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VOORWOORD
Dit is het zesde jaarverslag van de Stichting Quality Assurance Netherlands Universities
(QANU). QANU is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
erkende Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) op het gebied van wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek. QANU is op 3 februari 2004 opgericht als een verzelfstandiging van
de afdeling Kwaliteitszorg van de Vereniging van universiteiten (VSNU).
Het verslagjaar is een keerpunt in de ontwikkeling van QANU, waarin onverwacht krachtig,
dankzij de toename van het aantal opdrachten, verder kon worden gegaan met het
ontwikkelen van vakmanschap in professionele dienstverlening. Om de toename van het
aantal opdrachten te kunnen opvangen is het QANU-personeelsbestand op de
oorspronkelijke capaciteit gebracht. Om kennis te maken met de bestuursleden en de nieuwe
medewerkers zijn in dit jaarverslag de korte c.v.’s en de portretten van de bestuursleden en
de medewerkers opgenomen.
Het verslagjaar kan worden gekenschetst als een voor QANU succesvol verlopen jaar van
vernieuwing en verandering. QANU heeft haar organisatiestructuur versterkt en haar statuten
aangepast en een afzonderlijk Huishoudelijk Reglement vastgesteld. In de statuten is de
QANU-missie in de vorm van een considerans verankerd. Bovendien is in de statuten meer
expliciet ruimte gemaakt voor taakverbreding en is meegewerkt aan de vormgeving van de
Stichting KwaliteitsCentrum Onderwijs (NKCO), die zich zal richten op de kwaliteitsborging
van scholen in het voortgezet onderwijs.
QANU-vertegenwoordigers zijn in het verslagjaar actief betrokken geweest bij de NVAOpilots voor instellingsaudits; deze instellingsaudits zullen in het nieuwe accreditatiestelsel
door de NVAO uitgevoerd gaan worden als een ‘instellingstoets kwaliteitszorg’, die ingaande
2011 in beginsel door alle universiteiten kan worden aangevraagd om in het nieuwe stelsel in
aanmerking te komen voor de zogenaamde beperkte opleidingsbeoordelingen. QANU is in
dit verslagjaar begonnen met het vinden van antwoorden op de gevolgen van de verdere
ontwikkeling van het nieuwe accreditatiestelsel, waarin de inschakeling van een VBI, als
QANU, geen wettelijk vereiste meer zal zijn.
QANU heeft in dit verslagjaar haar werkwijze ingrijpend aangepast en afgestemd op de
nieuwe ontwikkelingen. Uit de evaluaties is gebleken dat de nieuwe werkwijze door de
universiteiten zeer is gewaardeerd.
QANU heeft er in dit verslagjaar voor gekozen om over de nationale grenzen te kijken en
aard en achtergrond van een aantal Quality Assurance Agencies in Europa te verkennen. In
het verslag jaar is bovendien besloten om de procedure voor (her)erkenning door ENQA te
starten.
In het verslagjaar heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek Loonheffingen over het jaar
2006 en volgende uitgevoerd, waarin de vraag centraal stond of voor de leden van QANUcommissies inhoudingen gepleegd moesten worden. De Belastingdienst heeft zich
geconformeerd aan het QANU-standpunt dat er geen door QANU te plegen inhoudingen
noodzakelijk zijn op de vergoeding voor commissieleden.
Vermeldenswaard is dat QANU na het verlies van het afgelopen boekjaar in 2009 weer ruim
in de zwarte cijfers is gekomen.
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1.

Werkingsgebied en profiel van QANU

1.1
Kwaliteitszorg en accreditatie
Kwaliteitszorg is reeds lange tijd een aandachtspunt van de universiteiten. Eind jaren tachtig
hebben de gezamenlijke universiteiten het intitiatief genomen tot de beoordeling van de
kwaliteit van het onderwijs en van het onderzoek door middel van visitaties.
In de visitatiecommissies participeerden zogenaamde ‘peers’ uit de desbetreffende
vakgebieden, die na de visitaties hun bevindingen rapporteerden aan de universiteiten.
De universiteiten kregen inzicht in de kwaliteit van het onderwijs en ontvingen aanbevelingen
tot verbetering. De kwaliteit van het onderwijs aan de universiteiten werd in die periode ook
gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deze inspectie onderzocht vooral of de
aanbevelingen uit de visitatieonderzoeken werden opgevolgd.
Het stelsel van visitaties werd in de jaren negentig verbeterd. De opleidingen werden om de
vijf jaar gevisiteerd volgens een door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vastgesteld
rooster. In juni 2002 aanvaardde het parlement de wet die voorziet in de invoering van
accreditatie in het hoger onderwijs. Accreditatie is, volgens de wet, ‘het keurmerk dat tot
uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld’. Accreditatie is
een voorwaarde voor bekostiging van de opleiding door de overheid, voor het recht om
erkende diploma’s af te geven en voor toekenning van studiefinanciering aan studenten die
de opleiding volgen. Het keurmerk wordt verleend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO), die haar oordeel baseert op een rapport van een externe beoordeling
die is uitgevoerd door een visiterende en beoordelende instantie (VBI). De VBI stelt hiertoe
een commissie van inhoudelijk deskundigen in, die een oordeel vormt over de te
accrediteren opleiding. Dat oordeel wordt vastgelegd en onderbouwd in een VBI-rapport.
Het initiatief voor accreditatie ligt bij de instelling. Volgens de wet dient een instelling één jaar
voor het vervallen van de accreditatie van een opleiding een aanvraag voor hernieuwde
accreditatie in bij de NVAO. In die aanvraag beschrijft de instelling een aantal kenmerken
van de opleiding, waaronder het niveau en de oriëntatie. Daarnaast dient zo’n aanvraag
vergezeld te gaan van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een erkende VBI. De
instelling benadert, ruim voor het moment waarop de accreditatie verloopt, een dergelijke VBI
met het verzoek een externe beoordeling van de opleiding uit te voeren.
De NVAO oordeelde dat visitaties niet meer door koepelorganisaties als VSNU en de HBORaad mogen worden uitgevoerd, omdat deze niet onafhankelijk zouden staan ten opzichte
van de te visiteren instellingen. Visitaties moeten door onafhankelijke organisaties worden
verricht. Als antwoord hierop werd voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek de
stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) opgericht.
Op 22 januari 2004 verkreeg de stichting QANU in oprichting erkenning van de NVAO als
VBI. Op 30 januari 2004 besloot het Algemeen Bestuur van de VSNU over te gaan tot
verzelfstandiging van de kwaliteitszorg in de stichting QANU onder de in eerdere Algemeen
Bestuur-vergaderingen besproken voorwaarden en regelingen. Op 3 februari 2004 was de
zelfstandige stichting QANU een feit.
1.2
QANU
QANU is sinds 2004 een onafhankelijke stichting, voortgekomen uit de afdeling
Kwaliteitszorg van de VSNU. QANU past in de wettelijke structuur van beoordeling,
accreditering en bekostiging van universitair onderwijs en onderzoek.
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1.3

Missie en doelstellingen van QANU

Missie
QANU is een op universiteiten gerichte VBI die een bijdrage levert aan de verhoging van de
kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek door middel van beoordelingen,
adviezen en aanbevelingen van commissies met deskundigen van gezaghebbend
wetenschappelijk niveau.
Doelstellingen
QANU stelt zich ten doel:
• het verwerven en uitvoeren van opdrachten van derden op het terrein van
kwaliteitsmeting, -handhaving en -verbetering van het universitaire onderwijs, onderzoek
en management, en het verwerven en beheren van financiële middelen daarvoor;
• het bevorderen van het organiseren van onderwijsvisitaties en onderzoeksbeoordelingen
volgens nationaal en internationaal geaccepteerde criteria en het verwerven en beheren
van de financiële middelen daarvoor;
• het uitvoeren van (beleids-)onderzoek dat samenhangt met kwaliteitszorg in het hoger
onderwijs.
Identiteit
QANU richt zich als VBI in de eerste plaats op de beoordeling van wetenschappelijke
bachelor- en masteropleidingen en van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten. De
wetenschap kent in het algemeen sterk ontwikkelde kwaliteitsstandaarden die samenhangen
met de ‘toets der wetenschappelijke kritiek’ die wetenschappelijk handelen moet doorstaan.
De door QANU gehanteerde kwaliteitsstandaard meet zich daarmee. De visiterende
commissies bestaan altijd uit onafhankelijke wetenschappers met een grote inhoudelijke
deskundigheid, reputatie en gezag in het betreffende wetenschappelijke veld (onderwijs en
onderzoek). Tegelijkertijd is in de commissie deskundigheid op het terrein van
onderwijskunde en het beoordelen van opleidingen aanwezig.
QANU beschikt voor de ondersteuning van de commissies over deskundigen van
verschillende disciplines: de secretaris/projectleider. Velen hebben ervaring met het werken
aan universiteiten. Alle secretarissen hebben ruime ervaring met het beoordelen van
universitaire onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.
QANU streeft er naar, in lijn met het beleid van de gezamenlijke universiteiten verenigd in de
VSNU en van de overheid, om gelijksoortige opleidingen op een gelijk moment te
beoordelen. Dit ter bevordering van onderlinge vergelijkbaarheid en ter wederzijdse
identificatie van ‘best practices’. QANU richt zich bovendien op het uitvoeren van
internationale beoordelingen van masteropleidingen.
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1.4
Producten en diensten
De producten en diensten die QANU kan aanbieden zijn:
1. het instellen van commissies van onafhankelijke deskundigen;
2. het voorbereiden, organiseren en coördineren van visitatiebezoeken;
3. het leveren van externe beoordelingsrapporten van wetenschappelijke bachelor- en
masteropleidingen;
4. het leveren van externe beoordelingsrapporten van wetenschappelijke
onderzoeksprogramma’s;
5. het verstrekken van adviezen en handleidingen voor het opstellen van zelfstudies;
6. het verstrekken van adviezen over de kwaliteit van het onderwijs;
7. het begeleiden van onderzoeksbeoordelingen;
8. het begeleiden bij het opstellen van accreditatieaanvragen.
Voor de externe beoordelingen van wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen heeft
QANU op basis van het NVAO-kader een operationeel beoordelingskader opgesteld, dat
systematische beoordeling mogelijk maakt, ook in internationaal perspectief. Onder de
verantwoordelijkheid van het QANU-bestuur stelt de commissie van deskundigen een rapport
op, op basis waarvan de betrokken instelling accreditatie kan aanvragen bij de NVAO.
QANU baseert zich bij de externe beoordeling van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op het Standard Evaluation Protocol 2003-2009 for Public Research
Organisations (2003), opgesteld door de VSNU, de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO).Dit protocol schrijft voor dat universiteiten elke drie jaar een zelfevaluatie dienen uit te
voeren. Elke zes jaar wordt het onderzoek tevens beoordeeld door een externe commissie.
De externe beoordeling betreft niet alleen de inhoud van het onderzoek, maar ook het
management, de strategie en de missie van een instituut. Het protocol laat ruimte voor een
beoordeling van één of meer instituten binnen één universiteit of voor een vergelijking met
collega-instituten in binnen- en buitenland.
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2.

Ontwikkelingen in 2009

2.1

Algemeen

In 2009 start QANU een groot aantal nieuwe projecten. QANU houdt ook in 2009 vast aan
het organiseren van landelijk vergelijkende visitaties, waarbij QANU als ‘instrument’
onverminderd gebruik blijft maken van de methode van ‘peer-reviews’. De landelijke
vergelijking maakt sommige projecten complex en omvangrijk. Om de projecten binnen de
nagestreefde doorlooptijd van maximaal een jaar te kunnen afronden is de QANU-werkwijze
veranderd. QANU is met de nieuwe werkwijze in staat om na een bezoek van een
onderwijsvisitatie binnen drie maanden een concept-rapport te leveren.
De visitaties worden meer in teamverband georganiseerd; het hogere tempo wordt
gerealiseerd door voortaan met ondersteunende teams te werken. Met het teamwork worden
opvallend goede resultaten bereikt: de projecten kunnen niet alleen sneller worden afgerond
maar ook de kwaliteit van de rapporten neemt toe.
De QANU-methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van commissies met ‘peers’ werd in het
verslagjaar plotseling ter discussie gesteld door de Belastingdienst, die aanvankelijk van
mening was dat QANU inhoudingen zou moeten plegen op de vergoedingen voor de
commissieleden, zoals gebruikelijk is voor werknemers die in een dienstbetrekking tot QANU
staan. Het in het verslagjaar door de Belastingdienst uitgevoerde boekenonderzoek bij
QANU over de Loonheffingen over het jaar 2006 en volgende heeft de Belastingdienst ervan
overtuigd dat de onafhankelijke commissieleden niet in een dienstbetrekkingsverhouding tot
QANU staan en dat QANU geen inhoudingen behoeft te plegen.
Om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen naar een nieuw accreditatiestelsel, waarin geen
plaats meer zal zijn voor in de wet verankerde VBI’s, is besloten om de dienstverlening niet
slechts te beperken tot het domein van de universiteiten, maar ook te trachten de markt van
het voortgezet onderwijs (vo) te betreden. Ofschoon verwacht mag worden dat het betreden
van deze voor QANU nieuwe markt een jarenlange voorbereiding zal vergen, is niettemin
begonnen met de vormgeving van een afzonderlijke op het vo-veld toegesneden organisatie
in de vorm van een stichting KwaliteitsCentrum Onderwijs (NKCO). Vaststaat dat het domein
van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor QANU altijd de hoogste prioriteit zal
houden.
Met het oog op de toekomst waarin QANU het accent zal moeten leggen op de toename van
de kwaliteit van haar dienstverlening is ook de formele organisatiestructuur aangepast in de
vorm van een statutenwijziging van de Stichting QANU en de vaststelling van een nieuw
Huishoudelijk Reglement. Kenmerken van de wijzigingen zijn dat de QANU-missie is
opgenomen in een nieuwe considerans van de statuten, dat taakverbreding mogelijk is, en
dat scherper is geformuleerd dat de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het
QANU-bestuur bij uitsluiting een zaak is van de QANU-directeur, die na de statutenwijziging
over duidelijk omschreven executieve bevoegdheden beschikt. De QANU-directeur zal
functioneren als het dagelijks bestuur van QANU.
Als voorbereiding op het nieuwe accreditatiestelsel waarin QANU van een VBI zal
transformeren naar een ‘evaluatiebureau’ is in het verslagjaar door QANUvertegenwoordigers actief geparticipeerd in de NVAO-pilots voor instellingsaudits (in de
nieuwe wet ‘instellingstoets kwaliteitszorg’ genoemd). De QANU-vertegenwoordigers hebben
hun ervaringen met deze pilots ten goede laten komen van de anticipatie van QANU op de
nieuwe ontwikkelingen, waarin sprake zal zijn van beperkte opleidingsbeoordelingen (die
mogelijk zijn na een door de NVAO uitgevoerde en geslaagde ‘instellingstoets kwaliteitszorg’
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van de universiteiten). Met haar nieuwe werkwijze poogt QANU ook te anticiperen op de
beoogde mogelijkheden voor een drastische beperking van de accreditatielast.
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat QANU zich meer wil gaan richten op de
ontwikkelingen in Europa. In het verslagjaar is een verkenning uitgevoerd van Quality
Assurance Agencies in Europa. Aard en bestaansrecht van een aantal buitenlandse QAorganisaties is bestudeerd. Mede op basis daarvan is besloten om de procedure te starten
voor (her)erkenning van QANU door ENQA (the European Association for Quality Assurance
in Higher Education).
2.2
Bezoeken aan Colleges van Bestuur
Medio 2004 besloot het QANU-bestuur in aanwezigheid van de stafleiding jaarlijks een
bezoek te brengen aan de Colleges van Bestuur (CvB) van de universiteiten. Deze bezoeken
hebben een informeel karakter en zijn als zodanig opgenomen in de activiteitenkalender
2009 van de QANU-bestuursleden.
Onderstaand een overzicht van de bezoeken zoals deze in 2009 zijn georganiseerd.
Woensdag 4 februari 2009
Dinsdag 10 februari 2009
Donderdag 19 februari 2009
Maandag 23 maart
Dinsdag 7 april 2009
Donderdag 4 juni 2009
Dinsdag 9 juni 2009
Dinsdag 16 juni 2009
Donderdag 25 juni 2009
Dinsdag 30 juni 2009
Dinsdag 29 september 2009
Donderdag 22 oktober 2009
Vrijdag 30 oktober 2000

CvB bezoek Vrije Universiteit Amsterdam
CvB bezoek Universiteit van Amsterdam
CvB bezoek Universiteit Leiden
CvB bezoek Universiteit Utrecht
CvB bezoek Universiteit van Tilburg
CvB bezoek Radboud Universiteit Nijmegen
CvB bezoek Technische Universiteit Eindhoven
CvB bezoek Technische Universiteit Delft
CvB bezoek Erasmus Universiteit Rotterdam
CvB bezoek Universiteit Twente
CvB bezoek Open Universiteit Nederland
CvB bezoek Universiteit Maastricht
CvB bezoek Rijksuniversiteit Groningen
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3.

Visitatierapporten Onderwijs

3.1
Algemeen
In de volgende paragrafen komen de in het verslagjaar afgeronde beoordelingen van
onderwijs aan bod. De rapporten die openbaar zijn, zijn te vinden op de website van QANU.
De commissiesamenstellingen zijn opgenomen in bijlage 3.
3.2
Sociale Geografie, Planologie en Demografie (aanvullend)
Twee leden van de visitatiecommissie Sociale Geografie, Planologie en Demografie: prof. dr.
Henk Ottens, voorzitter van de visitatiecommissie, en prof. dr. Leo de Haan, de vicevoorzitter
zijn bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de aanvullende beoordeling van de
navolgende opleidingen:
•

•

Rijksuniversiteit Groningen;
o Bachelor Technische Planologie;
o Bachelor Sociale Geografie en Planologie.
Universiteit van Amsterdam;
o Bachelor Sociale Geografie;
o Bachelor Planologie.

3.3
Management of Learning Faculteit der Economische Wetenschappen en
Bedrijfskunde Maastricht University
Een visitatiecommissie onder leiding van em. prof. dr. J. Lowyck, emeritus hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit Leuven, België, heeft de kwaliteit van de masteropleiding
Management of learning aan de Universiteit Maastricht beoordeeld. Op 16 en 17 april 2007
heeft deze commissie een bezoek gebracht aan de voornoemde opleiding.
3.4
Militaire Bedrijfswetenschappen Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse
Defensie Academie
Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. P. Verheyen, emeritus hoogleraar
Bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg en emeritus voorzitter van het College
van bestuur van de voornoemde universiteit, heeft de kwaliteit van de bacheloropleiding op
het gebied van de Militaire Bedrijfswetenschappen van het Ministerie van Defensie
beoordeeld. Van 10 tot en met 12 november 2008 heeft deze commissie een visitatiebezoek
gebracht aan de voornoemde opleiding.
3.5
Scheikundige Technologie Rijksuniversiteit Groningen
Een visitatiecommissie onder leiding van prof. Dr. Ir. H.E.A. van den Akker, hoogleraar
Fysische technologie aan de Technische Universiteit Delft, heeft de kwaliteit van de
masteropleiding Chemical Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen beoordeeld. Op 25
mei 2009 heeft deze commissie een bezoek gebracht aan de Faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen, die de masteropleiding Chemical Engineering verzorgt.
3.6
Liberal Arts and Sciences Roosevelt Academy (aanvullend bijzondere kwaliteit)
Een visitatiecommissie onder leiding van prof. H. van den Bosch, professor Management
Educatie aan de Open Universiteit Nederland, heeft de kwaliteit van de bacheloropleiding
Liberal Arts and Sciences aan de Roosevelt Academy beoordeeld op twee kenmerken
bijzondere kwaliteit. Van 14 tot en met 16 juni 2009 heeft deze commissie een bezoek
gebracht aan de voornoemde opleiding.
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3.7
Militaire Systemen en Technologie Faculteit Militaire Wetenschappen
Nederlandse Defensie Academie
Een visitatiecommissie onder leiding van prof. ir. J. Klein Woud, emeritus hoogleraar
werktuigkunde aan de TU Delft, heeft de kwaliteit van de bacheloropleiding Militaire
Systemen en Technologie beoordeeld. Op 22 en 23 juni 2009 heeft deze commissie een
visitatiebezoek gebracht aan de voornoemde opleiding.
3.8.
Tussentijdse onderwijsvisitatie bachelor- en masteropleiding Geneeskunde VU
medisch centrum (Vumc) Vrije Universiteit Amsterdam
Een visitatiecommissie onder leiding van prof. dr. H. Hillen, heeft de kwaliteit van de
bachelor- en masteropleiding Geneeskunde aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum
(Vumc) beoordeeld. In mei en juni 2009 heeft deze commissie een visitatiebezoek gebracht
aan de voornoemde opleiding.
3.9
Onderwijsevaluatie Biologie/MST Universiteit Leiden / Technische Universiteit
Delft
Een visiatiecommmissie onder voorzitterschap van prof.dr.J.F.G.Vliegenthart heeft drie
opleidingen van de Universiteit Leiden / Technische Universiteit Delft beoordeeld, namelijk
de bachelor- en masteropleiding Biologie (Leiden) en de bacheloropleiding Molecular
Science and Technology (Delft). In deze beperkte onderwijsvisitatie is gebruik gemaakt van
de resultaten van de facultaire visitatie die in 2007 plaats heeft gevonden.
De beoordeling van de opleidingen heeft zich in het bijzonder gefocust op de volgende
vragen:
•
•
•

wat beoogt de opleiding;
hoe wil de opleiding haar doelstellingen realiseren;
welke zijn de resultaten.

Voor het oordeel over de onderwerpen voorzieningen, interne kwaliteitszorg en personeel
heeft de commissie zich gebaseerd op de oordelen van de visitatiecommissie Bètafaculteit
Universiteit Leiden 2007. Van 14 tot en met 16 oktober heeft deze commissie een bezoek
gebracht aan voornoemde opleidingen.
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4.

Onderzoeksbeoordelingen

4.1
Algemeen
De volgende paragrafen vermelden de onderzoeksbeoordelingen die door QANU in opdracht
van de universiteiten zijn uitgevoerd en in het verslagjaar zijn afgerond. De rapporten zijn te
vinden op de website van QANU. De commissiesamenstellingen zijn opgenomen in bijlage 3.
4.2
Research review Mechanical Engineering
Een internationale beoordelingscommissie onderleiding van prof. J. D. Achenbach heeft de
kwaliteit van de onderzoeksprogramma’s Mechanical Engineering uitgevoerd van 31 maart
tot en met 2 april 2009:
•

•

•

Technische Universiteit Delft;
o Biomechanical Engineering;
o Man-Machine Systems & Medical Instruments;
o Biomechatronics and Bio-robotics;
o Systems and Control;
o Joining and Mechanical Behaviour;
o Light Metals Processing;
o Microstructural Control in Metals;
o Structure and Change in Materials;
o Surfaces and Interfaces;
o Offshore & Dredging Engineering;
o Ship Design, Production & Operation;
o Ship Hydromechanics & Structures;
o Transport Engineering and Logistics;
o Energy Technology;
o Lab for Aero and Hydrodynamics;
o Process Equipment;
o Separation Technology;
o Applied Mechanics;
o Mechatronics; Precision Manufacturing and Assembly
Universiteit Twente;
o Design Engineering;
o Elastomer Technology and Engineering;
o Surface Technology and Tribology;
o Production Technology;
o Mechanics of Forming Technology;
o Structural Dynamics and Acoustics;
o Biomechanical Engineering;
o Engineering Fluid Dynamics;
o Mechanical Automation;
o Thermal Engineering;
Technische Universiteit Eindhoven;
o Control Systems Technology;
o Dynamics and Control;
o Systems Engineering;
o Combustion Technology;
o Energy Technology;
o Process Technology;
o Mechanics of Materials;
o Polymer Technology.
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4.3
Research review Science, Technology and Innovation Studies
Een internationale beoordelingscommissie onder leiding van prof. Susan E. Cozzens,
voorzitter aan de school of Public Policy at the Georgia Institute of Technology, heeft een
externe beoordeling van de onderzoeksprogramma’s op het gebied van Science, Technology
and Innovation Studies uitgevoerd. Op maandag 8 december 2008 heeft deze commissie
een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente.
4.4
Research review University for Humanistics
Een internationale beoordelingscommissie onder leiding van prof. F. Mortier hoogleraar
Ethiek aan de Universiteit Gent, België, heeft een externe beoordeling uitgevoerd van het
onderzoeksprogramma van de Universiteit van Humanistiek. Van 3 tot en met 5 december
2008 heeft deze commissie een bezoek gebracht aan de voornoemde instelling.
4.5
Research review Sociology
Een visitatiecommissie onder leiding van prof. Jaak Billiet, Katholieke Universiteit Leuven,
heeft een externe beoordeling uitgevoerd van het onderzoeksprogramma Sociology aan de
navolgende opleidingen:
•

•

•
•
•
•

Universiteit van Amsterdam;
o Mobility, Culture and Social Inequality
o Institutions, Inequalities and Internationalisation (3xI)
Vrije Universiteit Amsterdam;
o Comparative Stratification Research;
o Social Conflict and Change;
o The Social Context of Aging;
Universiteit Utrecht;
o Social Networks, Solidarity and Inequality;
Rijksuniversiteit Groningen;
o Networks, Solidarity and Inequality;
Erasmus Universiteit Rotterdam;
o Social Problems in Contemporary Modernity;
Universiteit van Tilburg;
o Social and Cultural Dynamics.

4.6
Research Review Veterinary Science Utrecht University mid-term 2009
Een internationale beoordelingscommissie onder leiding van prof. dr. E.J. Ruitenberg, heeft
de kwaliteit van het onderzoeksprogramma Veterinary Sciences beoordeeld. Deze
commissie heeft van 9 tot 12 juni 2009 een bezoek gebracht aan de navolgende opleidingen:
•

Universiteit Utrecht;
o Biology of Reproductive Cells;
o Tissue Repair;
o Emotion and Cognition;
o Risk Assessment of Toxic and Immunomodulatory Agents;
o Strategic Infection Biology;
o Advances in Veterinary Medicine.

4.7
External research review of the Sanquin Department of Molecular Cell Biology
(MCB) 2009
Een internationale beoordelingscommissie onder leiding van dr. Dietmar Vestweber, MaxPlanck-Institute of Molecular Biomedicine, Münster, Duitsland, heeft de kwaliteit van het
onderzoeksprogramma beoordeeld. Op 13 november 2009 heeft deze commissie een
bezoek gebracht aan Sanquin.

QANU Jaarverslag 2009 – pagina 14

4.8
Research review Economics & Business Sciences
Een internationale beoordelingscommissie onder leiding van prof. dr. R. Van Dierdonck,
heeft de kwaliteit van het onderzoeksprogramma Economics & Business Science
beoordeeld. Van november 2008 tot en met mei 2009 heeft deze commissie interviews
afgenomen bij de navolgende instellingen:
•

•

•

•

•

Rijksuniversiteit Groningen;
o International Economics, Business & Management;
o Economics, Econometrics and Finance;
o Marketing;
o Operations Management & Operations Research;
o Human Resource Management & Organizational Behaviour.
Vrije Universiteit Amsterdam;
o Strategic and Cooperative Decision Making;
o Time Series Econometrics;
o Applied Labour Economics (ALERT);
o Farms and Firms;
o Spatial, Transport and Environmental Economics;
o Finance and Banking;
o Operations Research and Information Technology;
o Accounting and Decision Making;
o Strategic Entrepreneurship;
o Marketing Strategy;
o Human Resources;
o Information Systems for Organisational Networks.
Universiteit van Amsterdam;
o Accounting, Organisations & Society;
o Corporate Finance & Financial Systems;
o Information Management;
o Econometrics;
o Operations research;
o Equilibrium, Expectations & Dynamics;
o Actuarial Science;
o The Transformation of Europe;
o Human Capital;
o History & Methodology of Economics;
o Experimental & Political Economics;
o Industrial Economics, Competition & Antitrust;
o SEO Economic Research.
Erasmus Universiteit Rotterdam;
o Finance & Accounting and International Markets;
o Markets, Organisation and Government;
o Applied Economics;
o Econometrics;
o Marketing;
o Management Science.
Universiteit van Tilburg;
o Econometrics;
o Macroeconomics.
o Microeconomics;
o Accounting;
o Computerized Information Systems;
o Finance;
o Marketing;
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•

o Operations Research;
o Organization.
Universiteit Maastricht;
o Marketing and Supply Chain Management;
o Accounting and Information Management;
o Technology, Innovation and Industrial Dynamics;
o Development and Utilization of Human Resources (DUHR);
o Economic Theory, Behaviour and Computing;
o Finance, Econometrics and Money.

4.9
Research review Public Administration
Een internationale beoordelingscommissie onder leiding van prof. H.D. Klingemann, heeft
een externe beoordeling uitgevoerd van het onderzoeksprogramma Public Administration
van de Universiteit van Twente. Van 4 tot en met 6 maart heeft deze commissie een bezoek
gebracht aan de Universiteit Twente.
4.10 Mid-term review Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV)
Een beoordelingscommissie onder leiding van prof. dr. ir. R. van der Heijden, hoogleraar
Planologie aan het Instituut voor Management Research van de Radboud Universiteit
Nijmegen, heeft de kwaliteit van vier wetenschappelijke programma’s van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) beoordeeld:
•
•
•
•

Wegen en Verkeer;
Menselijk gedrag;
Balansen en verkenningen;
Analyse verkeersveiligheid.

4.11 External review Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology
Universiteit Leiden
Een internationale commissie onder leiding van professor Jane Guyer van de Johns Hopkins
University Baltimore USA heeft de kwaliteit van het onderzoeksprogramma beoordeeld. Op 5
en 6 november 2009 heeft de commissie het onderzoeksinstituut bezocht.
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5.

Overige diensten

5.1
Algemeen
De volgende paragrafen geven een indruk van de overige diensten die door QANU zijn
uitgevoerd en in het verslagjaar zijn afgerond.
Nederlands Huisartsen Genootschap 2008
Op verzoek van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft QANU ondersteuning
verleend aan de auditteams van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Raad voor de
Huisartsenopleiding heeft tot doel gesteld meer inzicht in de kwaliteit van de
opleidingsinstituten te verkrijgen. Hiertoe werd een model ontwikkeld (PAUKH) en een
dertigtal kwaliteitscriteria opgesteld. Er wordt in dit systeem van permanente kwaliteitszorg
voor huisartsopleidingen elke drie jaar een basisaudit uitgevoerd en elke drie jaar een themaaudit. QANU voegt externe deskundigheid aan het auditteam toe, zit de auditteams voor en
draagt zorg voor de verslaggeving. In 2008 en 2009 zijn de volgende audits uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•

Basisaudit van de huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Utrecht;
Basisaudit van de huisartsopleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum;
Thema-audit van de huisartsopleiding van Vumc;
Thema-audit van de huisartsopleiding VOHA van de Radboud Universiteit Nijmegen;
Basisaudit van de huisartsopleiding Amsterdams Medisch Centrum (AMC);
Thema-audit van de huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het pilot project is in 2009 met een positieve evaluatie afgerond.
5.2
CDFD Verificatieaudit WFTNIVO – 2009
Een verificatiecommissie onder leiding van prof. dr. J.F.M.J. van Hout, emeritus hoogleraar
onderwijskunde, heeft een verificatie uitgevoerd van de beoordeling van het exameninstituut
financiële dienstverlening WFTNIVO in september 2009. Het exameninstituut was in
november 2008 door de auditcommissie CDFD (College Deskundigheid Financiële
Deskundigheid) onder voorzitterschap van prof.dr. E.H.Fischer beoordeeld en op een aantal
criteria onvoldoende bevonden.
5.3
CDFD 2009
In vervolg op de organisatie van de beoordeling van de exameninstituten financiële
dienstverlening die QANU in 2008 voor het CDFD heeft uitgevoerd, heeft QANU in 2009 de
beoordeling van de exameninstituten van de Hogeschool Rotterdam en de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden en de aanvullende beoordeling van het examinstituut SEH
afgerond. In 2009 zijn tevens de exameninstituten van AVANS Hogeschool, Hogeschool
Windesheim, Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
beoordeeld in het kader van de uitvoering van het extern toezicht op de exameninstituten
volgens de Wet financiële dienstverlening (Wfd).
De door de CDFD erkende exameninstituten dienen tevens periodiek te rapporteren over
hun werkzaamheden. Het CDFD kan op deze wijze vroegtijdig tekortkomingen in de
werkzaamheden opsporen. QANU draagt er zorg voor dat de periodieke rappoprtages
geleverd worden en stelt een samenvattend overzicht samen.
5.4
MKO handreiking - gids MKO met technopolis - De maatschappelijke kwaliteit
van onderzoek in kaart; Een handreiking (MKO)
Onder de titel “De maatschappelijke kwaliteit van onderzoek in kaart” hebben QANU en
Technopolis in december 2008 een handreiking uitgebracht voor het in kaart brengen van de
waarde van de verbinding tussen onderzoek en de maatschappelijke praktijk. Alle
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onderzoeksgroepen die maatschappelijke relevantie in hun missie en doelstellingen hebben
opgenomen of willen opnemen, kunnen met deze handreiking de maatschappelijke
meerwaarde expliciteren en belichten. Bij onderzoeksbeoordelingen kunnen zij daarmee
informatie aanleveren voor het meer expliciet en gefundeerd beoordelen van de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek, naast de academische relevantie.
Onderzoeksbeoordelingen kunnen daardoor meer recht doen aan de gedifferentieerde
missie van veel vormen van onderzoek, bijvoorbeeld van het onderzoek dat meer op
toepassing gericht is. De handreiking biedt een eenvoudige systematiek om in de evaluaties
van het onderzoek ook de interactie met de maatschappij te betrekken. Kern daarvan
vormen gegevens over de prestaties die gerelateerd zijn aan de maatschappelijke
doelstellingen van het onderzoek. De Handreiking sluit aan bij het Standard Evaluation
Protocol (VSNU, NWO, KNAW) en het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (HBORaad) en werd opgesteld in opdracht van het platform Evaluating Research in Context
(ERiC).”
5.5
Draft report BK 2009 projectvoorstel ERiC voor Technische Universiteit Delft
In samenwerking met het Rathenau Instituut heeft QANU de mogelijkheden van het werken
met de EriC-methode met succes getoetst in een beoordelingsproject van de TU Delftfaculteit Bouwkunde.
5.6
Training schrijven zelfevaluaties
Omdat de kwaliteit van de aangeboden zelfevaluaties naar het oordeel van QANU soms
tekortschiet is een training voor universitaire medewerkers ontwikkeld gericht op de
verbetering van de kwaliteit van de zelfevaluaties. QANU is van mening dat de kwaliteit van
haar rapporten een relatie heeft met de kwaliteit van de zelfevaluaties. Een onvolledige (lees:
slechte) zelfevaluatie is zelden een basis voor een goed rapport. QANU is daarom gestart
met het op verzoek van de betrokken opleidingen trainen van universitaire medewerkers in
het schrijven van zelfevaluaties. Voor deze trainingen was veel belangstelling en ze zijn
gegeven bij de navolgende instellingen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Universiteit Utrecht;
o Biologie;
o Rechtsgeleerdheid;
o Bestuurs- en Organisatiewetenschappen;
Erasmus Universiteit Rotterdam;
o Beleid & Management Gezondheidszorg;
Universiteit Leiden;
o Faculteit Rechtsgeleerdheid;
Vrije Universiteit Amsterdam;
o Faculteit Rechtsgeleerdheid;
Rijksuniversiteit Groningen;
Universiteit Nederlandse Antillen;
Wageningen Universiteit;
Open Universiteit Nederland.

5.7
Second Hand Smoke in Bars and Restaurants A second opinion on possibilities
to reduce exposure to second hand smoke
Op verzoek van de Wetenschappelijke Adviesraad van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) heeft een internationale commissie onder leiding van prof. B.
Brunekreef, Hoogleraar Milieu-epidemiologie aan de Universiteit Utrecht, een advies
uitgebracht over de risico’s van tabaksrook in de horeca. Het advies is door het RIVM
aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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6.

Jaarrekening

6.1
Algemeen
Het verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 118.820 voor belastingen,
terwijl voor het jaar 2009 een negatief resultaat was begroot van € 173.000. Het verschil
tussen de begroting en de realisatie is voor een belangrijk deel te verklaren doordat de
werkzaamheden onverwacht sterk toenamen en daarmee de omzet veel sneller steeg dan
verwacht. Ten opzichte van de realisatie 2008 werd een niveau voor projectinkomsten
begroot van 194%, terwijl 237% werd gerealiseerd in 2009. Daar de personele kosten met de
overige bedrijfskosten in totaal uitkwamen op het begrote niveau, kon het jaar worden
afgesloten met een winst terwijl nog een verlies was begroot. Over de winst hoeft door
verrekening met verliezen uit voorgaande jaren bijna geen vennootschapsbelastig betaald te
worden.
Conform de statuten zal het resultaat na belastingen worden toegevoegd aan de algemene
reserve van de stichting.
6.2

Balans
31-12-2009
€

31-12-2008
€

ACTIVA
Materiële vaste activa

37.956

66.389

Totaal vaste activa

37.956

66.389

Onderhanden werk

99.221

145.149

Vorderingen

621.282

381.779

Liquide middelen

693.536

580.299

Totaal vlottende activa

1.414.039

1.107.227

Totaal activa

1.451.995

1.173.616

1.066.822

949.941

385.172

223.675

1.451.995

1.173.616

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

Totaal passiva
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6.3

Winst- en verliesrekening
Realisatie
2009
€

Begroot
2009
€

Realisatie
2008
€

OPBRENGSTEN
Projectinkomsten
Overige baten

2.055.624
15.601

1.675.000
15.000

865.714
90.122

Netto-omzet (A)

2.071.225

1.690.000

955.836

Externe projectkosten

702.070

586.000

316.887

Personele kosten

907.951

879.000

650.880

68.050
93.919
36.870
143.427
28.433

72.000
94.000
60.000
139.000
32.000

67.702
87.678
32.243
159.380
28.602

KOSTEN

Overige bedrijfskosten
Bestuur
Huisvesting
Bureau
Algemeen
Afschrijvingen
Totaal overige bedrijfskosten

375.605

Totaal kosten (B)

1.980.720

1.862.000

1.343.372

Bedrijfsresultaat (A – B)
Financiële baten en lasten
Diverse baten en lasten

90.505
7.962
20.353

- 172.000
-1.000
0

- 387.536
11.735
- 32.773

Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting

118.820
-1.939

-173.000

- 408.574
73.617

Resultaat
na
belastingen,
algemene reserve

toevoeging

Onttrekking/toevoeging algemene reserve

116.881

- 334.957

116.881

- 334.957
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Bijlage 1:

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van QANU bestaat uit:
Drs. J.G.F. Veldhuis (voorzitter)
Inkomend voorzitter Raad van Toezicht NUFFIC (Nederlandse Organisatie
voor Internationale Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs), Den Haag; lid
Raad van Advies NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogdocumentatie),
Amsterdam; lid Raad van Toezicht Roosevelt Study Center , Middelburg;
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Carmel College, Hengelo; voorzitter
Raad van Toezicht Diakonessen(zieken)huis Utrecht-Zeist-Doorn; ouddirecteur-generaal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
oud-inspecteur-generaal van het onderwijs (1979-1986); oud-voorzitter
College van Bestuur Universiteit Utrecht (1986-2003); oud-voorzitter
Nederlands-Amerikaanse Fulbright Commissie, Amsterdam (1985-2001);
oud-lid Raad van Toezicht TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek), Delft (2003-2008); oud-voorzitter twee
ministeriële
profielcommissies
voortgezet
onderwijs;
oud-lid
Evaluatiecommissie Australian National University; oud-lid Commissie
Evaluatie KNAW; oud-lid Auditcommissie Universiteit Gent.
Prof. ir. K.F. Wakker (vice-voorzitter)
Hoogleraar Astrodynamica en Geodynamica, Faculteit Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek, Technische Universiteit Delft; adviseur CEO Dutch
Space BV; voorzitter Adviescommissie Ruimtevaart Technologie
Ontwikkeling, Ministerie van Economische Zaken; lid Commissie Externe
Beoordeling Kwaliteit Onderzoeksmanagement Vlaamse Universiteiten; oudpresident Conference of European Schools for Advanced Engineering
Education and Research (CESAER); oud-lid Standing Committee on Higher
Education of the Conseil de l’Europe; oud-vice-president Koninklijk Instituut
van Ingenieurs (KIVI); oud-lid Raad voor Defensieonderzoek TNO; oudalgemeen directeur SRON Netherlands Institute for Space Research; oudrector magnificus Technische Universiteit Delft.

Mevrouw drs. M.F. van den Bergh
Voorzitter Nationale UNESCO Commissie, Lid van commissie Nationaal Plan
Toekomst Onderwijs Wetenschappen, oud-vicevoorzitter College van
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, oud-hoofdinspecteur Hoger
Onderwijs, lid voorbereidingscommissie accreditatie (commissie-Franssen).

Mr. P.W. de Kam
Adviseur bij het Expertise Centrum, bureau voor informatiseringadviezen aan
de overheid, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
Gezondheidscentra Zoetermeer, secretaris/penningmeester van het
Belasting- en Douanemuseum.
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Prof. dr. D.M.S. Van Damme
Hoofd van CERI (Centre for Educational Research and Innovation) in het
Directoraat voor Onderwijs van OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) in Parijs, hoogleraar Onderwijskunde aan de
Universiteit Gent, België, oud-algemeen directeur Vlaamse Interuniversitaire
Raad, oud-kabinetschef van de minister van onderwijs in Vlaanderen.
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Bijlage 2:

Medewerkerslijst 2009

Staf
Chris Peels (1948) is, na het behalen van zijn doctoraalexamen
Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn
loopbaan begonnen als stafjurist bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Vervolgens heeft hij verschillende
functies bij de Technische Universiteit Delft vervuld, o.a. bij
Juridische en Bestuurlijke Zaken, waarnemend secretarisbeheerder van de faculteit Technische Wiskunde en Informatica
en directeur Personeel en Organisatie. Bij de Universiteit
Utrecht is hij directeur van de faculteit Scheikunde en
projectleider functieordenen geweest. Bij Connexxion was hij
directeur Human Resources en daarna heeft hij interimopdrachten uitgevoerd. Vanaf 2004 is hij directeur van QANU.

mr. C.J. (Chris) Peels
directeur
T 030 230 3100
E peels@qanu.nl

drs. S. (Sietze) Looijenga
(plaatsvervangend directeur)
T 030 230 3114
E looijenga@qanu.nl

mw. S. (Sanderijn) de Vries
(coördinator bedrijfsvoering)
T 030 230 3101
E devries@qanu.nl

Sietze Looijenga (1963) heeft Nederlandse Taal- en
Letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na
zijn afstuderen heeft hij verschillende functies vervuld aan
diezelfde universiteit: hij was Onderzoeker in Opleiding,
studieadviseur, secretaris-subbeheerder aan de Faculteit der
Letteren en coördinator van de onderzoekschool Behavioural
and Cognitive Neurosciences. In 1999 verruilde hij Groningen
voor Berlijn, waar hij aan de Freie Universität Berlin, Duitsland,
werkte als manager van het Thematic Network Project in the
Area of Languages, een door de Europese Commissie
gefinancierd project waaraan rond de 100 universiteiten en
hogescholen uit heel Europa bijdroegen. Van eind 2001 tot
begin 2003 werkte hij als ICT-verantwoordelijke voor het
Talencentrum van de Universiteit Gent, België. In 2003 keerde
hij terug naar Nederland. In maart 2003 trad hij in dienst van de
VSNU als projectleider Kwaliteitszorg. Sinds april 2009 is hij
naast projectleider ook plaatsvervangend directeur van QANU.
Sanderijn de Vries (1971) is haar loopbaan begonnen als
projectmedewerker
bij
de
Raad
Overgangsregeling
Gezondheidszorgpsychologen (ROG). Hierna is zij assistentmanager bedrijfsvoering geweest bij de vakgroep privaatrecht
van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.
Na een korte onderbreking van haar loopbaan ten behoeve van
studie is zij heringetreden als stafmedewerker van het bureau
van de European Network of Occupational Therapy van de
Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2006 is zij werkzaam voor
QANU, per 1 september 2008 als coördinator bedrijfsvoering.
Sanderijn volgt een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid met
een minor op het gebied van Managementwetenschappen aan
de Open Universiteit Nederland.

QANU Jaarverslag 2009 – pagina 23

Secretariaat

mr. N. (Nathalie) Pasveer
T 030 230 3100
E secretariaat@qanu.nl

Nathalie Pasveer (1981) is in 1999 begonnen aan de
doctoraalstudies Nederlands recht en Franse taal –en
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het
behalen van haar doctoraalexamen Nederlands recht is zij
haar loopbaan begonnen als juridisch medewerker en
vervolgens in augustus 2005 als advocaat-stagiaire in het
arrondissement Utrecht. Na het behalen van haar
stageverklaring in augustus 2008 heeft zij besloten om haar
studie Franse taal- en letterkunde weer op te pakken. Zij
verwacht aan het einde van 2010 haar bachelor Franse
taal- en letterkunde te behalen. Vanaf januari 2009 is zij in
dienst bij QANU als hoofd van het secretariaat.

Het secretariaat wordt ondersteund door:

mw. E.D. (Evelien) Bennink
(deeltijd)
T 030 230 3119
E ondersteuning@qanu.nl

mw. N. (Nienke) Zuidam
(deeltijd)
T 030 230 3100
E zuidam@qanu.nl

Evelien Bennink (1989) studeert Interactieve Media aan de
Hogeschool van Amsterdam. Naast haar studie werkt ze
sinds juli 2009 een dag in de week bij QANU waar ze onder
andere aan de jaarverslagen werkt, de website bijhoudt en
ondersteuning biedt aan het secretariaat.

Nienke Zuidam (1983) is sinds 1 mei 2008 als studente
rechtsgeleerdheid in deeltijd actief voor QANU. Nienke
heeft ervaring met het verrichten van (secretariële)
werkzaamheden voor advocatenkantoren. Ook voor QANU
verricht zij momenteel secretariële werkzaamheden, in het
bijzonder agendabeheer. Bovendien is zij als juridisch
medewerker actief voor het Ministerie van Justitie. Nienke
heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in alle
rechtsverhoudingen die zich voordoen in de sport (met een
focus op voetbal), in 2009 heeft zij in dit kader stage
gelopen bij de Federatie Betaald Voetbal Organisaties.
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Projectleiders

dr. B.M. (Barbara) van Balen
T 030 230 3103
E vanbalen@qanu.nl

Barbara van Balen (1955) is opgeleid als onderwijskundige
aan de Universiteit Utrecht en is verbonden geweest aan
het bureau Onderzoek en Ontwikkeling van het Onderwijs
aan diezelfde universiteit, waar zij zich bezig hield met
evaluaties van onderwijs. Daarna werd zij coördinator
onderwijs aan de faculteit Psychologie van de Universiteit
van Amsterdam, vervolgens beleidsmedewerker emancipatiezaken en hoofd van het servicebureau positieve actie
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is manager geweest
van een onderzoeksinstituut voor genderstudies en
directeur van een steunpunt voor welzijnswerk. In 2001
promoveerde zij op een onderzoek naar de positie van
vrouwen aan de universiteit. Vanaf 2004 heeft zij diverse
freelance opdrachten uitgevoerd, waaronder verschillende
opdrachten voor QANU. Vanaf mei 2009 is zij in dienst van
QANU.
Roel Bennink (1948) is projectleider en coördinator
onderzoeksbeoordelingen. Hij is sinds 1993 secretaris
geweest van een groot aantal onderzoeksbeoordelingen en
onderwijsvisitaties. In 2009 liepen onder meer de QANUonderzoeksbeoordelingen
Sociology,
Mechanical
Engineering, Earth Sciences, Humanistics, Chemical
Technology, Veterinary Science, Teacher Training
Research, Astronomy. Vóór de oprichting van QANU in
2004 was hij beleidsmedewerker bij de VSNU, met
aandachtsgebieden bekostiging, informatiebeleid en
kwaliteitszorg. Hij heeft academische titels in Rechten,
Engelse Taal- en Letterkunde en Sociologie.

drs. R.D. (Roel) Bennink
(coördinatie onderzoek)
T 030 230 3107
E bennink@qanu.nl

dr. M.J.V. (Meg) Van Bogaert
T 030 230 3105
E vanbogaert@qanu.nl

Meg Van Bogaert (1975) heeft na haar studie Farmacie de
postdoctorale opleiding tot apotheker gevolgd. Na kort als
projectapotheker in het ziekenhuis te hebben gewerkt, is ze
onderzoek gaan doen aan de Faculteit Farmaceutische
Wetenschappen in Utrecht. In 2006 is ze gepromoveerd in
de psychofarmacologie met als titel van haar proefschrift:
Predisposed to Anxiety: Involvement of 5-HT1A and
GABAA receptors. Daarna heeft ze als regulatory affairs
manager kennis opgedaan van de farmaceutische industrie
bij een grote generieke geneesmiddelenfabrikant. Ook
heeft ze gewerkt als programmasecretaris bij ZonMW, de
Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en
Zorginnovatie, op de onderwerpen Alternatieven voor
Dierproeven en Systeembiologie. Sinds december 2008
werkt zij als projectleider bij QANU.
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drs. M. (Trees) Graas
T 030 230 3104
E graas@qanu.nl

drs. S. (Sietze) Looijenga
T 030 230 3114
E looijenga@qanu.nl

drs. M.M. (Melissa) Truijens
T 030 230 3110
E truijens@qanu.nl

Trees Graas (1981) heeft Geschiedenis gestudeerd aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Na het behalen van haar
doctoraalexamen in de Nieuwste Geschiedenis, heeft zij
gewerkt als studieadviseur aan de Faculteit der Letteren
van de Vrije Universiteit Amsterdam, en als teammanager
van een curriculumproject aan diezelfde faculteit. Tevens
was zij betrokken bij een aantal kleinschalige
onderzoeksprojecten. Vervolgens is zij een aantal jaren
studieadviseur en onderwijscoördinator geweest aan de
faculteiten Wijsbegeerte en Godgeleerdheid van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Sinds november 2009 is zij
projectleider bij QANU.
Sietze Looijenga (1963) heeft Nederlandse Taal- en
Letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Na zijn afstuderen heeft hij verschillende functies vervuld
aan diezelfde universiteit: hij was Onderzoeker in
Opleiding, studieadviseur, secretaris-subbeheerder aan de
Faculteit der Letteren en coördinator van de
onderzoekschool Behavioural and Cognitive Neurosciences. In 1999 verruilde hij Groningen voor Berlijn, waar
hij aan de Freie Universität Berlin, Duitsland, werkte als
manager van het Thematic Network Project in the Area of
Languages, een door de Europese Commissie gefinancierd
project waaraan rond de 100 universiteiten en hogescholen
uit heel Europa bijdroegen. Van eind 2001 tot begin 2003
werkte hij als ICT-verantwoordelijke voor het Talencentrum
van de Universiteit Gent, België. In 2003 keerde hij terug
naar Nederland. In maart 2003 trad hij in dienst van de
VSNU als projectleider Kwaliteitszorg. Sinds april 2009 is
hij naast projectleider ook plaatsvervangend directeur van
QANU.

Melissa Truijens (1979) hield zich al tijdens haar studie
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam bezig
met onderwijsbeleid en –kwaliteit. Na het behalen van haar
doctoraalexamen ging ze bij de Faculteit der
Geesteswetenschappen aan de slag als beleidsmedewerker Onderwijs. Vanaf 1 oktober 2009 is zij vanuit
deze faculteit gedetacheerd geweest als projectleider bij
QANU.
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Nikki Verseput (1985) is in 2009 afgestudeerd aan de faculteit
Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Zij heeft
daar de bacheloropleiding Educational Design, Management
and Media en de masteropleiding Educational Science
Technology gevolgd. Zij is afgestudeerd bij de vakgroep
Curriculumontwerp
&
Onderwijsinnovatie
met
een
ontwerpgericht onderzoek naar kwaliteitszorg. Naast haar
studie heeft zij op verschillende terreinen onderwijskundig werk
N.M. (Nikki) Verseput MSc verricht, waaronder het schrijven van een adviesrapport over
T 030 230 3109
de implementatie van een elektronische leeromgeving, het
E verseput@qanu.nl
ontwikkelen van module coaching, en het in kaart brengen van
evaluatiemethoden
voor
competentiegericht
onderwijs.
Daarnaast heeft zij in 2009 gewerkt als student-assistent bij de
vakgroep Curriculum & Onderwijsinnovatie van de Universiteit
Twente. Sinds 2009 is zij als projectleider werkzaam bij QANU.
Freelance
mw. dr. B.M. (Barbara) van Balen
(tot 1 mei 2009)
mw. drs. T. (Titia) Buising
dhr. drs. P. (Peter) van Drunen
dhr. drs. R.G.T. (Ronald) Duzijn
mw. dr. W. (Willemijn) van Gastel
mw. drs. L. (Linda) van der Grijspaarde
mw. drs. A. (Anette) Silljé
mw. drs. K. (Karien) Wibbelink
Freelance ondersteuning
mw. M. (Marika) Kruijt
mw. A. (Arina) van Wijde
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Bijlage 3:

Samenstelling onderwijs- en onderzoeksvisitatiecommissies

In deze bijlage wordt per visitatiecommissie, die gerapporteerd heeft in 2009, de
samenstelling
opgesomd;
eerst de onderwijscommissies,
gevolgd door de
onderzoeksvisitatiecommissies en commissies voor overige diensten.
Sociale Geografie, Planologie en Demografie (aanvullend)
De commissie werd geïnstalleerd op 23 mei 2007.
Leden:
• Prof. dr. H.F.L. Ottens (voorzitter), emeritus hoogleraar Sociale Geografie, Universiteit
Utrecht;
• Prof. dr. L.J. de Haan, hoogleraar ‘Ontwikkeling van Afrika’, Universiteit Leiden;
Management of Learning Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Maastricht University
De commissie werd geïnstalleerd op 16 april 2007.
Leden:
• Em. prof. dr. J. Lowyck (voorzitter), emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Leuven tevens gewezen voorzitter van het Academisch Vormingsinstituut voor Leraren,
Katholieke Universiteit Leuven, België;
• Prof. dr. J.J. Beishuizen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als
leeropdracht: algemene onderwijskunde, tevens directeur van het Onderwijscentrum van
de Vrije Universiteit Amsterdam;
• Prof. dr. N. Verloop, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, tevens hoogleraar-directeur
van het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en
Nascholing);
• Drs. F.J.M. (Frank) Wamelink (secretaris).
Militaire Bedrijfswetenschappen
De commissie werd geïnstalleerd op 10 november 2008.
Leden:
• Prof. dr. P. Verheyen (voorzitter), emeritus hoogleraar Bedrijfseconometrie, Universiteit
van Tilburg;
• Viceadmiraal b.d. drs. W.J.E. van Rijn;
• Prof. Dr. R. Vandenberghe, emeritus hoogleraar Onderwijskunde, Katholieke Universiteit
Leuven, België;
• Prof. dr. A.P. de Man, hoogleraar Consulting, Kennisnetwerken en Innovatie, Vrije
Universiteit Amsterdam;
• Mw. L. Aalten;
• Drs. F.J.M. Wamelink (secretaris).
Scheikundige Technologie Rijkuniversiteit Groningen
De commissie werd geïnstalleerd op 24 mei 2009.
Leden:
• Prof. dr. ir. H.E.A. van den Akker (voorzitter), hoogleraar Fysische technologie,
Technische Universiteit Delft;
• Prof. dr. ir. R.M. Boom, hoogleraar procesontwerp voor Food products, Wageningen
Universiteit en Research Centrum;
• Prof. dr. ir. A.B. de Haan, hoogleraar Process engineering,Technische Universiteit
Eindhoven;
• Prof. dr. ir. H. van Bekkum, emeritus hoogleraar Industriële chemie, Technische
Universiteit Delft;
• Prof. dr. A. Pilot, hoogleraar Chemiedidactiek, Universiteit Utrecht, lid met
onderwijskundige expertise;
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•
•

T. van Acker, student Chemische Technologie, Technische Universiteit Eindhoven;
Dr. C. Brouwer (secretaris), later opgevolgd door drs. S. Looijenga.

Liberal Arts and Sciences, Roosevelt Academy (aanvullend bijzondere kwaliteit)
De commissie werd geïnstalleerd op 18 mei 2009.
Leden:
• Prof. H. van den Bosch (voorzitter), professor Management Education aan de Open
Universiteit Nederland;
• Prof. L. Kaufman, professor of Biological Sciences and Vice-Provost for Planning and
programmes, University of Illinois, Chicago, Verenigde Staten;
• Prof. J.P. de Greve, professor in Astrophysics and Science Communication, Vrije
Universiteit Brussel, België;
• Dr. B.M. van Balen (secretaris).
Militaire Systemen en Technologie
De commissie werd geïnstalleerd op 22 juni 2009.
Leden:
• Prof. ir. J. Klein Woud (voorzitter), emeritus hoogleraar Maritieme werktuigkunde aan de
Technische Universiteit Delft;
• Generaal majoor b.d. ir. L. Besselink, voormalig directeur Wapensystemen en Bedrijven
van de Defensie Materieel Organisatie;
• Prof. ir. P. Hoogeboom, hoogleraar Radar Earth Observation aan de Technische
Universiteit Delft;
• Kolonel IMM P. Lodewyckx, dr. ir., lid van de directie en docent van de Koninklijke
Militaire School in Brussel, België;
• Prof. dr. R. Vandenberghe, emeritus hoogleraar Onderwijsbeleid en vernieuwing,
Katholieke Universiteit Leuven, België;
• R. (Roel) Rutgers BSc, student Bouwkunde Technische Universiteit Delft;
• Drs. S.E. Tiethoff (secretaris).
Tussentijdse onderwijsvisitatie bachelor- en masteropleiding Geneeskunde VU
medisch centrum (VUmc) Vrije Universiteit Amsterdam
Leden:
• Prof. dr. H. Hillen (voorzitter), emeritus hoogleraar Interne geneeskunde in het bijzonder
de medische oncologie, Universiteit van Maastricht;
• Prof. dr. G. Mannaerts, hoogleraar faculteit geneeskunde, Universiteit Leuven, België;
• Prof. dr. H. Struyker Boudier, hoogleraar Farmacologie, Universiteit Maastricht;
• Prof. dr. R. Holdrinet, hoogleraar Ontwikkeling van het medische onderwijs, Faculteit
Medische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen;
• Drs. F. Wamelink (contactpersoon);
• Dr. C. Brouwer (secretaris);
• Dr. B.M. van Balen (secretaris).
Onderwijsevaluatie Biologie/MST Universiteit Leiden / Technische Universiteit Delft
De commissie werd geïnstalleerd op 15-9-2009.
Leden:
• prof.dr. J.F.G. Vliegenthart, honorary professor Bio-organische Chemie, Universiteit
Utrecht;
• drs. J.H. Apotheker, vakdidacticus Scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen;
• prof.dr.ir. J. Huskens, hoogleraar Molecular Nanofabrication, Universiteit Twente;
• mevr. C. Kalkhoven, student biologie, Radboud Universiteit Nijmegen;
• prof.dr. W.N. Konings, emeritus hoogleraar Microbiologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, buitengewoon hoogleraar Biochemie van de Universiteit van Stellenbosch
(Zuid-Afrika);
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•
•
•

prof.dr. J.W. Verhoeven, emeritus hoogleraar Organische Scheikunde, Universiteit van
Amsterdam;
prof.dr. P.J.G.M. de Wit, hoogleraar Fytopathologie aan de Wageningen Universiteit.
Dr. B.M. van Balen (secretaris).

Research review Mechanical Engineering
Leden:
• prof. dr. J.D. Achenbach (voorzitter), Walter P. Murphy Professor en Distinguished
McCormick School Professor van de departmenten Mechanical Engineering en Civil en
Environmental Engineering, stichter van het Centre for Quality Engineering and Failure
Prevention, Northwestern University, Chicago, Verenigde Staten;
• prof. dr. Y. Altintas, directeur van Manufacturing Automation Laboratory, University of
British Columbia, Vancouver, Canada;
• prof. dr. T. Moan, Keppel Professor in Ocean, Offshore and Marine Technology,
department Civil Engineering, National University of Singapore, en Professor of Marine
Structures, department Marine Technology en directeur van het Centre for Ships and
Ocean Structures, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
Noorwegen;
• prof. dr. R. Owen, professor Solid and structural mechanics, Swansea University, Wales,
Groot-Brittannië;
• prof. dr. P. Roth, expert in nano-science and emeritus hoogleraar, Universität DuisburgEssen, Duitsland;
• prof. dr. R.E. Skelton, professor en directeur Structural Systems and Control Laboratory,
department Mechanical & Aerospace Engineering, University of California San Diego, La
Jolla, Verenigde Staten;
• prof. dr. F. Spaepen, John C. and Helen F. Franklin Professor of Applied Physics,
Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Verenigde Staten;
• prof. dr. C. Tropea, professor of Mechanical Engineering, Fluid Mechanics and
Aerodynamics, Technische Universität Darmstadt, Hessen, Duitsland;
• prof. dr. W.O. Winer, retired Eugene C. Gwaltney Jr. Chair of the George W. Woodruff
School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Verenigde
Staten;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
Research review Science, Technology and Innovation Studies
Leden:
• Prof. Susan E. Cozzens (voorzitter), hoogleraar van School of Public Policy, Georgia
Institute of Technology, Verenigde Staten;
• Prof. Andrew Webster, Personal Chair in Sociology, University of York, Verenigd
Koninkrijk;
• Prof. Trevor J. Pinch, Hoogleraar Science & Technology Studies and Sociology, Cornell
University, Verenigde Staten;
• Prof. Alfred Nordmann, hoogleraar Philosophy and History of Science, University of
Darmstadt, Duitsland;
• Ir. Paul ‘t Hoen, voorzitter Advisory Council for ICT and Society;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
Research review University for Humanistics
Leden:
• Prof. F. Mortier (voorzitter), hoogleraar Ethics, Universiteit Gent, België;
• Prof. A. Phoenix, mededirecteur van het Thomas Coram Research Unit, Institute of
Education, University of London, Verenigd Koninkrijk;
• Prof. S. Miedema, hoogleraar Educational Foundations, including the Philosophy of
Religious Education, faculteit Psychology and Education, Vrije Universiteit, Amsterdam;
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•
•
•
•

Prof. D. Hosking, hoogleraar Relational Processes, Utrecht School of Governance,
Universiteit Utrecht;
Prof. Jacobs, hoogleraar Ethics, Universiteit van Amsterdam;
Dhr. H. Scheper, hoofd department Humanistic Counselling, Ministerie van Justitie;
Drs. R.D. Bennink (secretaris).

Research review Sociology
Leden:
• Prof. J. Billiet (voorzitter), emeritus hoogleraar Social methodology, Centre for
Sociological Research, Katholieke Universiteit Leuven, België;
• Prof. P. Abell, hoogleraar Management, Managerial Economics and Strategy Group,
London School of Economics and Political Science, Verenigd Koninkrijk;
• Prof. S. Drobnič, hoogleraar Sociologie, Institute of Sociology, University of Hamburg,
Duitsland;
• Prof. R. Erikson, hoogleraar Swedish Institute for Social Research, Stockholm University
Zweden;
• Prof. M. Hooghe, hoogleraar Political Science, Centre for Politicology, Katholieke
Universiteit Leuven, België;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
Research review Veterinary Sciences Utrecht University mid-term review
Leden:
• Prof. dr. E.J. Ruitenberg (DVM), hoogleraar International Public Health, Vrije Universiteit
Amsterdam (voorzitter);
• Prof. dr. C. Belzung, directeur research unit Fundamental clinical neurosciences,
Université François-Rabelais, Tours, Frankrijk;
• Prof. dr. H. Niemann (DVM), hoofd Institut für Nutztiergenetik en Department for
Biotechnology, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Neustadt-Mariensee,
Duitsland;
• Prof. dr. R.P.J. Oude Elferink, hoogleraar Experimental Hepatology, Amsterdam Medisch
Centrum, Universiteit van Amsterdam;
• Prof. dr. R.E. Peterson, Deputy Director Center for Developmental and Molecular
Toxicology, University of Wisconsin, Madison, Verenigde Staten;
• Prof. dr. S.W. Reid (DVM), specialist Epidemiology in both human and veterinary
medicine, University of Glasgow, Verenigd Koninkrijk;
• Prof. dr. H.J. Thiel (DVM), directeur Institute of Virology, Faculty of Veterinary Medicine
Justus-Liebig-Universität Giessen, Duitsland;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
External research review of the Sanquin Department of Molecular Cell Biology (MCB)
2009
Leden:
• Dr. D. Vestweber, directeur Max-Planck-Institute of Molecular Biomedicine, Münster,
Duitsland;
• Dr. P. Chavrier, group leader Institut Curie, Paris, Frankrijk;
• Dr. M. Thelen, directeur Laboratorie, Institute forResearch in Biomedicine, Bellizona,
Zwitserland;
• Dr. M. Van Bogaert (secretaris).
Research review Economics & Business Sciences
Leden:
• Prof. dr. Roland Van Dierdonck, hoogleraar Vlerick Leuven Gent Management School en
Universiteit Gent (voorzitter);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. dr. Giuseppe Bertola, hoogleraar Political Economics, Faculty of Political Science,
Università di Torino, Italië;
Prof. dr. Catherine Casamatta, hoogleraar Finance, Université de Toulouse, Frankrijk;
Prof. dr. Andrew Chesher, hoogleraar Economics, University College London, Verenigd
Koninkrijk;
Prof. dr. Pierre Dussauge, hoogleraar Strategic Management, HEC School of
Management (École des Hautes Études Commerciales), Paris, Frankrijk;
Prof. dr. Matthias Jarke, hoogleraar Computer Science, RWTH (Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule) Aachen, Duitsland;
Prof. dr. David Otley, hoogleraar Accounting and management, Lancaster University,
Verenigd Koninkrijk;
Prof. dr. John Saunders, hoogleraar Marketing, Aston University, Birmingham, Verenigd
Koninkrijk;
Prof. dr. Edward Snape, hoogleraar Hong Kong Baptist University, Kowloon, Hong Kong;
Drs. R.D. Bennink (secretaris).

Research review Public Administration
Leden:
• Prof. Hans-Dieter Klingemann, Simon Fraser University, Canada, (voorzitter);
• Prof. Vincent Lynn Meek, directeur Martin Institute for Higher Education Leadership and
Management, University of Melbourne, Victoria, Australië;
• Prof. Kris Deschouwer, Vrije Universiteit Brussel, België;
• Prof. Peter Knoepfel, hoogleraar Analysis of public policy and environmental policy,
Université de Lausanne, Zwitserland;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
Mid-term review Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Leden:
• Prof. dr. ir. Rob van der Heijden, hoogleraar Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen
(voorzitter);
• Dr. Hans Godthelp, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de SWOV;
• Prof. dr. Henk Meurs, bijzonder hoogleraar mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling aan de
Radboud Universiteit Nijmegen;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
External review Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology
Universiteit Leiden
Leden:
• Prof. Jane Guyer, hoogleraar Anthropologie aan de Johns Hopkins University Baltimore,
USA (voorzitter);
• Prof. Kenneth George, hoogleraar Anthropologie aan de UW-Madison, USA;
• Prof. Thijl Sunier, hoogleraar Islam in European Societies aan de Vrije Universiteit
Amsterdam;
• Dr. B.M.van Balen (secretaris).
CDFD Verificatieaudit WFTNIVO – 2009
Leden:
• Prof. dr. J.F.M.J. van Hout (voorzitter), emeritus hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit
van Amsterdam;
• Ir. S. Draaijer, Consultant ICT en Onderwijs (Educational Technologist),
Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam; Dhr. J. Broersma, financieel
trainer aan intermediairs, banken en verzekeraars
• Drs. T. Buising (secretaris);
• Drs. S.E. Tiethoff (secretaris).
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CDFD 2009
Leden:
• Prof.dr. E.L. Fischer (voorzitter) deskundig op het terrein van verzekeringen en
examineren algemeen;
• Mr. E.P. Gille, deskundig op het terrein van schadeverzekeringen;
• Mr. R. Duran, deskundig op het terrein van levensverzekeringen;
• C. A. van Holte, deskundig op het terrein van schadeverzekeringen;
• Drs. H.P.M. Kreeft, deskundig op het terrein van toetsen en examineren;
• Dr. B.M.van Balen, secretaris.
MKO handreiking - gids MKO met technopolis - De maatschappelijke kwaliteit van
onderzoek in kaart; Een handreiking (MKO)
Leden:
• Dr. F. Zuijdam, Technopolis;
• I. Meijer, Technopolis;
• Frank Wamelink (secretaris);
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
Second Hand Smoke in Bars and Restaurants A second opinion on possibilities to
reduce exposure to second hand smoke
Leden:
• Prof. B. Brunekreef (voorzitter), Universiteit Utrecht;
• Prof. J. Ayres, University of Birmingham, Verenigd Koninkrijk;
• Prof. T. Sigsgaard, University of Aarhus, Denemarken;
• Prof. W. Nazaroff, University of California at Berkeley, Verenigde Staten
• Prof. J. de Jongste, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam;
• Drs. R.D. Bennink (secretaris).
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Bijlage 4:
3TU
CDFD
HBO
NVAO
QANU
RIVM
SWOV
VBI
VSNU
DVM

Lijst met verklaring van afkortingen

Federatie van drie technische universiteiten: Technische Universiteit Delft,
Technische Universiteit Eindhoven en Twente Universiteit
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
Hoger Beroepsonderwijs
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
Quality Assurance Netherlands Universities
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Visiterende en beoordelende instantie
Vereniging van Universiteiten
Doctor of Veterinary Medicine
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