
Academische Zaken, 27 mei 2015 

Format jaarverslag opleidingscommissies 
 
Naam opleiding(en):  
Onderwijsinstituut:  
Faculteit:  
Verslagjaar: 
 
1.   Samenstelling van de opleidingscommissie 
Maak hier onderscheid in  

a. Docentleden 
b. Studentleden 
c. Vaste toehoorders 

 
Noem eventueel kort problemen bij de werving en selectie van l eden. 
 
2.   Gevraagde adviezen 
Maak hier onderscheid in de jaarlijks  terugkerende onderwerpen (OER, analyse NSE en 
onderwijsevaluaties) en de overige adviezen die aan de opleidingscommissie zijn gevraagd, zoals 
bijv. adviezen in het kader van accreditatie. Geef per onderwerp aan: 

a. de essentie van de vraag 
b. de aanbrenger  van de vraag 
c. de essentie van het advies 

 
Hierbij kan worden  verwezen naar achterliggende  documenten. 
 
3.   Ongevraagde adviezen 
Geef hier aan over welke onderwerpen de opleidingscommissie op eigen gezag advies heeft 
uitgebracht 

a. de essentie van de vraag  
b. de geadviseerde actor(en)  
c. de essentie van het advies 

 
Hierbij kan worden  verwezen naar achterliggende documenten. 
 
4.  Korte reflectie op de opleiding 
Hoe staat de opleiding er volgens de opleidingscommissie voor? Wat gaat goed, wat behoeft 
verbetering. Hierbij kan gebruik worden  gemaakt  van de onderwijsevaluaties, de uitkomsten van 
de NSE, UvA-data, rapportages van de opleidingsdirecteur, en de ervaringen  van de leden. 
 
5.  Voornemens voor komende studiejaar 
Welke onderwerpen wil de opleidingscommissie oppakken. 
 
 
 
Toelichting 
 
Omdat de UvA groot belang hecht aan het goed functioneren van de opleidingscommissie is een 
format jaarverslag vastgesteld. Op deze manier wordt de kwaliteit van de opleiding verder versterkt. 
Het jaarverslag van de opleidingscommissie biedt in kort bestek ( 2-3 pagina's) een overzicht van de 
uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen studiejaar en biedt aanknopingspunten voor de OC in het 
komende studiejaar.  
Het document wordt aangeboden aan de opleidingsdirecteur en de directeur van College en/of 
Graduate School en vormt input voor het Jaarverslag/plan van het College / de School. Daarin dient 
de onderwijsdirecteur aan te geven wat met de adviezen van de opleidingscommissie is gedaan. Het 
jaarverslag van de opleidingscommissie moet uiterlijk in september worden opgesteld, zodat het 
gebruikt kan worden voor het jaarverslag van de College en/of Graduate School. 
Het jaarverslag van de OC moet op de website van de opleiding gepubliceerd worden. 


