
BOUWSTENEN VOOR DE ONDERWIJSVISIE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT 

NIEUWSGIERIG EN REFLECTIEF – PERSOONLIJKE EN VERBONDEN – KWALITEIT 

 

Inleiding 

Dat we als Radboud Universiteit onderwijs van hoge kwaliteit bieden is voor ons vanzelfsprekend. 

Met alle bij het onderwijs betrokken studenten en medewerkers denken we erover na wat dat voor 

ons inhoudt en hoe we daar nu én in de toekomst vorm aan geven. De dilemma’s die we in de 

dagelijkse praktijk tegenkomen, stimuleren ons om onze onderwijsvisie tegen het licht te houden en 

opnieuw te formuleren. Op een manier die richting geeft én uitnodigt tot dialoog. 

Onze missie biedt het fundament voor onze onderwijsvisie. We beginnen daarom met een citaat uit 
de missie.  

We formuleren onze onderwijsvisie langs drie pijlers waarin onze kernwaarden ook zichtbaar 
worden: 1) nieuwsgierig en reflectief, 2) persoonlijk en verbonden en 3) kwaliteit. 
 

Natuurlijk is het nodig om duidelijk te maken hoe we de pijlers inhoudelijk laden. Wat betekenen de 

pijlers voor de studenten en medewerkers die samen de universitaire gemeenschap vormen, wat 

beteken ze meer specifiek voor studenten en voor docenten en wat voor de maatschappij.  

 

In deze notitie worden bouwstenen voor onze onderwijsvisie gepresenteerd. Over de dilemma’s die 

we tegenkomen volgen in de eerste maanden van 2023 dialoogsessies. Om zo samen te bouwen aan 

een gezamenlijk doorleefde onderwijsvisie die daadwerkelijk impact heeft. Na de dialoogsessies 

formuleren we de onderwijsvisie vanuit de drie genoemde pijlers. Gebruikmakend van de 

bouwstenen en de input vanuit de dialoog.   

 

  

Uit de missie van de Radboud Universiteit 
Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. We 
stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste 
academici die met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de 
samenleving. We zijn actief op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en 
stellen vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast bieden 
we ruimte voor open discussie over maatschappelijke en ethische thema’s. 
We staan voor de kwaliteit en vrijheid van onderwijs en onderzoek dat onafhankelijk en 
toegankelijk is. We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin we elkaar inspireren en 
uitdagen en waarin ieders kwaliteiten tot bloei kunnen komen. Op basis van zorgvuldig, integer 
en transparant wetenschappelijk handelen verleggen we de grenzen van onze kennis. Daarbij 
hebben we de moed en verantwoordelijkheid om onze bevindingen en ideeën steeds weer 
kritisch te bezien. We reflecteren op ons eigen handelen en bieden ruimte voor bezinning. 

 



Nieuwsgierig en reflectief 

Universitaire 
gemeenschap 

Experimenterend leren  
Studenten en alle bij het onderwijs betrokken medewerkers ervaren dat ze worden 
gestimuleerd om te experimenteren. Dat oefenen, pogen en mislukken gezien 
worden als onderdeel van leren en leven. Dat twijfel en tegenslag gedeeld en 
verwelkomd worden als bron van inspiratie. Dat slagen en excelleren geen doel op 
zich zijn maar in teken staan van menselijke groei en een positieve betrokkenheid op 
de wereld.  
 

Studenten Eigen regie over persoonlijk leerproces 
Studenten ontwikkelen vanuit nieuwsgierigheid de competenties voor leven lang 
leren en ontwikkelen. Ze leren te reflecteren en regie te nemen over hun eigen 
leerproces. We geven studenten steeds meer ruimte om hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. 

 
Docenten Zich leven lang ontwikkelende docenten 

Als nieuwsgierige en reflectieve professionals, ontwikkelen docenten zich leven lang. 
Als expert in hun vakgebied én als docent. In leergemeenschappen, waarin zij vanuit 
een lerende en onderzoekende houding worden gestimuleerd om ruimte én 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Ze gebruiken daarbij 
een gedifferentieerd aanbod van professionaliseringsactiviteiten, toegesneden op de 
verschillende fasen in hun loopbaan. In de leergemeenschappen participeren zij in 
intervisie en ervaren zij in een veilige en stimulerende werkomgeving elkaars steun en 
uitdaging.  

 
Maatschappij Nieuwsgierige en reflectieve academici 

Tijdens hun studie zijn onze studenten aangesproken op hun nieuwsgierigheid en 
vermogen tot reflecteren. Na afstuderen blijven zij vanuit die kernwaarden werken.  

 

Persoonlijk en verbonden 

Universitaire 
gemeenschap 

Elkaar ontmoeten en samenwerkend leren 
We zijn een lerende gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten. Ontmoetingen 
waarin we persoonlijk contact ervaren en die uitnodigen tot samenwerkend leren.  
Ontmoetingen tussen studenten en bij het onderwijs betrokken medewerkers en 
tussen studenten en docenten onderling. 
 
Meedoen, gezien en gehoord worden 
De universiteit biedt een plek waar het er voor iedereen toe doet dat zij er zijn. Waar 
ze in al hun diversiteit worden gezien. Waar ze actief worden betrokken bij de inhoud 
en zich uitgenodigd voelen om inbreng te leveren. Een plek waar die inbreng van 
waarde is en impact heeft. We zorgen voor een veilige, inclusieve en rechtvaardige 
campus, waarin iedereen diversiteit en sociale gerechtigheid omarmt en in de praktijk 
brengt. 
 
Onderwijs verbonden met andere kerntaken 
Wij vinden het essentieel dat onze docenten hun onderwijstaak combineren met 
onderzoek en / of relevante beroepsactiviteiten. Dat draagt eraan bij dat onze 
docenten de inhoudelijke experts in hun discipline blijven. We sluiten zo ook beter 
aan op de intrinsieke motivatie van docenten. 
 
 
 
 



Studenten Nabijheid en persoonlijk contact 
Studenten ervaren dat ze zich vanuit wie ze zelf zijn, kunnen verbinden met anderen 
en de wereld om hen heen. Dat nabijheid en persoonlijk contact vanzelfsprekend zijn 
voor studenten onderling én in de relatie tussen studenten en medewerkers. We 
stimuleren ook dat docenten en studenten contact hebben met alumni, die op eigen 
wijze bijdragen aan de kwaliteit van onze opleidingen. 
 
Persoonlijke leerbehoeftes 
Aan het begin van de studie geven we voldoende structuur aan studenten om hun 
weg aan de universiteit te vinden. Iedere student wordt door middel van een 
mentoraat begeleid naar groeiende academische en professionele zelfstandigheid. 
Gedurende de studie worden onze onderwijsprogramma’s in toenemende mate 
flexibel. De leerbehoefte van de student, die steeds in ontwikkeling is, staat centraal. 
 

Docenten Samen onderwijs vernieuwen 
Docenten werken in teams samen om onderwijs te innoveren en impact te hebben. 
Met studenten,  onderwijsexperts, - adviseurs, -ondersteuners, -onderzoekers en 
bestuurders. En met partners uit onze netwerken buiten de universiteit. 
 

Maatschappij Verbonden in netwerken 
We werken samen in netwerken waarin we partners van buiten de universiteit 
ontmoeten. Partners in andere universiteiten en in een waaier van verschillende 
vormen van beroepsonderwijs. Partners in maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven. Partners in de regio, nationaal, Europees en wereldwijd. 
 
 

Kwaliteit 

Universitaire 
gemeenschap 

Erkenning en waardering 
Onderwijs is voor ons een kerntaak. Dat laten we ook zien in de keuzes die we maken. 
We zorgen bijvoorbeeld voor een loopbaanbeleid waarin onderwijs even zwaar weegt 
als onderzoek. En voor financieel beleid waarin transparant is hoe beschikbare 
onderwijsmiddelen worden ingezet.  
 
Doelbewuste aansluiting 
De kwaliteit van ons onderwijs wordt door veel factoren bepaald. We realiseren ons 
dat doelen, onderwijs- en leeractiviteiten en toetsing op elkaar moeten aansluiten. En 
dat de beschikbare faciliteiten de gemaakte keuzes moeten ondersteunen.  
 
 

 
 



Wij motiveren onze keuzes bij de inrichting van onderwijs- en toetsprogramma’s. We 
maken duidelijk hoe we de intrinsieke motivatie van studenten aanspreken en 
versterken. Door onze keuzes bevorderen we dat studenten autonomie, 
betrokkenheid en (groeiende) competentie ervaren. Keuzes bij toetsing benadrukken 
de rol van toetsing in het leerproces. Student én docent leren door het geven van 
feedback.  
 
Blended leeromgeving 
We versterken fysiek onderwijs met online leeractiviteiten in een ‘blended’ 
leeromgeving. Leerwegen worden flexibeler en onderwijs wordt meer op de 
individuele student toegesneden. 
 
Technologie 
We realiseren ons de grote impact van de ontwikkelingen in (informatie)technologie 
en kunstmatige intelligentie. Impact op de manier van studeren en leren, van 
onderwijs verzorgen en organiseren. Impact ook op de onderzoeks- en 
beroepspraktijk waarin onze afgestudeerden werkzaam zullen zijn. We zetten de 
technologieën bewust en weloverwogen in om aan te sluiten bij de verwachtingen 
van onze studenten en docenten, leerprocessen optimaal te ondersteunen en onze 
studenten voor te bereiden op hun toekomstige maatschappelijke rollen.     
We onderzoeken hoe we gegevens over hoe studenten leren kunnen inzetten om 
leerprocessen te ondersteunen en het onderwijs verbeteren. We maken gebruik van 
de kansen en mogelijkheden op dit gebied, geven studenten een individuele keuze tot 
gegevensdeling en waarborgen hun privacy 
 
Welzijn en vitaliteit 
We bevorderen het welzijn en de vitaliteit van studenten, docenten en andere 
medewerkers. We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een aanvaardbare 
studie- en werkdruk. 
 
Nu en in de toekomst betaalbaar 
Zijn en blijven de beschikbare middelen toereikend voor onze ambities? Hoe pakt dat 
uit voor opleidingen waar zich weinig studenten voor aanmelden? Hoe gaan we dan 
om met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als brede universiteit? En hoe 
borgen we de kwaliteit in opleidingen met grote aantallen studenten? Hoe realiseren 
we daar met de beschikbare middelen de menselijke maat en het persoonlijk contact? 
We formuleren de ambitie om deze vraagstukken binnen de universiteit gezamenlijk 
te verkennen en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren. We spreken dus uit 
dat dit niet alleen een facultaire verantwoordelijkheid is, maar iets wat ons allemaal 
aangaat.  
 

Studenten Leren in onderzoekstrajecten 
Studenten komen in alle fasen van het curriculum in aanraking met onderzoek. Iedere 
student moet daarbij na afronding van de master tenminste één keer het hele 
onderzoekstraject hebben doorlopen.  
 
Internationaal en intercultureel 
Een internationale en interculturele context is volgens ons onmisbaar voor de 
kwaliteit van onderwijs. Elke student krijgt de mogelijkheid om een internationale 
leerervaring op te doen. Dit kan zowel binnen onze universiteit als in het buitenland. 
 
Extracurriculaire activiteiten  
We stimuleren extracurriculaire activiteiten op het terrein van bijvoorbeeld bestuur, 
sport, cultuur en ondernemerschap. Die ervaringen dragen eraan bij dat onze 
studenten zich tot kritisch denkende academici ontwikkelen en dat zij de 
voorbereiding krijgen om verantwoordelijke posities in te nemen in de maatschappij.  
 



Verdieping in een wetenschappelijke discipline 
Onze studenten ervaren tijdens de opleiding de diepgang die hoort bij een 
wetenschappelijke discipline. Op basis daarvan kunnen zij een goede dialoog voeren 
met deskundigen uit andere disciplines. Onze universiteit geeft daarvoor ruim de 
gelegenheid. Elke opleiding biedt keuzeruimte, die studenten ook buiten de eigen 
discipline mogen invullen. Ook krijgt iedere student onderwijs in filosofie en komen 
studenten vanuit de eigen discipline in aanraking met vraagstukken rond 
duurzaamheid.  
 
Naast disciplinaire ook interdisciplinaire programma’s  
We bieden onze studenten naast disciplinair verdiepende ook inter- of 
multidisciplinaire onderwijsprogramma’s aan. Daarbinnen leren zij omgaan met 
vraagstukken uit de wetenschap en de maatschappij die een bredere, discipline-
overstijgende aanpak vereisen. Ook binnen onze disciplinaire programma’s krijgen 
studenten niet alleen onderwijs in hun eigen vak, maar leren ze ook omgaan met 
vraagstukken die een bredere blik vereisen. We stimuleren discipline-overstijgend 
onderzoek, waarbij studenten zo veel mogelijk worden betrokken. 
 

Docenten Passende evaluatiesystematiek 
Evaluaties van docenten gaan over meer dan studenttevredenheid. Hun bijdragen aan 
de kwaliteit van het onderwijs en het realiseren van de onderwijsvisie staan centraal.  
 

Maatschappij Deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici 
Onze afgestudeerden zijn deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici. 
Met verstand van zaken kunnen ze vanuit verantwoordelijke posities richting geven 
aan de samenleving. Per opleiding worden binnen dit kader de discipline gebonden 
eindtermen bepaald. Studenten verwerven de competenties die relevant zijn voor het 
betrokken vakgebied. Het gaat hierbij niet alleen om kennis of vaardigheden, maar 
ook om de bekwaamheid om wetenschappelijke en professionele activiteiten in 
authentieke contexten adequaat uit te voeren door kennis, inzichten, vaardigheden 
en professioneel gedrag geïntegreerd toe te passen. 
 
Digitaal vaardig 
Het omgaan met digitale middelen die voor het vakgebied relevant zijn, vormt 
onderdeel van elke opleiding. Het gaat daarbij ook om reflectie op de betekenis van 
technologische ontwikkelingen voor de wetenschap en de maatschappij. 
 
Taalvaardig 
We leiden onze studenten op tot communicatief krachtige academici. Onze 
afgestudeerden beheersen de Nederlandse en Engelse taal op een academisch 
niveau, passend bij de eisen in de het eigen werkterrein en het relevante 
beroepenveld. 
 
Duurzame ontwikkelingsdoelen 
We geven duurzaamheid een prominente plek in onderwijs. Studenten komen in hun 
opleiding in aanraking met vraagstukken rondom duurzaamheid en onze 
afgestudeerden zijn in staat om bij te dragen aan het realiseren van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 
 
Leven lang ontwikkelen 
Leren houdt niet op bij het afstuderen aan de universiteit. Academici ontwikkelen zich 
hun leven lang. Voor deze doelgroep zijn flexibele en modulaire vormen van post--
initieel onderwijs nodig die verankerd is in wetenschappelijke kennis. De inhoud voor 
deze vormen ontstaat vanuit maatschappelijke noodzaak, persoonlijke ambitie en/of 
nieuwsgierigheid. Duurzaam organiseren betekent ook dat we als universiteit 
iedereen verwelkomen die zich op deze manier wil blijven ontwikkelen. We hanteren 
nieuwe didactische modellen, gepersonaliseerde leerpaden en een combinatie van 



online toepassingen en fysieke ontmoetingen op de campus. In samenwerking met 
internationale, nationale en regionale partners dragen we zo bij aan een lerende 
samenleving. 
 

Dialoogsessies en verder 

In februari / maart 2023 vinden dialoogsessies plaats over een aantal dilemma’s. De gekozen 

dilemma’s  worden elders toegelicht. Na de dialoogsessies worden bouwstenen en de input vanuit de 

sessie gebruikt om de onderwijsvisie te formuleren. De tekst zal aangeboden worden aan het college 

van bestuur en die de besluitvorming erover langs de gebruikelijke route ter hand zal nemen.  

En nadat de onderwijsvisie is vastgesteld? Een onderwijsvisie die alleen op papier bestaat, leeft niet 

en heeft geen impact. Een continue dialoog op universitair, facultair én opleidingsniveau brengt daar 

verandering in. In die dialoog beantwoorden we de vragen:  

• Waar staan we nu?  

• Wat geven we prioriteit? Wat willen we de komende periode concreet bereiken?  

• Wat vraagt dat van ons? Wat moeten we loslaten, wat behouden en wat ontwikkelen?  

  


