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Datum
Betreft

2 0 AUG 2019
Besluit aanvraag kwaliteitsbekostiging

Geacht college van bestuur,

Bij brief van29 juli 2019, met kenmerk 14566965, heb ik u geïnformeerd over
het advies van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (hierna: NVAO)
over uw aanvraag voor kwaliteitsbekostiging dat ik op 17 juli 2019 heb
ontvangen. In deze brief heb ik u uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw
zienswijze over het advies van de NVAO naar voren kunt brengen. Dit gesprek
heeft op 31juli 2019 plaatsgevonden, en na het gesprek is het verslag hiervan
gewisseld.

De beoogde beslisdatum om op uw aanvraag te besluiten was 12 augustus 2019.
De zomerperiode heeft gevolgen gehad voor deze beslisdatum. Uw universiteit is
bij mail van24juli 2019 akkoord gegaan meteen besluit na de datum van 12

augustus 2019.

Met deze brief besluit ik op uw aanvraag als bedoeld in aftikel 4.30, eerste lid,
van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. In uw aanvraag licht u toe dat uw inzet
gericht is op de voortzetting van uw voorinvesteringen, gericht op uitbreiding van
uw onderwijscapaciteit. Als in 2021 ruimte voor aanvullende investeringen
ontstaat, bent u voornemens het merendeel hiervan dit te verdelen over de
faculteiten. Een kleiner deel komt in een investeringsfonds waarbij de
medezeggenschap kan beslissen over toekenningen uit dit fonds.

Wettelijk kader
Op grond van artikel 2.6, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) heb ik de mogelijkheid om aan de
rijksbijdrage een bedrag toe te voegen in verband met de door een instelling in
het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs of het
wetenschappelijk onderzoek (kwaliteitsbekostiging). Het Uitvoeringsbesluit WHW
2008 betreft de uitwerking van deze wettelijke grondslag. Artikel 4.30 van dit
besluit maakt het mogelijk om voor de bekostigingsjaren 2021 tot en met 2024
kwaliteitsbekostiging toe te kennen. Paragraaf 2a van de Regeling financiën hoger
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onderwijs bevat voorschriften over de aanvraag, de berekeningswijze, de hoogte
en de betaling van kwaliteitsbekostiging.

Advies NVAO
Zoals aangegeven heeft de NVAO mij ten behoeve van mijn besluitvorming
geadviseerd. Op 17 juli 2019 heb ik het advies ontvangen van de NVAO over uw
aanvraag als bedoeld in artikel 4.30, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW
2008. Hierin adviseert de NVAO mij negatief te besluiten op uw aanvraag.

De NVAO stelt vast dat het positieve adviesrapport van het panel van
deskundigen zorgvuldig tot stand is gekomen, maar onvoldoende navolgbaar is
gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze vaststelling op de consistentie van het
oordeel in vergelijkend perspectief, de werkwijze van het panel, de procedurele
eisen, de onderbouwing en de weging die het panel geeft. Ten aanzien van
criterium 1 constateert het panel dat er feitelijk geen plan beschikbaar is. De
thema's uit het sectorakkoord zijn niet expliciet benoemd in het plan en het plan
is nauwelijks toereikend om de planvorming te kunnen doorgronden. Het panel
kwalificeert de plannen als weinig inhoudsvol en vooral procesmatig. Het panel
beoordeelt criterium 1 als positief op basis van gesprekken, plannen uit 2015 en
behaalde resultaten vanaf 2016. Ten aanzien van criterium 3 constateert het
panel dat bij gebrek aan concrete voornemens en instrumentarium voor
monitoring uw instelling niet voldoet aan de formele eis. Het panel geeft uw
instelling het voordeel van de twijfel en oordeelt positief.
De NVAO onderschrijft het positieve oordeel niet gezien de bevindingen van het
panel. De NVAO oordeelt op basis van deze bevindingen dat niet is voldaan aan
de eisen ten aanzien van criterium 1 en 3. De mate van concreetheid,
meerjarigheid en meetbaarheid van de plannen zijn daarbij van doorslaggevende
aard.

Op uw verzoek heeft er op 4 juli 2019 een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden
tussen u en de NVAO. In het gesprek heeft u aangegeven dat u meent te hebben
voldaan aan de eisen gesteld aan de planbeoordeling van de kwaliteitsafspraken.
Tegelijkertijd gaf u aan dat het mogelijk moet zijn om een en ander te
expliciteren om tegemoet te komen aan de tekortkomingen die de NVAO
sig naleert.

Zienswiize TU Delft
Naar aanleiding van het advies van de NVAO heeft de Directeur-Generaal Hoger
Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie op 31 juli 2019
namens mij een gesprek met u gevoerd, waarin u uw zienswijze naar voren hebt
gebracht.

U heeft in uw zienswijze aangegeven dat het grootste deel van uw bestedingen al
vast liggen in structurele uitgaven die sinds 2015, de start van uw
voorinvesteringen, zijn gedaan. U heeft aangegeven dat u het betreurt dat het u
niet gelukt is om uw inzet richting de NVAO goed weer te geven. Verder licht u
toe dat er volgens u wel degelijk sprake is van concrete, meetbare en traceerbare
acties en doelen, omdat dit vastligt in personeel. Dit betreft het grootste deel van
het budget tot en met 2024. Een kleiner deel van het budget dat vrijkomt vanaf
2022is volgens u nog weinig concreet, omdat u nu nog niet kan inschatten waar
dan de prioriteit dient te liggen. Daarom heeft u voor deze middelen een

Onze referentie
14590840

Pagina 2 van 4





procesmatige inrichting gekozen, waarbij er volgens u sprake is van harde
afspraken en een aanzet voor de verdeling van deze middelen.

Naar aanleiding van het zienswijzegesprek heeft u een document aangeleverd
waarin u de concrete acties en doelen meerjarig heeft verhelderd, daar waar u dit
in uw oorspronkelijke aanvraag nog niet had gedaan. Ik betrek deze informatie in
deze besluitvorming, omdat er sprake is van een toelichting op uw aanvraag.

Overweging
Uw zienswijze in combinatie met uw verhelderend document heeft geleid tot een
ander inzicht. Ik stel vast dat de NVAO op een zorgvuldige manier,
overeenkomstig de uitgangspunten van het Besluit kwaliteitsbekostiging hoger
onderwijs tot een afgewogen advies is gekomen. Echter, de verheldering die u

tijdens het zienswijzegesprek mondeling heeft verschaft en later schriftelijk heeft
toegestuurd heeft tot een andere afweging geleid. Waar in uw oorspronkelijke
plan uw inzet weinig inhoudsvol en vooral procesmatig was, heeft u met de
verheldering kunnen aantonen dat uw plan voldoende concreet, meerjarig en
meetbaar is uitgewerkt.

Besluit
Gelet op het bovenstaande ken ik u hierbij op grond van artikelen 4.30 van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 voor de periode l januari 2021 tot en met 31
december 2024 kwaliteitsbekostiging toe. De toekenning houdt verband met uw
plannen ter verbetering van de onderwijskwaliteit (artikel 4.29, van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008).

Aanspraak
Voor de jaren 2021 tot en met2024 wordt conform artikel 3h, eerste lid,
onderdeel a, van de Rfho de hoogte van de kwaliteitsbekostiging berekend op
basis van uw aandeel in de studentgebonden financiering voor universiteiten voor
het betreffende begrotingsjaar. De betaling voor het betreftende jaar wordt op
dezelfde wijze toegekend als en gelijktijdig met de jaarlijkse rijksbijdrage (de
artikelen 2.5 en 2.6 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek).

De bijdrage wordt verleend in de vorm van een verhoging van rijksbijdrage van
uw instelling voor de jaren 2021 tot en met2024, onder voorbehoud en
goedkeuring door de begrotingswetgever van de rijksbegroting over deze jaren.
De bedragen worden vastgesteld op basis van artikel 3f van de Rfho en de
verstrekking van deze bekostiging zal geschieden door middel van een wijziging
van de Rfho die verband houdt met wijzigingen als gevolg van de
ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor
de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024.Vanaf dat moment is erformeel gezien
sprake van een juridische verplichting. De hieruit voortvloeiende aanpassing van
de rijksbijdrage vindt plaats bij de eerste rijksbijdragebrief van de jaren 2021 tot
en met 2024, waarvan verzending voorzien is in de maand oktober van het jaar
ervoor. Vanafjanuari 2021 vindt ook de uitbetaling van de aangepaste
rijksbijdrage plaats. De verantwoording over de inzet van de rijksbijdrage
geschiedt op reguliere wijze via de jaarrekening en het jaarverslag conform de
Richtl ijn jaarverslaggeving onderwijs.
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Een afschrift van deze brief wordt naar de NVAO gestuurd. 

Ik wens u veel succes toe met de uitvoering van uw plan.

Met vriendelijke groet,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven 
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