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kwaliteitsafspraken TUA

Geacht college van bestuur,

Hierbij ontvangt u mijn besluit ten aanzien van uw plan voor de
kwaliteitsafspraken.
Aanvraag
Op 25 januari 2019 hebt u een aanvraag ingediend als bedoeld in artikel 3d van
de Regeling financiën hoger onderwijs (hierna: Rfho). De Nederlands-Vlaamse
accreditatie organisatie (hierna: NVAO) heeft op 18 juni 2019 een positief advies
uitgebracht over uw aanvraag. Ik volg het advies en de daarbij gegeven

motivering.

Een belanghebbende kan tegen
d¡t besluit b¡nnen zes weken na
de dag waarop het beslu¡t hem
¡s toegezonden schr¡ftel ¡jk
bezwaar maken. De
be Ia ng hebbende d i ent daa rtoe
een bezwaarschr¡ft ¡n b¡j De
m¡nister van Onderw¡js, Cultuur
en Wetenschap of De minister
voor Basis- en voortgezet
Onderwìjs en Media, onder
vermeld¡ng van "Bezwaar", ter
attent¡e van DUO
Be

zw a a r sc h r ¡ fte

n

co m m i ss ¡ e,

Postbus 30205, 2500 cE Den
Haag. Meer ¡nformat¡e over het
maken van bezwaar v¡ndt u op
www. d uo. n l/ za ke I ij k on de r
'Oneens met Duo'.

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 2O2t 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 betreffende 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 2O2I tot en met 2024, 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
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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 er formeel gezien
sprak e van een juridische verplichting. De hieruit voortvloeiende aanpassing van
de rijksbijdrage vindt plaats bij de eerste rijk sbijdragebrief van de jaren 2021 tot
en met 2024, waarvan verzending voorzien is in de maand oktober van het jaar
ervoor. Vanaf januari 2021 vindt ook de uitbetaling van de aangepaste
rijk sbijdrage plaats. De verantwoording over de inzet van de rijksbijdrage
geschiedt op reguliere wijze via de jaarrekening en het jaarverslag conform de
Richtlijn 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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Datum aanvraag

Theologische Universiteit Apeldoorn
Apeldoorn
25 januari2AT9

Beoordelingsprotocol
Artikel 2.ó, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, april 2019 (Stb. 2079,762)
Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2079-2024, mei 2018
Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het adviesrapport van het panel van deskundigen zorgvuldig, tot stand
gekomen is en deugdelijk en navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze vaststelling op de
consistentie van het oordeel, de werkwijze van het panel, de procedurele eisen, de onderbouwing en de
weging die het panel geeft.
De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit adviesrapport. De NVAO beoordeelt het plan voor de
kwaliteitsafspraken als positief.
Advies
De NVAO adviseert de Mínister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief te besluiten ten
aanzien van het plan voor de kwalíteitsafspraken van Theologische Universitelt Apeldoorn.
Den Haag, tSjuni2Ot9
Namens het bestuur van de NVAO,

V.
dr. A.H. Flierman
(voorzitter)

Paul Zevenbergen
Bestuurder
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Adviesrapport
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