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Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 8 november 2018 betreffende de facultaire 
invulling kwaliteitsafspraken. Dit advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 22 
november 2018 gezamenlijk besproken. 

Bedankt voor uw positieve advies over de facultaire invulling van de kwaliteitsafspraken. Ik wil u 
bedanken voor uw constructieve medewerking tijdens het proces van de totstandkoming van de 
facultaire invulling van de kwaliteitsafspraken en voor het feit dat u uw advies snel heeft uitgebracht. 
Ik had u gevraagd om binnen vijf weken te reageren, conform de vastgestelde procedure voor het 
proces voor de invulling van de kwaliteitsafspraken voor de UvA (waarmee de CSR en de COR 
hebben ingestemd), u heeft ruim binnen deze vijf weken uw advies uitgebracht. 

In uw advies geeft u aan dat u vindt dat niet alleen de opleidingscommissies moet waken over een 
goede de balans betreffende de verdeling van de gelden, maar ook de onderwijs- en 
opleidingsdirecteuren. Ik deel uw mening en zal dit op eerstvolgend owi-overleg aan de 
onderwijsdirecteuren meegeven en, zoals besproken op de OV, zal ik de onderwijsdirecteuren ook 
meegeven dat de FSR de gelden graag op zo'n wijze geïnvesteerd ziet worden dat het een merkbaar 
effect heeft voor een groot aantal studenten. 

Verder geeft u mij nog een aantal zaken ter kennisgeving mee, hieronder vindt u per punt mijn 
reactie. 

- Zorgen over mogelijke lasten verzwaring van opleidingscommissies 
Voor de evaluatie van de investeringen volgen we zo veel mogelijk de reguliere 
kwaliteitszorgcyclus. Bij voorkeur geven de opleidingscommissies de onderdelen, waarin 
geïnvesteerd is, aandacht in hun reguliere evaluatiecyclus. Dit is ook de staande praktijk bij de 
opleidingscommissies (OC's), de opleidingscommissies evalueren de veranderingen in het 
onderwijs. We vragen dan ook niet meer inzet van de OC's, we vragen ze om de uren anders in te 
zetten. Ik zal de onderwijsdirecteuren vragen dit aan de OC's mee te geven. 
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- Gelden docentpro.fessionalsering investeren in jonge docenten in vaste dienst 
We willen in principe geen groepen uitsluiten van deelname aan projecten die onderdeel uitmaken 
van de kwaliteitsafspraken. Het thema docentprofessionalisering wordt UvA centraal uitgewerkt, 
binnen dit project ligt de nadruk op BKO-plus scholing. De doelgroep voor deze scholing zijn 
docenten die hier langere tijd in dienst zullen zijn. 

- Effecten van kwaliteitsafspraken zichtbaarheid geven 
In zoverre dat het mogelijk is om zichtbare effecten aan te tonen, zullen deze na de midterm (het 
evaluatiemoment) via een nieuwbrief of anderszins door de onderwijsinstituten aan de studenten 
kenbaar worden gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 
1 

Prof. dr. A.H. Fischer 
Decaan 
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