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In het Strategisch plan 2012-2016 staat een aantal doelstellingen gericht op vernieuwen en
versterken van de masterfase. De realisatie ervan wordt projectmatig aangepakt in een
universiteitsbreed project Vernieuwing masterfase. In de afgelopen maanden hebben college,
decanen en vice-decanen gezamenlijk vorm gegeven aan de uitgangspunten en visie voor een
dergelijk project. In de vergadering van december heeft het college uw commissie 005 daarvan het
eerste concept gepresenteerd in de vorm van de powerpointpresentatie. In de vergadering van
februari wil het college hierover en over het project graag met u verder van gedachten wisselen.

Verzoek aan de universiteitsraad

Het college van bestuur bespreekt graag met de Universiteitsraad de voorgestelde visie en
uitgangspunten van de vernieuwing masterfase, en de voorgestelde projectorganisatie.
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Inleiding  
In het Strategisch plan 2012-2016 hebben wij gezamenlijk een aantal doelstellingen geformuleerd 
gericht op vernieuwen en versterken van de masterfase.  
 
• Zichtbare koppeling realiseren van masters aan onderzoekssterktes 
• Een betere oriëntatie op de arbeidsmarkt in masters 
• Een sterkere internationale orientatie in het honoursonderwijs (waaronder researchmasters) 
• Een doelmatiger masteraanbod creëren (>20 studenten) 
• Verrijking masteronderwijs door samenwerking met TU/e 
• Doorstroomroutes realiseren samen met de HU 
  
Om samenhang en transparantie te bevorderen van de verschillende activiteiten die bijdragen aan 
het realiseren van bovengenoemde doelen, starten we een project Vernieuwing masterfase. In dit 
project worden facultaire en universiteitsbrede activiteiten gebundeld. Sommige faculteiten waren 
al voor de start van het project zelf aan de slag met de masterfase. Het tempo in het project 
wordt daarom in grote mate bepaald door de voorlopers, zodat de universitaire activiteiten niet 
vertragend gaan werken op facultaire initiatieven. Het beoogde resultaat van het project is dat in 
september 2016 alle Utrechtse masteropleidingen een herkenbaar profiel hebben, dat zij 
studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen, aantrekkelijk zijn voor studenten en 
doelmatig georganiseerd zijn. 
 
Aanpak 
Het universiteitsbrede project Vernieuwing masterfase loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2016 en bestaat uit een aantal fases: 
1. formuleren uitgangspunten en visie 
2. uitwerking van de visie door faculteiten 
3. borging van de visie door certificering van de facultaire plannen 
4. realiseren van de nieuwe programma’s  
 
Het college kiest er nadrukkelijk voor om het project op een andere manier uit te voeren dan 
bama3.0, dat een aantal universiteitsbrede deelprojecten kende. Bij het project Vernieuwing 
masterfase kiezen college en decanen meer voor een aanpak die vergelijkbaar is met de invoering 
bachelor-master in 2002, waarbij op universitair niveau kaders die de basis vormen voor facultaire 
activiteiten. Daarmee kan elke faculteit zijn eigen tempo kiezen en ook op een eigen manier vorm 
te geven aan het facultaire deelproject.   
 
In de afgelopen maanden hebben college, decanen en vice-decanen gezamenlijk vorm gegeven 
aan de visie en uitgangspunten. In de vergadering van december heeft het college uw commissie 
OOS daarvan het eerste concept gepresenteerd in de vorm van de powerpointpresentatie en 
tijdens de aftrap van het project op 15 januari is de presentatie aan een grotere groep 
medewerkers en studenten gepresenteerd. Ook uw commissie OOS was daarvoor uitgenodigd. 
 
Na bespreking in de uraad stelt het college van bestuur de uitgangspunten vast. Op basis daarvan 
zullen faculteiten de facultaire deelprojecten uitvoeren die gericht zijn op het vormgeven van de 
masterprogramma’s. Op universitair niveau zal in de vorm van deelprojecten een aantal 
overstijgende activiteiten worden uitgevoerd.  
 
Om te borgen dat de uitgangspunten daadwerkelijk worden gerealiseerd zullen alle programma’s 
worden gecertificeerd. In 2002 heeft de UU certificering geïntroduceerd als onderdeel van de 
Utrechtse kwaliteitszorg in het onderwijs. Certificering is erop gericht om wijzigingen in het 
bestaande opleidingsaanbod en voorstellen voor nieuwe opleidingen te toetsen aan de Utrechtse 
visie op onderwijs. Goedgekeurde voorstellen worden opgenomen in het Universitair Register van 
Opleidingen (URO). Het URO is vervolgens de basis voor de marketing, maar ook voor 
bronsystemen als OSIRIS. Om een externe blik op de certificering te geven, zal het college van 
bestuur een nieuwe certificeringscommissie instellen, bestaande uit drie hoogleraren en twee 
studenten die de certificering uitvoert. De commissie adviseert het college van bestuur; het 
college van bestuur besluit op basis daarvan.  
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De uitgangspunten worden uiteindelijk geformaliseerd in een herziene richtlijn onderwijs, die weer 
basis is voor de model-OER. Het college zal het proces van certificeren zoveel mogelijk parallel 
laten lopen aan vaststelling van de richtlijn, om ervoor te zorgen dat formele procedures de 
facultaire processen niet gaan frustreren. We hebben immers faculteiten die een nieuw 
onderwijsaanbod per 2015-2016 willen realiseren.  
Het college van bestuur mikt er daarom op om de concept-richtlijn, die is afgeleid van de visie en 
uitgangspunten, te kunnen bespreken in cyclus van mei/juni in de UR.  
 
In 2016 zal het project worden geëvalueerd.  
 
Fases en beslismomenten 
Het project kent gedurende de looptijd drie fases met bijbehorende beslismomenten.  
 
Fase 1: aanscherpen visie, uitgangspunten en certificering 
Periode: januari-maart 2014 
In het najaar van 2013 hebben het college van bestuur en decanen de visie op de masterfase 
geformuleerd, met input van studenten en docenten. In de periode januari-maart 2014 worden de 
visie en de uitgangspunten nader aangescherpt, mede ook op basis van bespreking in de UR.  
In januari 2014 zal het bestaande certificeringsformat worden aangepast aan de vernieuwde visie. 
Het certificeringsformat met bijbehorende procedure is de leidraad voor decanen om te gaan 
werken aan een vernieuwd masteraanbod. Uitgangspunt is dat alle masterprogramma’s opnieuw 
worden gecertificeerd. Dit proces moet uiterlijk in het voorjaar van 2015 zijn afgerond, zodat de 
werving tijdig kan starten voor het cursusjaar 2016-2017. Met de faculteiten die nu al aan het 
vernieuwing van het masteraanbod werken, wordt hierover zorgvuldig afgestemd.  
In deze fase wordt een gedetailleerde planning voor het project, en een plan voor monitoring en 
evaluatie van het project opgesteld. 
 
De visie wordt in het voorjaar vertaald naar een aangepaste Richtlijn onderwijs, ter bespreking in 
de UR van juni. 
 
Fase 2: herzien en vernieuwen van het masteraanbod in faculteiten 
Periode: Januari 2014-mei 2015 
Faculteiten werken aan de vernieuwing van het opleidingsaanbod. Vanaf mei/juni 2014 kunnen 
voorstellen voor masterprogramma’s nieuwe stijl worden ingediend bij de certificeringscommissie. 
In juni 2015 moeten alle voorstellen uiterlijk zijn ingediend om in september 2016 van start te 
kunnen gaan. Daarna vervalt de interne certificering van de huidige programma’s. Uiterlijk in 
september 2016 gaan alle programma’s nieuwe stijl van start. Op basis van het 
certificeringsvoorstel worden programma’s daadwerkelijk vormgegeven.  
Om faculteiten de mogelijkheid te bieden volgens een eigen tempo te werken aan de vernieuwing 
van het masteraanbod, is het mogelijk regelmatig (bijvoorbeeld iedere 6 weken) nieuwe 
voorstellen in te dienen. De doorlooptijd is kort: de certificeringscommissie komt binnen twee 
weken na indiening van het voorstel met een advies, op basis waarvan het college van bestuur 
een beslissing neemt. Aan de decanen wordt verzocht de voorstellen zoveel mogelijk per Graduate 
School in te dienen, zodat de commissie ook een advies kan geven over het totale masteraanbod. 
Na certificering volgt implementatie van het voorstel. 
 
Fase 3: evaluatie en bijstelling 
In september 2016 start de eerste evaluatie. In december 2016 is een eerste evaluatie gereed op 
basis waarvan eventuele bijstellingen kunnen plaatsvinden. 
 
Deelprojecten en beslismomenten 
Het project kent verder 4 deelprojecten met bijbehorende beslismomenten. 
 
Deelproject 1: Facultaire projecten 
Periode: vanaf januari 2014 
Elke faculteit geeft zelf een project vorm voor vernieuwing van de masterfase dat past bij de aard 
en omvang van de faculteit. Elke faculteit bepaalt zelf het tempo.  
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Deelproject 2: voorbereiden nieuwe inschrijf- en selectieprocedure masterfase 
Periode: januari-juni 2014 
Een universiteitsbrede projectgroep doet voorstellen voor een vernieuwde (administratieve) 
procedure voor aanmelden, selecteren, toelaten en inschrijven voor de masterfase nieuwe stijl. 
Doel daarvan is ook te komen tot kwaliteits- en efficientiewinst. De ervaring van studenten zal 
hierbij nadrukkelijk worden betrokken.  
 
Deelproject 3: voorbereiden plan voor werving en communicatie masterfase 
Periode: januari-juni 2014 
Een universiteitsbrede werkgroep bereidt een marketingplan voor rondom (inter)nationale werving 
en communicatie met masterkiezers en masterstudenten, inclusief implementatievoorstel en 
benodigde mensen en middelen in de staande organisatie. Een voorstel voor eenduidige 
terminologie maakt hier onderdeel van uit. Doel hiervan is onder andere om communityvorming 
en binding met toekomstige masterstudenten te vergroten. Er wordt daarbij gezorgd voor een 
regelmatige en zorgvuldige afstemming met het project mastersite. Ook hier zullen aankomende 
en zittende studenten nauw bij worden betrokken.  
 
Deelproject 4: voorbereiden advies inrichting career centers 
Periode: januari-november 2014 
Een universitaire project met facultaire en universitaire medewerkers en studenten bereidt een 
advies voor over de haalbaarheid van de inrichting van career centers, gekoppeld aan de graduate 
school. Deze centers naar Angelsaksisch voorbeeld hebben als voornaamste taak om studenten na 
het behalen van hun diploma te begeleiden naar een positie op de arbeidsmarkt. Het advies bevat 
een implementatievoorstel voor een pilot, inclusief benodigde mensen en middelen.  
 
Overige activiteiten 
Binnen het universiteitsbrede project wordt daarnaast gewerkt aan  

a. flankerende maatregelen zoals het opstellen van een model onderwijs- en examenregeling 
of het opstellen van eventuele overgangsregelingen 

b. informatievoorziening, in overleg met facultaire projecten wordt gewerkt aan 
communicatie richting medewerkers en studenten over het project 

c. kennisdeling tussen opleidingen over thema’s die centraal staan in het project, zoals 
internationalisering, relatie met de arbeidsmarkt 

 
 
Planning 
 
 2013 2014 2015 2016 

 
Voortraject     

 
Voorbereiden visie en uitgangspunten Dec    
Fase 1     

 
Lanceren project 
 

 Jan   

Opstellen plan voor monitoring en evaluatie  Jan-mrt   
Aanscherpen visie en voorbereiden kaders  Jan-mrt   
Voorbereiden certificeringsprocedure- en 
format 

 Jan-feb   

Vaststellen kaders en 
certificeringsprocedure 

 Feb   

Fase 2     
 

Faculteiten werken aan vernieuwing aanbod  Jan-dec Jan-jun  
Indienen en beoordelen 
certificeringsvoorstellen 

 Mei-dec Jan-jun  

Aanpassen Richtlijn Onderwijs en model     
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OER 
(check bij Anton) 
Masters nieuwe stijl van start 
 

  Sept Sept 

Fase 3     
 

Evaluatie 
 

   Sept-dec 

 
 

2013 2014 2015 2016 

Deelprojecten 
 

    

Voorbereiden ATI-proces masterfase  Jan-jun   
Besluit ATI 
 

 Sept   

Implementatie ATI 
 

 Okt-dec Jan-okt  

Voorbereiden plan communicatie en 
werving 

 Jan-jun   

Besluit plan communicatie en werving  Jun   
Implementatie plan communicatie en 
werving 

 Sept-dec Jan-okt  

Voorbereiden pilot career center 
 

 Jan-jun   

Besluit pilot career center 
 

 Sept   

Implementatie pilot career center 
 

 Okt-dec Jan-jun  

Start career center 
 

  Sept  

Evaluatie career center 
Besluit voorstel uitbreiding 

   Sept 

 
 
Projectorganisatie 
Om het project zo slagvaardig en flexibel mogelijk in te richten, wordt de volgende 
projectorganisatie ingericht. 
 
Opdrachtgever 
De opdrachtgever van het project vernieuwing masterfase is het college van bestuur. De rector 
magnificus is aanspreekpunt voor het project namens het college. Er vindt regelmatig overleg 
plaats over de voortgang van het project met de algemeen projectleider. De directeur O&O is 
namens het college van bestuur gedelegeerd opdrachtgever en draagt zorg voor de dagelijkse 
begeleiding van het project. 
 
Het college van bestuur is beslissingsbevoegd, en zoekt daarbij afstemming met decanen. 
Belangrijke besluiten worden voorbesproken in het bestuursoverleg van college van bestuur en 
decanen. Het college van bestuur bespreekt de voortgang in 2014 en 2015 structureel met de 
universiteitsraad.  
 
Regiegroep 
De regiegroep wordt gevormd door de rector en de vice-decanen onderwijs in de faculteiten. Zij 
zijn de opdrachtnemers van het project. Zij zien toe op verloop en tempo van de vernieuwing van 
de masterfase in de faculteit. De vice-decanen spreken regelmatig (eens in de 6 weken) met de 
opdrachtgever over de voortgang van het project op hoofdlijnen. Voorafgaand daaraan stemmen 
zij af met betrokkenen in de faculteit. 
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Algemeen projectleider 
De algemeen projectleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project en ziet erop toe 
dat de gestelde deadlines behaald worden. Ook draagt de algemeen projectleider zorg voor tijdige 
afstemming en zorgvuldige interne en externe communicatie over het project. 
 
Faculteiten 
De decanen kiezen zelf voor een gewenste organisatievorm van de vernieuwing van de masterfase 
in de betreffende faculteit, bijvoorbeeld in de vorm van projectgroepen.  
 
Communicatie en afstemming 
Het college heeft de opgestelde visie is in de vorm van een PowerPointpresentatie na de 
startbijeenkomst op 15 januari verspreid onder een brede groep betrokkenen bij de vernieuwing 
van het Utrechtse masteronderwijs. Faculteiten/Graduate schools kunnen deze presentatie 
gebruiken om gesprekken te voeren over het vernieuwen van het opleidingsaanbod en het 
inrichten van een projectorganisatie.  
 
Er is een plan voor interne communicatie in voorbereiding. Instrumenten die met succes zijn 
ingezet in de communicatie over BaMa 3.0 zullen ook in dit project ingezet worden. 
 
Betrokkenen bij het project vernieuwing masterfase zijn in ieder geval: studenten, decanen, vice-
decanen, onderwijsdirecteuren, voorzitters boards of studies graduate schools, hoofden 
onderwijsbeleid, hoofden onderzoeksbeleid, secretarissen graduate schools, hoofden 
communicatie. 
 
Vooralsnog worden de volgende instrumenten voorzien: 
 
1. Bijeenkomsten: universiteitsbrede bijeenkomsten zijn bedoeld om draagvlak te vergroten en 

de universitaire gemeenschap gelegenheid te geven mee te praten en mee te denken over de 
voortgang. Op 15 januari 2014 is een kick off georganiseerd voor een brede groep 
betrokkenen bij het masteronderwijs. Daarnaast worden enkele thematische 
(lunch)bijeenkomsten georganiseerd om input op te halen uit de universitaire gemeenschap. 
 

2. Periodieke nieuwsbrieven: volgens een vooraf afgesproken frequentie stuurt de algemeen 
projectleider periodieke nieuwsbrieven naar een brede distributielijst. In deze nieuwsbrieven 
wordt gerapporteerd over de voortgang, worden besluiten gecommuniceerd en staan 
aankondigingen van bijeenkomsten. Ook worden er good practices uit faculteiten in 
beschreven. 
 

3. Rapportages en afstemming: tijdens regulier overleg van betrokkenen bij de masterfase 
rapporteert de algemeen projectleider regelmatig over de voortgang van het project. Ook 
wordt voorafgaand aan besluitvorming feedback gevraagd van belangrijke betrokkenen. 
 

4. Teamsite/intranet: op een teamsite worden beslisdocumenten en nieuwsbrieven ontsloten, en 
is ruimte voor facultaire initiatieven en good practices.  

 
 
Budget 
In de periode 2014-2016 stelt het college van bestuur aanvullende financiële middelen ter 
beschikking om uitvoering van het project zowel op universitair als op facultair niveau mogelijk te 
maken.  
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