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De Review Commissie (hierna commissie) heeft kennis genomen van het herziene 

voorstel voor de prestatieafspraak van de Open Universiteit (hierna OU), dat het College 

van Bestuur met zijn brief van 31 januari 2013 (kenmerk U2013/00573/FRO) aan de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gezonden. Naar aanleiding 

van het advies van de RCHO van 24 september 2012 heeft de staatssecretaris OCW 

besloten de OU de gelegenheid te geven een herzien voorstel voor te leggen (besluit van 

3 november 2012). Dit nieuwe voorstel bouwt voort op het instellingsplan dat de OU in 

september 2012 heeft vastgesteld en dat als bijlage bij het voorstel is gevoegd.  

 

De commissie heeft het voorstel van de OU beoordeeld volgens het beoordelingskader 

dat de staatssecretaris van OCW heeft vastgesteld (brief aan de Tweede Kamer van 7 

maart 2012) en bij brief van 5 maart 2012 bekend heeft gemaakt aan de bij de 

hoofdlijnenakkoorden betrokken universiteiten en hogescholen.  

 

De commissie heeft op 14 maart 2013 een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging 

van de OU. Naar aanleiding van vragen van de commissie heeft de OU het voorstel 

toegelicht. 

 

Profiel 

De OU beschrijft haar profiel als volgt.  

 

De OU ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in verwevenheid met onderzoek, open en 

innovatief hoger onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende leerbehoeften van 

individuen en van de eisen van de kennissamenleving als geheel. De OU heeft een 

bijzondere opdracht, namelijk het ontwikkelen en aanbieden van open afstandsonderwijs. 

De ontwikkeltaak van de Open Universiteit is gestoeld op eigen onderzoek en op de eigen 

onderwijspraktijk maar is gericht op het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing 

van het hoger onderwijs. De OU biedt wetenschappelijk onderwijs aan met een open en 

toegankelijk karakter. De OU heeft een landelijk bereik in Nederland en heeft ook vele 

studenten uit Vlaanderen. Zij richt zich op een grote diversiteit van onderwijsvragenden: 

mensen die onderwijs met werk of andere activiteiten combineren; mensen die pas op 

een later moment in hun levensloop voor het eerst universitair onderwijs kunnen of 

willen volgen; mensen die geen toegang hebben tot het traditionele hoger onderwijs, 

bijvoorbeeld omdat ze niet de goede vooropleiding hebben; jonge mensen die door 

toenemende tijdsdruk hun initiële leerweg niet in het voltijdonderwijs kunnen doorlopen; 

uitvallers uit traditionele universiteiten; professionals, in het bijzonder leraren. 

 

De OU kiest nadrukkelijk positie als universiteit: ‘De OU is een reguliere, zij het geen 

traditionele, universiteit in het publieke bestel.’ De kern van het opleidingenaanbod van 

de OU bestaat uit academische bachelor- en masteropleidingen. De OU verzorgt binnen 

het initiële onderwijs ook een complementair onderwijsaanbod, dat andere universiteiten 

of hogescholen niet willen of kunnen verzorgen. Daarnaast richt de OU zich op 

postinitiële scholing. Het overige aanbod is zo veel mogelijk afgeleid van de academische 

bachelor- en masteropleidingen. Door de focus op academisch afstandsonderwijs 

onderscheidt de OU zich van zowel private aanbieders als van andere universiteiten. De 

OU biedt alleen hbo-opleidingen aan in samenwerking met en op initiatief van 
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hogescholen. De OU wil haar profiel aanscherpen, onder meer door een omslag van het 

aanbieden van losse cursussen naar goed studeerbare opleidingen, en het versterken van 

de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. De OU vraagt aandacht voor het feit dat zij 

tot 1 januari 2014 een groot veranderingstraject ondergaat dat in de daarop volgende 

jaren zal leiden tot veranderingen en bijstellingen op tal van onderdelen. Met name wordt 

een nieuw onderwijsmodel geïntroduceerd (vanaf het studiejaar 2014-2015 gefaseerd bij 

alle masteropleidingen en vanaf het studiejaar 2015-2016 gefaseerd bij alle 

bacheloropleidingen) en worden focus, massa en kwaliteit van het onderzoek versterkt. 

Deze drie punten, reorganisatie, nieuw onderwijsmodel en versterking van het 

onderzoek, krijgen absolute voorrang en daarom is de OU op andere gebieden 

terughoudend in haar ambities voor de prestatieafspraken. 

 

De commissie heeft het voorstel  beoordeeld aan de hand van de criteria: 

 Ambitieniveau en realiteitsgehalte; 

 Aansluiting bij nagestreefde ontwikkelingen op stelselniveau: zwaartepuntvorming 

en differentiatie; 

 Uitvoerbaarheid. 

De commissie beoordeelt het voorstel als volgt.  

 

Ambitie 

De commissie constateert dat de OU gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die de 

staatssecretaris van OCW heeft geboden1 om een eigen invulling te geven aan de 

indicatoren voor onderwijskwaliteit en studiesucces, daar waar hantering van de 

verplichte indicatoren gelet op de eigen aard van de OU niet mogelijk is. In het 

instellingsvoorstel wordt de keuze van alternatieve indicatoren beargumenteerd en 

toegelicht. Het voorstel bevat op enkele punten een vergelijking met buitenlandse 

instellingen, zoals de aard van het onderwijsaanbod, onderwijsmethodes, aantallen 

studenten en het rendement. De commissie heeft daarbij overwogen dat door de eigen 

aard van de OU haar ambities niet goed zijn te vergelijken met die van de andere 

Nederlandse universiteiten. Ook verkeren vele voornemens nog in een beginfase, terwijl 

de doorlooptijden van studenten bij de OU lang zijn. Effecten worden daardoor pas op 

langere termijn zichtbaar, vaak pas na afloop van de termijn van de prestatieafspraak. 

  

De OU kiest bij onderwijskwaliteit een streefwaarde op de algemene tevredenheidsvraag 

van de NSE van tenminste een score 4 of 5 door ten minste 90% van de studenten. 

Voorts stelt de OU zich ten doel dat elk jaar alle wo-bachelor en wo-masteropleidingen 

tot de top drie van de Nationale Studenten Enquête behoren voor wat betreft 

tevredenheid van studenten. De commissie beoordeelt dit als een ambitieuze doelstelling, 

al tekent zij daarbij aan dat het huidige tevredenheidsniveau nog iets hoger ligt. 

In plaats van de standaardindicator “uitval” stelt de OU de indicator “cursusuitval” voor 

(voor de definities van indicatoren zie bijlage 1b). De OU wil de cursusuitval terugdringen 

van 53% tot 48% in 2015. De indicator “switch” is niet bruikbaar, vanwege het voor de 

OU geldende inschrijfregime; er wordt geen alternatief voorgesteld. In plaats van de 

standaardindicator “bachelorrendement” stelt de OU enkele alternatieve indicatoren voor, 

en kiest voor de periode tot 2016 voor de indicator “gemiddelde aantal behaalde 

studiepunten per student per jaar”. Deze waarde zou moeten stijgen van 5,9 EC in 2011 

tot 7,0 eind 2015. De commissie maakt bij deze ambitie de kanttekening dat een 

scherper beeld van cursusrendement zou kunnen worden verkregen indien het aantal 

behaalde EC per student per jaar wordt gerelateerd aan het aantal EC van alle cursussen 

waarvoor die studenten zich hadden ingeschreven. De door de commissie gehanteerde 

standaardindicator “onderwijsintensiteit” is volgens de OU niet verenigbaar met het 

                                                 
1 In zijn brief van april 2012 aan de OU stelde de staatssecretaris: “U heeft aangegeven dat u verwacht uw 

ambities voor de prestatieafspraak te kunnen formuleren in termen van de (verplichte) indicatoren die zijn 
afgesproken in het hoofdlijnenakkoord met de universiteiten. Hierbij zult u de indicatoren op een dusdanige 
manier hanteren (definities, invulling), dat deze zinvol gerelateerd kunnen worden aan historie, context en 
toekomstige strategie van uw instelling en een vergelijking van uw ambities met vergelijkbare instellingen 
mogelijk is. Wellicht ten overvloede attendeer ik u op de noodzaak de gebruikte gegevensverzamelingen te 
laten valideren”.  
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concept van afstandsonderwijs. De OU licht toe dat zelfdragend onderwijsmateriaal juist 

altijd het uitgangspunt is geweest; didactiek als integraal onderdeel van het 

onderwijsmateriaal. Het streven was het aantal contactmomenten zo gering mogelijk te 

laten zijn en de OU acht onderwijsintensiteit binnen dit didactische model geen geschikte 

prestatie-indicator. De OU werkt aan een nieuw onderwijsconcept met meer 

contactmomenten. De OU formuleert geen ambitie met betrekking tot de 

onderwijsintensiteit in dit nieuwe model, omdat het tot 2016 nog nauwelijks zal zijn 

ingevoerd. De commissie is van mening dat voor wat betreft indicaties van 

onderwijsintensiteit meer mogelijk zou moeten zijn. De OU wil het percentage docenten 

met BKO verhogen van 33% naar 80%. De commissie beoordeelt dit als ambitieus. De 

OU streeft ernaar om het percentage generieke overhead te reduceren van 30,5 in 2010 

naar 25,9 in 2015. Dit is naar het oordeel van de commissie eveneens een grote 

verandering in korte tijd. De commissie constateert dat het voorstel voldoende 

voornemens bevat met betrekking tot onderwijskwaliteit en studiesucces. 

 

De commissie heeft in het instellingsvoorstel voornemens met betrekking tot de 

ontwikkeling van het onderwijsaanbod aangetroffen. De OU werkt aan differentiatie van 

haar onderwijsconcepten, meer gericht op de behoeftes van de verschillende 

doelgroepen. De OU wil een omslag realiseren, van aanbieder van losse cursussen naar 

aanbieder van goed studeerbare bachelor- en masteropleidingen. De OU heeft een 

relatief beperkt aanbod van opleidingen. De OU houdt hieraan vast en kiest nadrukkelijk 

voor het wo-profiel. Het aantal opleidingen zal verminderd worden. De in samenwerking 

met diverse hogescholen aangeboden hbo-opleiding Informatica heeft de OU aangemeld 

voor afbouw; voor de hbo-opleiding Rechten acht zij dit nog niet aan de orde. De OU 

streeft naar verdere uitbouw van het complementair onderwijsaanbod en gaat daartoe 

samenwerkingsovereenkomsten met andere hogeronderwijsinstellingen aan. 

Intentieovereenkomsten met zeven universiteiten zijn als bijlage bij het voorstel 

gevoegd. Daarbij gaat het om het verzorgen van onderwijsaanbod dat andere 

universiteiten niet kunnen of niet willen aanbieden, omdat het zelfstandig verzorgen van 

dit aanbod voor hen niet kosteneffectief is. Concreet wordt gedacht aan het verzorgen 

van premasters of schakelprogramma’s, het gezamenlijk of in overleg met andere 

universiteiten verzorgen van deeltijdopleidingen, en het aanbieden van wo-bachelor-

minoren aan hogescholen. Daarnaast wil de OU het aanbod van postinitiële scholing 

verder uitbouwen.  

De commissie constateert dat de OU duidelijke keuzes maakt ten aanzien van de 

ontwikkeling van het onderwijsaanbod. Wel heeft de commissie twijfel of de voornemens 

ten aanzien van omzetting naar een nieuw onderwijsmodel, afbouw van cursussen en 

opleidingen alsmede ontwikkeling van complementair onderwijs, naast elkaar 

gerealiseerd zullen kunnen worden in de betrekkelijke korte periode tot en met 2015, 

mede gelet op de afhankelijkheid van andere instellingen en het overheidsbeleid. De 

commissie concludeert dat het voorstel van de OU voldoende voornemens bevat met 

betrekking tot het onderwijsaanbod. 

 

De commissie heeft in het instellingsvoorstel vele maatregelen met betrekking tot de 

verdere versterking van het onderzoek aangetroffen. Het onderzoeksbeleid is gericht op 

het versterken van focus en massa. Daarbij ligt het accent op het profilerend onderzoek, 

dat zich richt op onderwijsinnovatie. Het zwaartepunt ligt bij het onderzoeksinstituut 

CELSTEC. Daarnaast draagt het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) in 

toenemende mate bij aan het profilerend onderzoek. Het overige disciplinaire onderzoek 

is beperkt van de grond gekomen omdat het tot 2007 niet door de overheid werd 

bekostigd en de onderzoekstaak van de OU niet eerder dan in september 2010 wettelijk 

werd verankerd. De OU streeft ernaar binnen de hele universiteit een gedegen 

onderzoeksklimaat te scheppen en onderzoek sterker met het onderwijs te verbinden. 

Voor het disciplinaire onderzoek is de inzet om de omvang te vergroten en te investeren 

in kwalitatief hoogwaardige en samenhangende onderzoeksprogramma’s. Dat vereist 

samenwerking, zowel binnen de OU als met externe partners. Voor al het onderzoek van 

de OU geldt als doel het vergroten van de output (publicaties, promoties) en het 

vergroten van de inkomsten uit tweede en derde geldstroom. 
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De beoogde verbetering van het onderzoek wordt gefaciliteerd door een ingrijpend 

veranderingsproces binnen de OU, bestaande uit een reductie van het aantal faculteiten 

en van de ondersteunende diensten, de invoering van een nieuw sturingsmodel en het 

herontwerpen, centraliseren en uniformeren van ondersteunende processen. Het OU-

voorstel bevat veel streefcijfers gericht op de verbetering van de onderzoekskwaliteit. 

Het gaat om indicatoren ten aanzien van het HRM-beleid, de ambitie om tweede en derde 

geldstroom te versterken, de omvang van de onderzoekoutput en het aantal promoties. 

De commissie constateert dat het voorstel van de OU voldoende voornemens bevat met 

betrekking tot het onderzoeksbeleid. 

  

De commissie heeft in het instellingsvoorstel vele initiatieven aangetroffen die tot doel 

hebben om de valorisatie en de bijdrage aan de vernieuwing van het hoger onderwijs te 

versterken. In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vernieuwing’ en 

‘valorisatie’. Het is de commissie opgevallen dat de OU een ruime en afwijkende 

omschrijving hanteert van het begrip ‘valorisatie’. De OU onderscheidt drie typen 

valorisatie: de overdracht van kennis/vaardigheden vanuit haar onderwijsprogramma 

naar studenten die actief zijn in de beroepspraktijk; de overdracht van 

kennis/vaardigheden vanuit eigen onderzoek naar OU onderwijsmodulen; publicaties, 

artefacten etc. die voortvloeien uit eigen onderwijs of onderzoek. Onder vernieuwing 

wordt verstaan de (wettelijke) taak van de OU om bij te dragen aan de vernieuwing van 

het (hoger) onderwijs. Omdat deze twee doelen zeer dicht bij elkaar liggen geeft de 

commissie in dit onderdeel haar oordeel over beide terreinen tezamen.  

De commissie constateert dat het voorstel een breed scala aan activiteiten op het terrein 

van valorisatie en onderwijsvernieuwing bevat. Vanaf 2015 zet de OU jaarlijks tenminste 

2,5% van de publieke onderzoeksmiddelen aantoonbaar in voor valorisatie. Afgezien van 

deze doelstelling bevat het voorstel echter geen concrete doelen voor 2015. Het plan 

maakt niet concreet duidelijk op welke terreinen, met welke partners en voor welke 

klanten de nieuwe ambities inzake vernieuwing en valorisatie zullen worden aangepakt. 

De intentieverklaringen met de zeven universiteiten zijn open geformuleerd. Planvorming 

en prioritering ontbreken nog. De commissie concludeert dat het voorstel voldoende 

voornemens bevat met betrekking tot valorisatie en vernieuwing. 

  

Gegeven bovenstaande conclusies met betrekking tot onderwijskwaliteit en studiesucces, 

het onderwijsaanbod, onderzoek en valorisatie, alles afwegende, beoordeelt de 

commissie het instellingsvoorstel als merendeels ambitieus, en realiseerbaar.  

 

Aansluiting 

De commissie heeft in het voorstel vele voornemens gevonden die tot doel hebben om de 

differentiatie van het onderwijs te bevorderen. Centraal uitgangspunt voor de OU is dat 

zij uitgaat van de uiteenlopende leerbehoeften van individuen. Het onderwijsaanbod van 

de OU is erop gericht maximaal vrijheid te bieden aan de studenten (vrijheid van plaats, 

tijd, leerstijl en –tempo). Uit de hierboven beschreven voornemens van de OU blijkt dat 

zij streeft naar verdere aanpassing van het onderwijsaanbod aan de behoeftes van 

uiteenlopende doelgroepen. Aan studenten die dat willen zal onderwijs met meer 

structuur en meer begeleiding worden aangeboden. Met het voornemen om een nieuw 

gestructureerd onderwijsprogramma te bieden, naast het bestaande open model, speelt 

de OU in op de leerbehoeftes van verschillende types studenten. Met haar ambities ten 

aanzien van het complementair onderwijs en het postinitieel onderwijs draagt de OU bij 

aan de differentiatie van het onderwijs. Bij de ontwikkeling van het postinitieel aanbod 

richt de OU zich op de behoeften van specifieke sectoren, met name professionals in het 

onderwijs, de juridische en fiscale praktijk, management en geestelijke gezondheidszorg. 

Verder zal de OU vooral kijken naar branches met een verplichting tot periodieke 

bijscholing en accreditatie van scholingsaanbieders door de beroepsorganisaties. 

Uitgangspunt is dat het postinitiële scholingsaanbod ingebed wordt in 

samenwerkingsrelaties met branche- en beroepsorganisaties, waarbij deze organisaties 

de vraag articuleren en de OU een aanbod verzorgt. Daarbij kan de OU samenwerken 

met bekostigde of private aanbieders. De commissie concludeert dat de OU voldoende 

beleid voert ten aanzien van differentiatie in het onderwijs. 
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In haar onderwijs- en onderzoekbeleid zet de OU in op zwaartepuntvorming. De OU kiest 

nadrukkelijk voor beperking tot het bestaande aanbod van wo-opleidingen. Het 

onderzoek van de OU is al in hoge mate gericht op één thema: leren.  

Gegeven haar onderzoeksprofiel zal de OU zich maar in beperkte mate richten op de 

topsectoren. Er zal aansluiting gezocht worden bij de topsectoren – waarbij met name 

creatieve industrie en de Human Capital Agenda’s mogelijkheden bieden voor onderzoek 

en innovatie op het gebied van het leren van professionals - en de Grand Challenges van 

de EU (Horizon 2020), vooral op het gebied van digitale ondersteuning van leren, digitale 

vaardigheden en Open Educational Resources. De OU wil de Human Capital Agenda’s 

ondersteunen door haar expertise in afstandsonderwijs en digitaal leren in te zetten. 

Daarnaast zal de OU een actieve bijdrage leveren aan de opzet van het sectorplan 

onderwijswetenschappen. Concrete voornemens, doelen voor 2015 of gegevens over de 

inzet van de OU (met geld of mankracht) op deze ambities ontbreken echter. De 

commissie concludeert dat de OU voldoende beleid voert ten aanzien van 

zwaartepuntvorming.   

 

Gegeven bovenstaande conclusies, alles afwegende, oordeelt de commissie dat de OU 

substantieel inzet op zwaartepuntvorming en differentiatie. 

 

Uitvoerbaarheid  

De commissie heeft vastgesteld dat in het voorstel van de OU maatregelen zijn vermeld 

om de ambities te realiseren. De OU werkt aan de invoering van een nieuw, integraal en 

meer gestructureerd onderwijsprogramma. Om de ambities uit het Instellingsplan 2012-

2016 te kunnen realiseren, is in 2012 een ingrijpend verandertraject gestart. Dit is 

gericht op herstructurering van de gehele organisatie, het versterken en slagvaardiger 

maken van de besturing, verbetering van de ondersteunende processen (reductie van de 

generieke overhead, verbetering van de kwaliteit, de effectiviteit en de efficiëntie van de 

onderwijs- en onderzoeksondersteuning en vernieuwing van het HRM-beleid en de 

marketing) en reductie van kosten. De OU heeft de commissie gemeld dat binnenkort het 

reorganisatieplan wordt vastgesteld, waarin een forse reductie van de staf is voorzien. 

Dit moet nog voor de evaluatie door de commissie in 2016 leiden tot meer effectiviteit en 

efficiëntie in de werkprocessen en de organisatie. 

Het voorstel bouwt voort op ‘lessen uit het verleden’. De commissie constateert dat de 

OU op alle genoemde terreinen in het verleden initiatieven heeft genomen, met wisselend 

succes. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing van leraren heeft de OU een goede 

positie, die verder uitgebouwd kan worden. Op andere terreinen (bijvoorbeeld 

samenwerking met universiteiten op het gebied van onderwijsvernieuwing) leveren de 

ervaringen tot nu toe minder resultaat en minder eenduidige lessen op.    

Tegelijkertijd bevat het voorstel, met uitzondering van het nieuwe onderwijsprogramma, 

voor de periode tot en met 2015 weinig uitgewerkte maatregelen om de ambities te 

realiseren. Tot slot constateert de commissie dat er onzekerheid is over het 

overheidsbeleid met betrekking tot deeltijdonderwijs en leven lang leren.  

 

De commissie beoordeelt het instellingsvoorstel als merendeels uitvoerbaar. 

 

Aanvullende indicatoren 

De OU stelt als aanvullende onderwijsindicatoren voor: ultimo 2015 is de instellingsaudit 

succesvol doorlopen en zijn eventuele verbeterpunten opgepakt; alle wo bachelor- en 

masteropleidingen staan in de top 3 van de NSE voor wat betreft tevredenheid van 

studenten met hun opleiding; van de medewerkers die voor 1-1-2014 een BKO-

certificaat hebben behaald, heeft 80% ultimo 2015 tenminste 40 PE-punten op jaarbasis 

bij een voltijdse aanstelling behaald uit aanvullende relevante professionaliserings-

activiteiten. Daarnaast worden voor het onderzoeksbeleid streefcijfers genoemd bij de 

volgende indicatoren:  

Ten aanzien van het HRM-beleid:  

- ultimo 2015 is 90% van het wetenschappelijk personeel met een onderzoekstaak (UD 

en UHD) gepromoveerd; 
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- ultimo 2015 hebben alle UD-ers en UHD-ers een onderzoekstaak met een omvang 

van 20 tot 40% bij een voltijdse aanstelling. 

Ten aanzien van de ambitie om tweede en derde geldstroom te versterken:  

- ultimo 2015 is het aantal bij NWO, KNAW en de EU ingediende aanvragen 10% hoger 

dan ultimo 2011; 

- ultimo 2015 is het aantal bij NWO, KNAW en de EU ingediende aanvragen dat als 

subsidiabel is beoordeeld 10% hoger dan ultimo 2011; 

- ultimo 2015 is het aantal door NWO en KNAW gehonoreerde aanvragen 10% hoger 

dan ultimo 2011; 

- ultimo 2015 is de toegekende hoeveelheid subsidie uit Horizon 2020 (Technology 

Enhanced Learning, digitale vaardigheden en OER) 10% hoger dan ultimo 2011. 

Ten aanzien van de omvang van de onderzoekoutput: 

- ultimo 2015 is het aantal wetenschappelijke publicaties (refereed) 15% hoger dan in 

2011. In de vijf jaar daarna neemt het aantal wetenschappelijke publicaties met nog 

eens 25% toe; 

- ultimo 2015 bedraagt de onderzoeksoutput van wetenschappelijk personeel met een 

onderzoekstaak tenminste drie wetenschappelijke publicaties (refereed) per fte per 

jaar. Voor promovendi geldt als norm één wetenschappelijke publicatie (refereed) per 

fte per jaar. 

Ten aanzien van de promoties:  

- ultimo 2015 realiseert de OU jaarlijks circa 30 promoties. Ook daarna wordt deze 

stijgende trend doorgezet. In 2020 ligt het aantal promoties tussen de 35 en 40, 

waarmee de OU een vergelijkbare verhouding tussen het aantal promoties en WP-

formatie heeft als andere universiteiten. 

 

Advies aan de minister van OCW 

Op grond van de beoordeling van het voorstel van de OU aan de hand van de drie 

criteria: ambitieniveau en realiteitsgehalte; aansluiting bij de gewenste ontwikkelingen 

op stelselniveau; en uitvoerbaarheid, daarbij rekening houdend met de wegingsfactor 

zoals beschreven in paragraaf 3 van het beoordelingskader, komt de commissie tot het 

volgende advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

 

1. De commissie beoordeelt het ambitieniveau en realiteitsgehalte alsmede de 

aansluiting op de gewenste stelselontwikkeling van het voorstel voor de 

voorwaardelijke financiering van de OU als toereikend. In bijlage 1 zijn de 

nulmeting en de streefcijfers voor de indicatoren onderwijskwaliteit en 

studiesucces opgenomen.  

 

2. Gezien de oordelen op de drie criteria ten aanzien van onderwijs, onderzoek en 

valorisatie komt de commissie tot de conclusie dat de OU in aanmerking kan 

komen voor middelen uit het selectief budget. De commissie plaatst de OU in de 

categorie “goed”. In bijlage 2 zijn de scores opgenomen. 

 

Namens de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek,  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. F.A. van Vught, voorzitter.  
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Bijlage 1a: Verplichte indicatoren onderwijskwaliteit en 

studiesucces 
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Bijlage 1b: Gebruikte definities verplichte indicatoren 

onderwijskwaliteit en studiesucces  
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Bijlage 2: Scores bij de beoordeling van het voorstel 

van de Open Universiteit 
 

 

 

Score aan de hand van paragraaf 3 van het beoordelingskader (brief Staatssecretaris 

OCW 7 maart 2012): 

 

 

 

Ambitieniveau en realiteitsgehalte 

 

 

3 

 

 

Aansluiting bij gewenste 

ontwikkelingen op stelselniveau  

 

 

3 

 

Uitvoerbaarheid 

  

 

3 

    

 

Conclusie: het voorstel is toereikend voor de voorwaardelijke financiering. 

 

Ten behoeve van de toekenning van het selectieve budget telt het tweede criterium 

dubbel: 

 

 

 

Ambitieniveau en realiteitsgehalte 

 

 

3 

 

 

Aansluiting bij gewenste 

ontwikkelingen op stelselniveau  

 

 

 

2 x 3 = 6  

 

Uitvoerbaarheid 

 

 

3 

 

Totaalscore 

 

 

12 

  

    

Conclusie: het voorstel valt in de categorie ‘goed’.  

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (brief 26 april 2012) heeft de 

volgende indeling vastgesteld voor de toekenning van de middelen uit het Selectieve 

Budget (SB)  

6  -  11 punten : onvoldoende voorstellen 

12 – 14 punten : goede voorstellen 

15 – 17 punten : zeer goede voorstellen 

18 – 20 punten : excellente voorstellen 

 


