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INHOUD 

• Korte geschiedenis 
 

• Doelen 
 

• Organisatievorm 
 

• Spanningen 
 

• Mooie woorden 
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KNOWVU: KORTE GESCHIEDENIS 
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• 1e Leergang Onderwijskundig Leiderschap 2013-2014 
 

• Constatering: faculteiten leren/weten weinig van elkaar! 
 

• Oprichting VU kennisnetwerk van SKO &Leergang (eind 2014) 
 
• Jaarlijkse subsidie ‘KnowVU - Kennisnetwerk Onderwijs VU’ 

 
• Oplevering: ‘Concretisering Onderwijsvisie VU’ – 1e prod.KnowVU 

 
• Website: knowvu.nl 

 
 
 

 

 

https://knowvu.nl/


KNOWVU: DOELEN 
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• Uitwisselen van expertise 
– OW-colloquia/workshops/themamiddagen/lunches 
– Kennisplatform: best practices / nieuwsbrieven / agenda 
– Profielen deelnemers (in de maak: SKO-databank) 
 

• Adviseren en meedenken 
– Universitaire werkgroepen, jury’s, onderwijsdag, informele sessies, 

gesprekspartner CvB 
 

• Stimuleren van innovatie: KnowVU award (€ 5000,--) 
 

• Samen werken UCGB, International Office, maar ook met ph-overleg, CvB, 
STOK (stuurgroep onderwijskwaliteit) 
 

• Betrekken studenten bij ow-bijeenkomsten 
 

• Cultuuromslag initiëren 
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ORGANISATIEVORM: KNOWVU AMBASSADEURS 
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Elke faculteit haar eigen KnowVU! 



SPANNINGEN 

• Grenzen van de organisatie (website, toegang, logo) 
• Nieuw: extra werk, hoort niet in standaardaanbod 
• Diensten willen grip 

 
• Onafhankelijk vs. subsidie (“speeltje CvB”) 

 
• Netwerk is cruciaal; evenals geld en website 

 
• Vrijwillige basis, maar afrekening is veelal en nog steeds op oz 

 
• Facultair vs. boven-facultair: mate van centralisatie 
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MOOIE WOORDEN: INSTELLINGSAUDIT 

“KnowVU en STOK verdienen overigens een compliment voor de 
voortrekkersrol die zij … hebben gespeeld bij de cultuuromslag die zich 
onmiskenbaar binnen de instelling heeft voorgedaan in het proces van 
kwaliteitszorg - van een vorm van controle en administratieve rompslomp naar 
uitdaging om ambities waar te maken.” 
 
“Er gebeurt veel op het gebied van scholing ter verdere professionalisering van 
het personeel, om op die manier de onderwijskwaliteit te verhogen. … Het 
KnowVU-netwerk van docenten speelt daarbij vaak een belangrijke aanjagende 
rol.” 
 
“De geconcretiseerde onderwijsvisie van het KnowVU-netwerk, …, kan daarbij 
naar het idee van de commissie een belangrijke motor vormen. De ambities die 
daarin worden geformuleerd … zijn goede richtpunten voor de toekomst, met 
uitdagende rollen voor zowel docenten, studenten als de organisatie.”  
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