
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Ten Dam, geachte heer Brentjes, 

 

Met veel genoegen sturen wij u hierbij u onze offerte voor de evaluatie van de samenwerking tussen 

de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Wij baseren ons voorstel op uw 

opdrachtformulering van 20 mei 2016 en de telefonische toelichting daarop op 26 mei jl. door de 

heer Brentjes. Na onze bespreking op 10 juni hebben wij op uw verzoek voorts nog een aantal 

zaken aangepast, die in deze offerte zijn verwerkt.   

In deze offerte gaan wij achtereenvolgens in op (1) de context van de opdracht, (2) uw 

opdrachtformulering, (3) onze visie op de opdracht, (4) de methodologische uitwerking van onze 

aanpak, (5) de inhoudelijke uitwerking van onze aanpak, (6) organisatie van het traject, (7) 

randvoorwaarden, (8) waarom Berenschot, (9) de samenstelling van het team en (10) de begroting 

en de planning. 

Wij hopen u hiermee een passend voorstel te doen. Vanzelfsprekend gaan we graag met u in 

gesprek om een en ander verder toe te lichten.  

  

Colleges van Bestuur UvA en HvA  

T.a.v. mevrouw prof. dr. G.T.M. ten Dam  

Postbus 19268 

1000 GG Amsterdam 

 

  

  

Verzonden per email aan dr. A.J. Brentjes: 

a.j.brentjes@uva.nl 

 

 

Datum 19 juni 2016 

Onderwerp Offerte evaluatie samenwerking UvA-HvA 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

2016cu0831 

55135/RoVu/HaSt 

  

mailto:a.j.brentjes@uva.nl
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1. Context van de opdracht 

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam werken nu circa twintig jaar 

samen, waarvan 13 jaar in een bestuurlijke personele unie. In uw opdracht “Evaluatie 

samenwerking UvA-HvA” heeft u de doelstellingen die met betrekking tot deze samenwerking zijn 

bereikt, in vijf onderdelen gegroepeerd. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de hier genoemde 

doelstellingen in grote lijnen te herleiden zijn tot de oorspronkelijke zes doelen uit 2003. De 

evaluatie moet duidelijk maken of de doelstellingen bereikt zijn en op welke manier dat heeft 

plaatsgevonden. 

Het zal niemand zijn ontgaan dat binnen de Universiteit van Amsterdam stevige discussies zijn 

ontstaan over het functioneren van de universiteit in brede zin. Ook bij andere universiteiten wordt 

dit gesprek, zij het minder zichtbaar, gevoerd. Onderdeel van de discussie aan de UvA is de 

samenwerking tussen UvA en HvA, waarbij vooral ook de vraag wordt gesteld naar de meerwaarde 

van een bestuurlijke samenwerking in de vorm van een personele unie nu en in de toekomst. 

Universiteiten en hogescholen werken op tal van plaatsen met elkaar samen. Dat WO en HBO met 

elkaar samenwerken is in het licht van het binaire stelsel vanzelfsprekend, zeker wanneer dit 

regionaal wordt bezien. Samenwerkingen tussen universiteiten en hogescholen verschillen echter 

vaak sterk naar inhoud en vorm. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling gaande waarbij bestaande, 

deels alleen bestuurlijke, fusies tussen universiteiten en hogescholen worden ontbonden. Denk 

bijvoorbeeld aan die tussen de Vrije Universiteit en Hogeschool Windesheim en tussen Wageningen 

Universiteit en Hogeschool Larenstein. De behoefte om de samenwerking tussen de Colleges van 

Bestuur van HvA en UvA te evalueren past ons inziens dan ook in deze tijd.  

U heeft aangegeven dat de uitkomsten van de evaluatie gebruikt worden voor besluitvorming over 

het al dan niet wijzigen van het besturingsmodel tussen UvA en HvA. Wij zijn ons ervan bewust dat 

het ontstane krachtenveld rondom de samenwerking tussen UvA en HvA van invloed is op de 

evaluatie. En dat bovendien betrokkenen in de Amsterdamse en landelijke onderwijswereld de 

besluitvorming, mede ingegeven door de uitkomsten van de evaluatie, nauwgezet zal volgen. Dit 

stelt de hoogste eisen ten aanzien van zorgvuldigheid en politieke sensitiviteit. We menen met ons 

voorstel en de voorziene uitvoering ervan aan deze hoogste normen te kunnen voldoen.  

2. Opdrachtformulering 

Vooraf 

Uit ons telefonisch gesprek op 26 mei jl. is ons het belang van de evaluatie ten aanzien van uw 

interne discussie goed duidelijk geworden. De evaluatie is om die reden vrij uitgebreid en stelt hoge 

eisen aan de methodiek en betrouwbaarheid van de uitkomsten. Wij bespraken het belang van een 

goede samenwerking tussen u en Berenschot met behoud van ieders rol in een volledige en juiste 

dataverzameling. Ook bespraken wij het belang van de onderwijskundige invalshoek, om niet de 

bedrijfskundige visie te laten overheersen. U heeft tevens aangegeven hoe de begeleidings-

commissie is samengesteld en waarom de breedte ervan door u van belang wordt geacht. 
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De opdracht 

Uw evaluatieopdracht kent vier vragen, die uitvoerig door u zijn beschreven en uitgewerkt in de 

opdrachtformulering. Deze vragen en de gegeven uitwerking nemen wij één op één over, en om die 

reden hebben wij ze niet in ons voorstel opgenomen. De vragen gaan over een variëteit aan  

onderwerpen, maar bevatten ook een zekere volgorde die als fases van het onderzoek kunnen 

worden weergegeven. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

Bovenstaand schema maakt duidelijk dat de beantwoording van de vierde onderzoeksvraag - wat is 

de meest wenselijke vorm van de samenwerking tussen HvA en UvA voor pakweg de komende tien 

jaar - moet voortbouwen op de beantwoording van uw eerste drie ex-post evaluatievragen. Als 

praktische randvoorwaarde voor de evaluatie geeft u verder mee dat de opdracht 1 september 2016 

gereed dient te zijn.  

Resultaat 

Aan het einde van het onderzoekstraject beschikken de UvA en HvA over een objectieve evaluatie, 

waarbij alle relevante partijen en personen zijn gehoord en de UvA en HvA nadrukkelijk zelf 

betrokken zijn. Wij werken toe naar een gedragen evaluatie met eigenaarschap van betrokkenen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit onderwerp de publieke belangstelling geniet en dat het gepaard 

kan gaan met de nodige politieke en maatschappelijke druk. Het is voor ons gebruikelijk om zorg te 

dragen voor uitkomsten die de toets van de kritiek kunnen doorstaan en bovendien objectief en 

onafhankelijk zijn, en wij zijn ons hiervan in deze situatie bijzonder goed bewust.  

Als resultaat bieden wij u een eindrapportage met handvatten die een handelingsperspectief bieden 

en bestuurlijke ruimte. 

3. Onze visie op de opdracht 

Wij kunnen meerwaarde creëren in het maken van een objectieve analyse van het beschikbare 

materiaal op het strategische niveau dat u voorstaat, het voeren van gesprekken met (bestuurlijk) 

betrokkenen en een eindadvies waarin wij de door u aangereikte gegevens en onze eigen expertise 

op elkaar laten inwerken. Wij zijn er van overtuigd dat een objectieve analyse bijdraagt aan het 

Initiële doelstellingen (vr 1) 

• Onderwijs 

• Onderzoek 

• Valorisatie 

• Gemeenschappelijke diensten / Operaties 

• Governance / bestuurlijke oplossingen 

Evaluatie (vr 2 & 3) 

• Realisatie doelen 

• Voordeel inhoudelijk / 
financieel 

Tussenstap 

• Lessen 
trekken uit 
analyse 

Vooruitblik 
10jr (vr 4) 

• Gewenste 
vorm 
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voeren van een goed gesprek over de toekomst. Objectivering neemt ruis weg, waardoor beter 

gediscussieerd kan worden over dat waar het uiteindelijk om gaat: het faciliteren van kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs en onderzoek. 

Om redenen van efficiëntie en kostenbesparing stellen we voor dat uw eigen onderzoekers de 

beschikbare bronnen en kwantitatieve gegevens verzamelen. Om reden van kwaliteit en objectiviteit 

is het van belang dat wij vóór de start van de dataverzameling het gegevensformat (evaluatiekader) 

hiervoor bepalen en we nauw optrekken met uw onderzoekers. Een eerste bespreking hiertoe heeft 

al plaatsgevonden op 15 juni. Wij achten het in dit verband verder zinvol en verstandig dat de 

secretaris van de begeleidingscommissie, die tevens verantwoordelijk is voor de dataverzameling, 

betrokken is bij deze ontwerpfase voor de dataverzameling. Hierdoor ontstaan korte lijnen en zal er 

sprake zijn van een zekere vorm van ‘co-creatie’ met behoud van ieders verantwoordelijkheid. 

Op onderdelen zal Berenschot het verkregen beeld uit de interne dataverzameling binnen uw 

organisaties afzetten tegen gegevens uit ander Berenschot-onderzoek onder universiteiten en 

hogescholen. Dit levert u op een kostenefficiënte manier een inhoudelijke meerwaarde op. Wij 

denken daarbij aan een vergelijking met onze Benchmark Universiteiten en Hogescholen. Bij de 

meer strategische afwegingen van ons advies (in bijzonder bij vraag 3 en 4) baseren wij ons mede 

op de ervaring die is opgedaan bij eerdere opdrachten op een vergelijkbaar niveau. Een overzicht 

hiervan treft u aan in paragraaf 8. 

Voor de beantwoording van uw vierde, toekomstgerichte, onderzoeksvraag presenteren wij u een 

aantal scenario’s op basis van literatuur en gesprekken. 

Berenschot heeft een team samengesteld met elkaar aanvullende en versterkende competenties, 

dat zeer goed in staat is uw opdracht te vervullen. De teamsamenstelling vindt u in paragraaf 9. 

4. Onze evaluatieaanpak methodologisch uitgewerkt  

In het verlengde van onze visie op de opdracht, zien wij de rol voor Berenschot in de uit te voeren 

evaluatie als volgt: 

1. Analyseren van bestaand materiaal, door u aan te leveren en via ons eigen bronnenonderzoek. 

2. Opzetten en volgen van de interne dataverzameling. De feitelijke dataverzameling wordt 

opgepakt door medewerkers/onderzoekers van UvA-HvA zelf. 

3. Objectieve analyse van de door uw medewerkers/onderzoekers verzamelde data, die we op 

onderdelen vergelijken met data uit andere voor uw opdracht relevante Berenschot 

onderzoeken, zoals de Berenschot Benchmark. 

4. Uitvoeren van semigestructureerde interviews met (bestuurlijk) betrokkenen binnen en buiten 

UvA en HvA. 

5. Verwerken van de bovengenoemde drie onderdelen in onze evaluatie van de vragen 1 tot en 

met 3. 
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6. Presentatie van enkele scenario’s omtrent de behoefte aan samenwerking en taakverdeling in 

het hoger onderwijs in de Amsterdamse context en een mogelijke positie van UvA-HvA 

daarbinnen.  

De verschillende instrumenten die worden ingezet zijn in het volgende schema weergegeven: 

 

 

 

Alvorens in te gaan op de werkzaamheden rond de verschillende vragen, gaan wij hieronder in op 

de losse onderdelen van de onderzoeksmethodiek ter beantwoording van de vragen:  

 

Dataverzameling en opzetten format voor de dataverzameling 

Bronnenonderzoek 

Om tot een gedegen analyse te komen, is het belangrijk dat wij eerst in overleg met u en op basis 

van bij u beschikbare documenten ‘reconstrueren’ wat de geformuleerde doelstellingen (al dan niet 

smart) waren. Dat levert de basis op in de vorm van een evaluatiekader waaraan het al dan niet 

behalen van de doelstellingen kan worden afgemeten. Tegelijk is het een format voor het inrichten 

van de dataverzameling die via verschillende bronnen op zoek gaat naar antwoorden op de drie 

evaluatievragen.  

Gegevensformat 

De dataverzameling die uw onderzoekers gaan uitvoeren, is cruciaal voor een objectieve analyse op 

uw onderzoeksvragen. Het is daarom belangrijk dat uw onderzoekers hierbij kunnen terugvallen op 

een goed uitgewerkt en doordacht format. Het ontwikkelen hiervan is vanzelfsprekend onze 

verantwoordelijkheid, al zullen wij hierbij nauw samenwerken met de secretaris van de 

begeleidingscommissie en de betrokken onderzoekers. 

Bronnenonderzoek 

Data-verzameling & 
analyse 

Survey en web-
enquête 

Benchmark 

Semi-
gestructureerde 

interviews 

Evaluatie  

•Antwoord vraag 1-3 

•Inhoudelijk 

•Financieel 

•Lessons learned 

Scenario's 

•Behoefte 
samenwerking 

•Taakverdeling HO 

•Plaats in 
Amsterdamse 
context 

Rapportage 
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Uiteindelijk zal een en ander dienen te resulteren in een gegevensformat. Dit houdt in dat per 

deelgebied een concreet overzicht beschikbaar is van de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, 

waarop wij gegevens nodig hebben om achteraf objectief te kunnen analyseren of de destijds 

geformuleerde doelstellingen zijn behaald. Het gegevensformat zal in concept met de 

begeleidingscommissie worden besproken en dient door u als opdrachtgever uiteindelijk te worden 

geaccordeerd. 

Interne dataverzameling 

Na vaststelling van het gegevensformat, kunnen uw onderzoekers van start met de feitelijke 

gegevensverzameling. Hiervoor plannen wij vier weken de tijd. Tussentijds zullen wij contact 

houden met uw onderzoekers om de voortgang van de dataverzameling te volgen. Hierbij zullen wij 

van tijd tot tijd ook vragen om ons alvast een voorlopige dataset aan te leveren. Dit stelt ons in staat 

vast te stellen of daadwerkelijk de juiste gegevens verzameld worden. 

 

Surveys onder medewerkers en studenten 

Naast de hiervoor beschreven interne dataverzameling, delen wij het voornemen zoals u in uw 

uitvraag ook aangeeft, om voor de beantwoording van de onderzoeksvragen ook een survey (web-

enquête) te houden onder groepen medewerkers en studenten van de UvA en de HvA. De 

verwachting is dat zij een eigen beeld in het onderzoek kunnen inbrengen over de voor- en nadelen 

van de samenwerking op instellingsniveau en over de personele unie tussen de CvB’s. U hebt 

aangegeven de voorkeur te geven aan diverse (kleinere) surveys met gerichte vragen die tevens als 

input kunnen dienen voor de interviews. 

In overleg met de begeleidingscommissie bepalen we op welke specifieke onderwerpen er een 

survey wordt ingezet en welke groepen medewerkers en studenten (de steekproeven) hiervoor 

benaderd worden. De vragenlijsten voor de surveys ontwikkelen wij, en zullen in concept met de 

begeleidingscommissie worden besproken. De definitieve vragenlijsten zullen door UVA/HVA  

worden geprogrammeerd als survey/web-enquêtes. Omwille van de privacy zullen de  medewerkers 

en studenten door de HvA en UvA dienen te worden benaderd. De respons op de surveys zal door 

ons worden geanalyseerd.  

Wij vragen u de geselecteerde respondenten voor de surveys een e-mail te sturen met daarin een 

toelichting op het onderzoek en een link naar de vragenlijst. In de e-mail zal door u benadrukt 

dienen te worden dat deelname aan de enquête anoniem is en dat de enquêtegegevens om die 

reden ook alleen door Berenschot zullen worden geanalyseerd. Wij leveren daarvoor 

vanzelfsprekend een concepttekst.  

De tijdstippen waarop de surveys zullen worden uitgezet, worden in overleg met u bepaald. In het 

overleg van 15 juni 2016 is besproken dat het moment waarop  de surveys zullen moeten worden 

uitgevoerd ((deels) in de zomervakantieweken), gevolgen zal hebben voor  de respons.  U  heeft 

aangegeven dat de surveys worden ingezet op specifieke onderwerpen waar nog geen of te 

beperkte data voorhanden zijn. Het gaat bij de surveys om het verzamelen van zoveel mogelijk 

objectieve informatie op onderwerpen, representativiteit is – in dit geval - daarbij minder van belang.  
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Onze begroting is gebaseerd op maximaal vijf korte surveys (maximaal 10 vragen, hoofdzakelijk 

met een gesloten karakter en deels met toelichtende vragen). 

 

Interviews 

Voor het beantwoorden van de evaluatievragen 1 t/m 3 stellen we voor ook een aantal interviews te  

houden met relevante personen zowel binnen als buiten de organisaties van UvA en de HvA.  

Enerzijds zullen wij deze interviews gebruiken om meer kwalitatieve inzichten over de werking en de 

effecten van de samenwerking te verzamelen, inzichten dus die 

niet met de hiervoor uitgeschreven dataverzameling voorhanden 

zullen komen.  

Anderzijds zullen wij, zeker ook ten behoeve van vraag 4, 

interviews inzetten om na de analysefase (zie later) bevindingen 

te toetsen en waar nodig te verbreden. De uitvoering van de 

eerste categorie diepte-interviews kan in principe parallel aan de 

dataverzameling door uw onderzoekers plaatsvinden, de tweede 

categorie natuurlijk pas daarna.  

De gesprekken zullen een semigestructureerd karakter hebben, 

dit om de respondenten ook de kans te bieden eigen gespreksonderwerpen aan te leveren. De 

respondenten krijgen na afloop van het gesprek een verslag op hoofdlijnen toegestuurd met 

verzoek deze binnen 2 werkdagen na te lopen of feitelijke onjuistheden of aanvullingen. 

In totaal is onze begroting gebaseerd op 15-20 diepte-interviews gedurende het gehele 

onderzoekstraject. 

 

Benchmark 

De Berenschot Benchmark maakt het mogelijk om een objectieve vergelijking te maken van de 

kosten en omvang van de overhead en primaire formatie van zowel de universiteit als de 

hogeschool. De benchmark geeft inzicht in de omvang en indeling van de overhead. De waarde van 

de overhead onderzoeken we met interviews en/of (bestaande) tevredenheidsonderzoeken. In onze 

optiek zijn deze drie pijlers onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om overhead. Indien u 

bijvoorbeeld de waarde van uw overhead wilt verbeteren door het dienstverleningsniveau te 

verhogen, dan heeft dat gevolgen voor de benodigde capaciteit op de betreffende afdeling.  
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Met name als het gaat om vragen zoals die naar de (financiële) voordelen van de integratie van 

gemeenschappelijke diensten kunnen met de benchmark een antwoord krijgen. Als het gaat om de 

waarde van de overhead, dan zullen we ons richten op de ervaring van afnemers van de overhead. 

Een trendvergelijking kan worden gemaakt door gegevens van meerdere jaren op dezelfde manier 

in te delen en met elkaar te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld een meting gedaan worden van voor, 

tijdens en na de integratie. Door telkens dezelfde uniforme lijst van functies en kengetallen te 

gebruiken, ontstaat een zuiver beeld van de verschuiving door de jaren.  

Daarnaast is het mogelijk een vergelijking te maken met andere universiteiten en hogescholen in 

Nederland. Berenschot beschikt over de grootste database op dit gebied en heeft een dekking van 

grofweg 80%-90% van de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Desgewenst kunnen ook 

vergelijkingen met andere sectoren gemaakt worden, zoals universitair medische centra. De 

database bevat de gegevens van meer dan 1.700 organisaties verdeeld over meer dan 30 sectoren. 

 

Overall data-analyse 

Op basis van de hiervoor beschreven onderzoekswerkzaamheden beschikken wij uiteindelijk over 

de data om uw drie ex postevaluatievragen te kunnen beantwoorden. Om dit ook daadwerkelijk te 

kunnen doen, voeren wij een overall data-analyse uit. Dit houdt in dat wij de verschillende verkregen 

inzichten met elkaar in verband brengen op basis van de aan het begin van het onderzoek 

uitgewerkte beleidstheorie. In deze fase van overall data-analyse confronteren we uitkomsten uit uw 

onderzoek ook met gegevens/uitkomsten van ander Berenschot onderzoek dat raakt aan de hier te 

onderzoeken problematiek. Hierbij kunt u denken aan kwantitatieve gegevens uit de Berenschot 

Benchmark universiteiten en hogescholen, waardoor wij u de positie van UvA-HvA kunnen laten 

zien in WO en HBO in Nederland.  

Over de uitkomsten van onze data-analyse stellen we een tussenrapportage op, die we met de 

begeleidingscommissie doorspreken. Daarna start de uitvoering van vraag 4. 

 

5. Onze evaluatieaanpak inhoudelijk uitgewerkt 

Naast de methodologische uitwerking is het ook goed om een inhoudelijke uitwerking van de 

aanpak te pakken. Hiermee tonen we resultaten die u kunt verwachten met het traject.  

Om de vragen weer even scherp te krijgen, herhalen wij de schematische weergave: 
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We behandelen de vragen in onderscheiden fases die opgedeeld kunnen worden in twee blokken: 

I. Evaluatie: De vastgestelde doelstellingen gekoppeld aan de realisatie (vragen 1-3 + 

tussenstap) 

II. Gewenste vorm van samenwerking in de toekomst (vraag 4) 

 

I. Evaluatie: De vastgestelde doelstellingen gekoppeld aan de realisatie 

 

Vraag 1. Doelstellingen beoogd met de intensieve samenwerking tussen UvA en HvA 

Onze aanpak voorziet zoals hierboven beschreven in de formulering van de doelstellingen, waar 

mogelijk gekwantificeerd of anderszins geformuleerd in termen van gewenste resultaten mede op 

basis van uw eerdere exercities. Wij zullen de doelstellingen ordenen per genoemd deelgebied 

zodanig dat aan de doelstellingen de werkelijk bereikte resultaten kunnen worden gekoppeld.  

Vraag 2. Realisatie doelstellingen en samenwerkingsverbanden, evaluatie nut en noodzaak 

personele unie CvB’s 

In deze fase worden de resultaten naast de genoemde doelstellingen gelegd, zodat we uw vragen 

kunnen beantwoorden over het behalen van de resultaten, welke feitelijke samenwerkings-

verbanden tussen de twee instellingen zijn gerealiseerd en of de personele unie van de CvB’s en de 

intensieve samenwerking op instellingniveau daartoe nodig was geweest en/of voldoende is benut. 

Zoals in de methodologische aanpak aangegeven beantwoorden we deze vragen door het 

verzamelen van feiten én meningen via een survey en interviews met sleutelfiguren.  

U heeft ook gevraagd een benchmark van andere samenwerkingsverbanden een plaats te geven in 

het onderzoek. Wij denken daarbij aan samenwerkingsbanden op WO en HBO niveau, in het 

bijzonder tussen universiteiten en hogescholen. Om de werking van de samenwerkingsverbanden 

goed te kunnen duiden voorzien we, behalve in literatuurstudie, ook op dit onderdeel in een aantal 

interviews.  

Initiële doelstellingen (vr 1) 

• Onderwijs 

• Onderzoek 

• Valorisatie 

• Gemeenschappelijke diensten / Operaties 

• Governance / bestuurlijke oplossingen 

Evaluatie (vr 2 & 3) 

• Realisatie doelen 

• Voordeel inhoudelijk / 
financieel 

Tussenstap 

• Lessen 
trekken uit 
analyse 

Vooruitblik 
10jr (vr 4) 

• Gewenste 
vorm 
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Berenschot heeft vanwege het eigen netwerk toegang tot relevante personen, graag gaan wij met u 

in gesprek over ons voorstel voor een lijst van te interviewen personen.  

Vraag 3. Resultaten integratie dienstverlening 

Om uw vraag te kunnen beantwoorden wat, per gemeenschappelijke voorziening of dienst, het 

inhoudelijke en financiële voordeel is van de bereikte en te bereiken integratie van dienstverlening 

aan UvA en HvA en in hoeverre de personele unie van de CvB’s daarvoor conditioneel is 

(aansturing en fiscaal) relateren we uw gegevens aan de Berenschot Benchmark gegevens van 

universiteiten en hogescholen, waardoor we u de positie van de UvA-HvA kunnen laten zien in 

Nederland. Ook bij deze vraagstelling zullen we gesprekken voeren om de data goed te kunnen 

duiden. We denken hierbij aan interviews met enkele directeuren van diensten, afnemers en 

decanen van de UvA-HvA, in overleg met u.  

Op basis van deze analyse kunnen wij uitspraken doen over de realisatie van één van de 

doelstellingen uit 2003, namelijk het delen van faciliteiten en het realiseren van efficiencywinsten. 

Het tweede onderdeel van vraag 3, betreft het adviseren over een mogelijke wijziging van diensten 

als gevolg van een wijziging in de samenwerking op instellingsniveau. U heeft aangegeven een 

aanvullende opdracht te willen uitzetten bij een derde partij. Deze opdracht betreft het vaststellen 

van de mate van 'volwassenheid' van de tot nu toe bereikte samenwerking en integratie in de 

diensten (of onderdelen -- SLA-pakketten -- van de diensten), het beoordelen van de mate van 

verwevenheid met het primaire proces en het daaruit adviseren over de toekomst van de 

samenwerking in de diensten in de verschillende modellen die denkbaar zijn voor de overall 

samenwerking. Inclusief fiscale beoordeling. 

U heeft Berenschot gevraagd aan te geven hoe de afstemming tussen beide onderzoeken het beste 

kan plaatsvinden. Wij zien dit als volgt: op basis van de bevindingen bij de vragen 1, 2 en 3 en de 

vooruitblik naar vraag 4 zullen wij een aantal scenario’s opstellen voor de diensten in geval van 

ontbinden van de bestuurlijke fusie. Hierbij kunt u denken aan de volgende alternatieven: 

a. Splitsen van de dienstverlening tussen UvA en HvA; 

b. Behoud van de gezamenlijke diensten van UvA en HvA en vervolgens verlenen van diensten 

over en weer; 

c. Splitsen van een deel van de dienstverlening tussen UvA en HvA maar behoud van de 

gezamenlijkheid van diensten waar dit om inhoudelijke en bedrijfseconomische redenen het 

meest zinvol lijkt; 

d. Onderbrengen van de diensten in een andere juridische entiteit (BV of VOF) die eigendom is 

van UvA en HvA; 

e. Uitbreiden van de dienstverlening door andere partners in Amsterdam en mogelijk daar buiten 

aan te haken. 

Deze varianten zullen vervolgens door de derde partij worden onderzocht op financiële en fiscale 

gevolgen zoals hierboven aangegeven. Hierbij zal onder andere gebruik worden gemaakt van de 

door Berenschot verkregen gegevens van de Benchmark en de overige resultaten van het 

evaluatieonderzoek. 
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Om te voorkomen dat door het inschakelen van een derde partij tijdsverlies ontstaat en Berenschot 

door niet beïnvloedbare activiteiten van de derde partij niet volledig in staat zal worden gesteld de 

evaluatie uit te voeren, stellen wij de volgende voorwaarden: 

1. De derde partij zal het onderzoek uitvoeren zoals hierboven aangegeven; 

2. De opdrachtverstrekking vindt plaats door UvA-HvA; 

3. De derde partij werkt onder regie van Berenschot waar het gaat om de planning, de uitvoering 

van de gestelde scenario’s, de afstemming over eventueel te interviewen personen en de 

communicatie met de begeleidingscommissie; 

4. De resultaten van het onderzoek van de derde partij worden separaat aan de opdrachtgever 

opgeleverd waarbij uit de aard der zaak afstemming nodig is tussen Berenschot en de derde 

partij, zoals ook vermeld onder punt 3. . 

Voor de goede orde geven wij hierbij aan dat Berenschot uitstekend in staat is dit aanvullende 

onderzoek zelf uit te voeren. Dat geldt voor zowel inhoud, als de beschikbare capaciteit. Indien u dit 

wenst brengen wij u hiervoor graag een aanvullende offerte uit. Graag tekenen wij daarbij aan dat 

wij in deze aanvullende offerte de in de hier voorliggende offerte opgevoerde coördinatiekosten 

daarop uiteraard in mindering zullen brengen.  

Tussenstap 

In deze tussenstap zal Berenschot de begeleidingsgroep de bevindingen omtrent de eerste drie 

vragen voorleggen, ten behoeve van een open bespreking tussen begeleidingsgroep en 

Berenschot.  

 

 

II. Gewenste vorm van samenwerking in de toekomst 

 

Vraag 4. Vaststellen gewenste vorm van samenwerking in de komende tien jaar 

In dit onderdeel formuleren wij een aantal scenario’s omtrent de behoefte aan samenwerking en 

taakverdeling voor de toekomst van het onderwijs en onderzoek in de Amsterdamse regio. Naast 

het uitvoeren van literatuuronderzoek voeren wij gesprekken met relevante partijen om over hun 

visie over de behoefte aan samenwerking en taakverdeling te spreken. U heeft ons ook gevraagd 

naar het meest passende model voor de shared services in de context van het hoger onderwijs in 

Amsterdam. Zoals bekend zijn al langer gesprekken gaande tussen UvA en VU om tot gedeeltelijk 

gezamenlijke diensten te komen en dit proces is ook onderdeel van de Bestuurlijke Alliantie tussen 

AMC en VUmc. Er zijn enkele voorbeelden als IXA (gezamenlijk technology transfer office) en 

arbodiensten. Berenschot zal enkele governance-modellen schetsen voor shared services in het HO 

in Amsterdam. 

In de door ons op te leveren evaluatie schetsen wij op basis van de literatuurstudie en de 

gesprekken een aantal scenario’s voor de Amsterdamse context en de bestuurlijke constellatie van 

UvA en HvA daarbinnen. 
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6. Organisatie van het traject 

We stellen voor om voorafgaand aan de evaluatie een startgesprek te houden met de 

begeleidingscommissie. In dat gesprek nemen we de gehele aanpak door (kloppen de 

verwachtingen over en weer?), inventariseren we de beschikbaarheid van documenten en 

contactgegevens bij de verschillende actoren, bespreken we de planning nog een keer en maken 

we afspraken over de onderlinge communicatie tijdens het project.  

Wij voorzien op dit moment vijf bespreekmomenten met de begeleidingsgroep: 

1. bij de start van het project, in week 24 

2. bij de goedkeuring van het gegevensformat 

3. bij de goedkeuring van de survey 

4. bij de Tussenfase, in week 33 

5. bij de oplevering van de eindrapportage, in week 35. 

Vanzelfsprekend kan het aantal bespreekmomenten op uw verzoek worden uitgebreid. Voor het 

overige zal het team veelvuldig afstemmen met de secretaris van de begeleidingsgroep, dr. A.J. 

Brentjes. 

Wij realiseren ons dat vanwege vakanties en de omvang van de begeleidingscommissie het lastig 

zal zijn om frequent en in volledige samenstelling bijeen te komen. Echter, de gevraagde snelle 

doorlooptijd biedt geen ruimte om afspraken uit te stellen. Wij achten het vanwege het behalen van 

de planning daarom randvoorwaardelijk enkele afspraken te maken over de accordering van onze 

deelproducten. Graag zouden wij deze als volgt formuleren: 

Een van de leden van de begeleidingscommissie (bij voorkeur dhr A.J. Brentjes vanwege zijn 

bemoeienis met het onderzoek) treedt op als gedelegeerd opdrachtgever namens het CvB en heeft 

het mandaat besluiten te nemen over tussenproducten; 

Als niet ieder lid van de begeleidingscommissie aanwezig kan zijn, gaat de bijeenkomst toch door 

en kunnen er richtinggevende besluiten worden genomen. De afwezige leden kunnen desgewenst 

via email reageren.   
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7. Randvoorwaarden 

Gezien de complexe vraagstelling én de korte doorlooptijd van het onderzoek vinden wij het van 

belang aan de voorkant heldere afspraken te maken. Alleen indien aan deze afspraken wordt 

voldaan kunnen wij garanderen dat het eindrapport voor 1 september wordt opgeleverd. 

Deze afspraken zouden wat ons betreft de volgende zijn: 

 Start van de opdracht bij voorkeur binnen een week na de inleverdatum van offerte (2 juni). 

 Overeenstemming over de rol van UvA-HvA enerzijds en Berenschot anderzijds over de data- 

en bronnenverzameling zoals hierboven geschetst. 

 Beschikbaarheid van de begeleidingscommissie op de vijf gewenste afstem- en 

terugkoppelmomenten, af te stemmen in de tweede week van juni. 

 Beschikbaarheid van te interviewen personen. 

 Het werk gaat door tijdens de vakantieperiode waarbij van beide zijden voor vervanging wordt 

zorggedragen. 

Belangrijk is dat de evaluatieperiode niet alleen kort is, maar dat deze ook grotendeels samenvalt 

met de zomervakantieperiode. Voor het uitvoeren van onderzoek is dit door de vaak grote 

afwezigheid van respondenten en personen die bijvoorbeeld data moeten aanleveren, vaak geen 

gelukkige samenloop. Alhoewel onze aanpak er optimaal op is ingericht om uw deadline van 1 

september te halen, blijft er door deze samenloop en het vasthouden aan de gestelde deadline altijd 

een risico dat sommige respondenten uiteindelijk toch niet binnen de beschikbare doorlooptijd 

geïnterviewd kunnen worden of dat we niet echt alle data op tijd binnen hebben. In onze 

verantwoording bij het eindrapport zullen we aangegeven wat, om reden van het tijdsbestek, niet 

gerealiseerd is en tussentijds zullen wij u hierover natuurlijk al informeren. 

Gezien bovenstaande doen wij u de suggestie aan de hand om de beantwoording van vraag 4 

(hooguit een tot twee weken) over de deadline van 1 september te tillen. Dit geeft extra lucht aan de 

uitvoering van de overige onderzoekswerkzaamheden, terwijl het doel van de evaluatie dan wel is 

gerealiseerd. Ook is hiervoor nog inhoudelijk argument relevant, want door deze laatste fase later 

uit te voeren, is er meer ruimte voor de begeleidingscommissie om de uitkomsten op de ex 

postevaluatie uitkomsten te wegen en alvast te bediscussiëren en als zodanig input mee te geven 

voor de interviews in fase 4.  

In dat licht willen wij ook de suggestie doen een multicriteria-analyse (mca) uit te voeren. Een mca is 

een wetenschappelijk onderbouwde evaluatiemethode om tussen diverse beleidsscenario’s een 

rationele keuze te maken1. Vooral voor de beantwoording van uw vierde toekomstgerichte 

                                                      

1
 Een alternatief voor een mca is een kosten- en batenanalyse (kba). Het voordeel van een mca boven een kba 

is echter dat ook criteria die niet in geld uitgedrukt kunnen worden, meegewogen kunnen worden. Onze 

verwachting is namelijk dat veel van de voor- en nadelen die betrokkenen koppelen aan organisatievarianten 

voor de samenwerking, zich niet eenvoudig in geld laten uitdrukken.    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Evaluatie
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onderzoeksvraag is het vanuit het perspectief van draagvlak volgens ons namelijk zinvol als wij de 

mogelijke toekomstscenario’s op een grondige en voor iedereen inzichtelijke manier met elkaar 

gaan vergelijken. In de mca die hier nodig is, zal een van de te beschouwen beleidsscenario’s 

continuering van (zonder er veranderingen in door te voeren) de huidige samenwerkingsvorm 

tussen de UvA en de HvA zijn. Dit scenario kan in de mca worden vergeleken met een aantal nog 

nader te bepalen alternatieve toekomstscenario’s voor de toekomstige samenwerking (bijvoorbeeld 

de samenwerking stopzetten of deze uitbreiden naar de VU). Draagvlak ontstaat als de betrokken 

partijen gezamenlijk tot een keuze komen welke alternatieve beleidsscenario’s in de mca worden 

meegenomen en ook de keuze op welke criteria de verschillende scenario’s onderling worden 

vergeleken, een gezamenlijke is.  

De mca aanpak maakt vanwege de korte doorlooptijd van de opdracht geen onderdeel uit van deze 

offerte maar kunnen wij u desgewenst wel op een later moment aanbieden. 

8. Waarom Berenschot  

Berenschot is een multidisciplinair adviesbureau met 300 adviseurs. Wij helpen publieke en private 

organisaties bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van 

nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk 

kapitaal. Als oudste en grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau van Nederland heeft 

Berenschot vrijwel alle disciplines in huis om in een breed scala aan organisatievraagstukken 

ondersteuning te bieden. Berenschot is recent door Management Team verkozen tot beste 

organisatieadviesbureau van Nederland. 

Berenschot is al jarenlang een vertrouwde partner voor strategische- en organisatie-

inrichtingsvragen in het onderwijs. Dit combineren we met onze ervaring als onafhankelijke 

evaluator. We zijn sterk in onderzoeken die in een complexe en politiek-bestuurlijke omgeving 

uitgevoerd dienen te worden. Wij zijn in onze evaluaties steeds op zoek naar haalbare 

vervolgstappen om organisatie, beleid en uitvoering te helpen verbeteren.  

Adviseurs van Berenschot hebben de afgelopen jaren tal van opdrachten uitgevoerd op bestuurlijk 

en strategisch niveau op het gebied van WO en HBO (en MBO), met specifieke referentie aan uw 

vraag. Voorbeelden daarvan zijn:  

 Ontwerp en realisatie ontvlechting Amarantis tot en met nieuwe juridische entiteiten op VO- en 

MBO niveau. 

 Ontwerp nieuwe organisatie NWO en begeleiding transitieproces. 

 Evaluatie herinrichting Hogeschool Windesheim. 

 Advies herinrichting academies en lectoraten Haagse Hogeschool.  

 Strategisch portfoliomanagement voor meerdere MBO scholen en op basis daarvan advisering 

en procesbegeleiding tussen CvB’s in het MBO over macrodoelmatigheid in de regio. 

Haalbaarheidsonderzoek, businesscases en adviseren over governance en inrichting van  

samenwerkingscolleges in het MBO (Berenschot schrijft hierover een handreiking voor het 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

15 

ministerie van OCW op dit moment, mede op basis van een aantal interviews met 

samenwerkingsverbanden in het hoger onderwijs). 

 Haalbaarheidsonderzoeken naar het starten of stoppen van (deeltijd) 

opleidingen/maatwerktrajecten op basis van de arbeidsmarktvraag (meerdere hogescholen). 

 Advies Verloskundeacademie tussen Inholland en VUmc. 

 Evaluatie reorganisatie Library TU Delft. 

9. Berenschot team  

Ons team, waarin alle kennis en ervaring is gebundeld, is compact en bevat de benodigde 

senioriteit. Naast de expertise in het team beschikt Berenschot over een breed scala aan kennis die 

indien nodig bijgeschakeld kan worden. 

Wat mag u van ons verwachten als wij voor u aan de slag gaan? 

 onafhankelijk, gericht op tempo en resultaten, zonder de procesgevoeligheden uit het oog te 

verliezen 

 stevige gesprekspartners van de begeleidingscommissie 

 goed voorbereide gesprekken 

 toegankelijk, bereikbaar en flexibel 

 vlotte pen en soepele mondelinge communicatie 

 kennis van samenwerkingsconstructies in het onderwijs, zowel inhoudelijk als procesmatig 

 kennis van ontwikkelingen, trends en opgaven in het hoger onderwijs en uw regio 

 toegang tot landelijke benchmark gegevens over de overhead van onderwijsorganisaties 

 uitstekende contacten met een groot deel van uw stakeholders 

 grote betrokkenheid bij de ambities van de UvA – HvA  

 tot slot maar niet onbelangrijk: positieve energie, optimisme en gevoel voor humor. 

 

Het projectteam bestaat uit Roeleke Vunderink (projectleider) en Susanne de Zwart (sectorleider 

onderwijs). Daarnaast maken onderdeel uit van het team: Bram Berkhout (senior manager 

onderzoek), Frank Gortemaker (projectleider Berenschot benchmark en bedrijfsvoering), Angela 

Liebregts (bedrijfsvoering en benchmark) en Hanna Marije Booij (adviseur hoger onderwijs en 

projectsecretaris). 

Bestuursvoorzitter van Berenschot en hoogleraar Theo Camps participeert in de bestuurlijke en 

governancevraagstukken en advisering. 

 


