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Kader Kwaliteitszorg, reactie op uw antwoordbrief

Geacht College van Bestuur,

Naar aanleiding van uw reactie d.d. 31 augustus 2018 (uw kenmerk 2018cu0815) informeert de
Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) u over de uitkomst van haar hernieuwde stemming
betreffende het Kader Kwaliteitszorg. De GV dankt u voor het overnemen van een deel van haar
opmerkingen en kan op dit moment instemmen met de voorgestelde actualisering van het
Kader Kwaliteitszorg, mits er aan de volgende resterende verzoeken van de GV wordt voldaan.
Dit betreft allereerst de garantie dat er na de Instellingstoets Kwaliteitszorg (hierna: ITK), in
januari een traject wordt opgestart om samen met de GV te werken aan een inhoudelijke
herziening van het Kader Kwaliteitszorg, zoals ook genoemd in uw brief. Hiervoor ontvangt de
GV in januari graag een startnotitie, waarna een werkgroep met vertegenwoordiging van de GV
aan de slag kan gaan. Daarnaast wenst de GV dat er ondubbelzinnig en transparant uitvoering
wordt gegeven aan de facilitering van alle opleidingscommissies (hierna: OC’s).

De GV ziet dat het Kader Kwaliteitszorg zoals deze nu voorligt, op een aantal punten verbeterd
moet worden maar is bereid – onder voorwaarde van bovenstaande punten – de inhoudelijke
verbetering van het document uit te stellen tot na de ITK. Na de ITK gaat de GV graag met u aan
de slag om te komen tot een systeem van kwaliteitszorg dat niet alleen goed in elkaar steekt,
maar ook uitvoerbaar is. OC’s zijn een integraal onderdeel van kwaliteitszorg, maar zijn op dit
moment doorgaans niet in staat om hun taken naar behoren te vervullen. De voldoende
facilitering van OC’s ziet de GV als een randvoorwaarde voor het functioneren van een sterk
kwaliteitszorgsysteem en daarom als een belangrijk onderwerp van gesprek. De GV denkt graag
mee over de invulling van het proces met betrekking tot de inventarisatie van de gezette
stappen naar aanleiding van het advies van de Programmagroep versterking
opleidingscommissies. Gelijktijdig met de discussie over de verdere herziening van het Kader
Kwaliteitszorg zou er gekeken kunnen worden welke stappen er al gezet zijn en vooral welke
stappen er nog gezet moeten worden in de versterking van OC’s om te komen tot OC’s die
adequaat hun rol binnen het systeem van kwaliteitszorg kunnen vervullen.

G ezamenlijke V ergadering

Werkdruk onder personeel is niet alleen een onderwerp dat aandacht verdient vanuit het
oogpunt van het welzijn van de werknemers van de UvA, maar ook vanuit het oogpunt van de
risico’s die de te hoge werkdruk vormt voor kwaliteitszorg.
Voorts wil de GV het belang van een groepscultuur onder de aandacht brengen. Het creëren van
middelen is randvoorwaarde hiervoor, maar is niet genoeg. Er dient ook beleidsmatig ruimte
voor worden gemaakt. De GV is blij om na de ITK, vanaf januari, de ruimte te hebben om dit
onderwerp nader uit te werken binnen de inhoudelijke herziening van het Kader
Kwaliteitszorg. Mocht het oordeel van de visitatie negatief uitvallen, dan wenst de GV alsnog
betrokken te worden bij het herzien van het Kader.

Samenvattend: niet enkel het toekennen van middelen, maar ook een veranderslag in het
bestuur is noodzakelijk om te kunnen komen tot een verbetering van de kwaliteit.

Hoogachtend,
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