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Advies  
Technische Universiteit Delft 

 

 
De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de 

Technische Universiteit Delft (hierna TUD) dat het College van Bestuur met zijn brieven 

van 4 mei 2012 (kenmerk E 04-05-2012) en 4 juni 2012 (kenmerk CvB-UIT-138) aan de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gezonden. Het 

voorstel van de TUD ging vergezeld van de gezamenlijke notitie “Meer Waarde” van de 

universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. Hierin zetten deze universiteiten hun plan 

voor een strategische alliantie uiteen (brief aan de staatssecretaris van OCW van 26 april 

2012). Een vertegenwoordiging van de drie universiteiten heeft op haar verzoek het 

gezamenlijk plan mondeling toegelicht bij de commissie (14 mei 2012). De beoordeling 

van de commissie heeft betrekking op het voorstel van de TUD. De gezamenlijke notitie 

is hierbij als achtergrondinformatie betrokken.        

 

De commissie heeft het voorstel beoordeeld aan de hand van 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 universiteiten en 

hogescholen die bij de hoofdlijnenakkoorden zijn betrokken.  

 

De commissie heeft op 14 mei 2012 een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging 

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

toegelicht.  

 

Profiel  

De TUD beschrijft haar profiel als volgt.  

 

De TUD draagt substantieel bij aan de duurzame samenleving van de 21ste eeuw door 

het verrichten van grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek van erkend 

internationaal niveau, door het opleiden van maatschappelijk betrokken ingenieurs en 

doctores, en door het helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijk 

waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid. De TUD wil een technische 

universiteit blijven met een wereldwijde reputatie en een compleet spectrum bieden aan 

disciplines, opleidingen en unieke faciliteiten op het gebied van de 

ingenieurswetenschappen. De TUD wil een broedplaats zijn waar grensverleggende 

technisch-wetenschappelijke oplossingen worden ontwikkeld voor de grote 

maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. De TUD wil een universiteit zijn die door 

bedrijven wordt gewaardeerd vanwege de hoogwaardige ingenieurs en doctores, de 

uitstekende kennis en ook als innovatieve samenwerkingspartner. Een universiteit waar 

nieuwe bedrijvigheid opbloeit en waar het onderwijs en onderzoek een significante 

impact hebben op een competitieve economie. De TUD wil een universiteit zijn waar 

wetenschappers en studenten werken en denken vanuit inter- en multidisciplinariteit en 

waar science, design en engineering de dominante invalshoeken zijn in zowel het 

onderwijs als het onderzoek. De TUD wil een inspirerend, vooruitstrevend en 

genderbewust instituut zijn waar naar de beste wetenschappers en slimste studenten uit 

de hele wereld graag naar toe komen om hun talenten te ontplooien. 
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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 het instellingsvoorstel voornemens bevat op het terrein 

van onderwijskwaliteit en studiesucces. Het huidig bachelorrendement bij de TUD is met 

27% laag, het laagste van alle universiteiten. De TUD streeft naar een forse verhoging 

van het bachelorrendement tot 55% in 2015 waarbij een lichte stijging van het 

uitvalpercentage wordt verwacht. Daarbij blijft de switch op gelijk niveau. De TUD geeft 

aan dat een streven om het rendement per 2015 verder te verhogen niet realistisch 

wordt geacht. Met waardering voor de stap die de TUD nu zet, merkt de commissie op 

dat het rendement bij de TUD de afgelopen jaren zeer laag was; ook het streefcijfer van 

55% ligt nog ruim onder het gemiddelde rendement in het wetenschappelijk onderwijs. 

De TUD wil het studiesucces bevorderen door het - traditioneel zeer hoge - aantal 

contacturen (gemiddeld 25 uur per week) meer in evenwicht te brengen met de tijd die 

studenten nodig hebben voor zelfstudie en verbredende activiteiten. In combinatie met 

vergroting van de studeerbaarheid en andere moderniseringen van het onderwijs (onder 

andere digitalisering) kan deze maatregel naar het oordeel van de commissie bijdragen 

aan het studiesucces. De ambities ten aanzien van docentkwaliteit en excellentie zijn 

hoog en in lijn met het hoofdlijnenakkoord. De indirecte kosten houdt de TUD op 

hetzelfde niveau, iets boven het gemiddelde van de technische universiteiten. De 

commissie concludeert dat het voorstel voldoende voornemens bevat met betrekking tot 

onderwijskwaliteit en studiesucces. 

 

De commissie constateert dat de TUD in het voorstel duidelijke keuzes maakt met 

betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijsaanbod. De samenwerking in 3TU-

verband en de nieuwe LDE-alliantie zijn hierbij richtinggevend; onder meer overweegt de 

TUD om een nieuwe opleiding technische geneeskunde te starten samen met de 

Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De TUD heeft oog voor de 

positie van unieke opleidingen in het techniekdomein: zij wil deze handhaven maar 

streeft daarbij naar efficiëntievergroting door samenwerking binnen en buiten de 

instelling. Over het geheel ziet de TUD geen aanleiding om het onderwijsprofiel 

fundamenteel te herzien. De commissie concludeert dat de TUD voldoende beleid voert 

met betrekking tot het onderwijsaanbod.  

 

Het instellingsvoorstel vermeldt voornemens tot herstructureringen van het onderzoek 

met het oog op verdere zwaartepuntvorming en het verbeteren van de internationale 

positie van de TUD. Het instellingsvoorstel getuigt van ambitie om de kwaliteit van het 

onderzoek verder te verbeteren. De TUD wil op een geselecteerd aantal 

wetenschapsgebieden en programma’s de wereldtop bereiken, onder andere door 

bundeling van capaciteit. Er zijn voornemens om het HRM-beleid te versterken en de 

‘faculty’-cultuur te bevorderen. Er is een promovendi-volgsysteem geïmplementeerd om 

het PhD-rendement te verhogen. De prestaties van de onderzoeksgroepen worden 

jaarlijks in een resultaat- en ontwikkelingscyclus beoordeeld. In de aanvullende brief van 

4 juni (zie inleiding) maakt de TUD concreet welke resultaten zij in 2015 wil bereiken, 

zoals verhoging van de externe beoordelingen van de kwaliteit van het onderzoek en de 

realisatie van twee nieuwe TU Delft Institutes. Voorts streeft de TUD ernaar dat in 2015 

de ‘herijkingsagenda’ is gerealiseerd (waarmee 45 M€ per jaar wordt vrijgemaakt voor de 

strategische investeringsruimte), het ’peer review’-systeem in IDEA League-verband is 

gestart en dat de bio-nanotechnologie op voldoende sterkte is. De commissie concludeert 

dat de TUD goede voornemens heeft met betrekking tot het onderzoeksbeleid. 
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Het instellingsvoorstel vermeldt concreet omschreven plannen en activiteiten op het 

terrein van valorisatie. De TUD kent al geruime tijd vier maatschappelijke 

profileringsthema’s (Delft Research-based Initiatives) waarmee de verbinding tussen 

wetenschappelijk onderzoek en valorisatie wordt gelegd. De TUD wil het ’Leven Lang 

Leren’-onderwijsaanbod en de deelname aan het ondernemerschapsonderwijs uitbreiden. 

Er zijn concrete plannen om het aantal starters te vergroten via ‘YES!Delft incubator’. In  

de aanvullende brief maakt de TUD concreet welke resultaten zij in 2015 wil bereiken, 

zoals ‘15 techno-starters per jaar’ en ‘450 deelnemers aan het 

ondernemerschapsonderwijs‘. Ook met betrekking tot valorisatie concludeert de 

commissie dat de TUD goede en realistische voornemens heeft.  

 

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 constateert dat het voorstel voornemens bevat gericht op 

onderwijsdifferentiatie en zwaartepuntvorming in het onderwijs. De samenwerking in 

3TU-verband en de nieuwe alliantie met de universiteiten van Leiden en Rotterdam zijn 

hierbij richtinggevend. De TUD heeft de intentie om nieuwe opleidingen te starten die 

aansluiten op de topsectoren, maar deze zijn nog niet concreet ingevuld. Zij heeft geen 

intentie om bacheloropleidingen te verbreden. De TUD wil de keuzes goed aan laten 

sluiten bij maatschappelijke prioriteiten. De relatie van de opleidingen met de 

arbeidsmarkt wordt versterkt. De relatie met relevante sectorplannen is duidelijk 

aangegeven, de voornemens van de TUD zijn duidelijk ingekaderd in het 3TU-verband en 

ook wordt verband gelegd met het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. De TUD is actief 

betrokken bij het Masterplan Bèta en Technologie. De commissie concludeert dat de TUD 

voldoende beleid voert met betrekking tot onderwijsdifferentiatie.   

 

Het instellingsvoorstel maakt duidelijk dat de TUD streeft naar versterking van de 

zwaartepuntvorming in het onderzoek. Het instellingsvoorstel vermeldt voornemens tot 

herstructureringen van het onderzoek ten behoeve van de zwaartepuntvorming en het 

verbeteren van de internationale positie van de TUD. Het toponderzoek van de TUD is 

ondergebracht in vier instituten (’TU Delft Institutes’). Met de herijkingsagenda is een 

meerjarig programma gestart om het wetenschappelijk profiel van de faculteiten aan te 

scherpen. Dit leidt tot bundelen en/of afbouwen van afdelingen, programma’s en 

instituten en mogelijk tot concentratie in nieuwe ‘TUD-institutes’. Er zijn concrete 

plannen om de graduate opleidingen te versterken door het instellen van een 

gezamenlijke Graduate School met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. In de aanvullende brief van de TUD d.d. 4 juni (zie inleiding) wordt vermeld 

welke concrete resultaten de TUD in 2015 bereikt wil hebben. Het voorstel laat zien dat 

het beleid van de TUD met betrekking tot onderzoek en valorisatie goed aansluit op 

landelijke en Europese prioriteiten. In het voorstel wordt de inzet van de TUD concreet 

gemaakt: de TUD zet in op zeven topsectoren met jaarlijks 300 M€ (waarvan de helft 

bestaat uit externe middelen). In het voorstel is vermeld welke faculteiten in welke 

topsectoren actief zijn. In de alliantie met de Universiteit Leiden en de Erasmus 

Universiteit Rotterdam wordt samengewerkt om aan te sluiten bij het Europese 

programma EU2020 (ondermeer via de gezamenlijke initiatieven van de Medical Delta, 

en Health Ties). De TUD is betrokken bij Knowledge Innovation Communities (KIC’s) van 

het European Institute of Technology (EIT), op het gebied van Climate en ICT. In het 

3TU-samenwerkingsverband vindt afstemming op het Sectorplan Technologie plaats, ook 

wat betreft valorisatie. De commissie concludeert dat de TUD goed beleid voert met 

betrekking tot zwaartepuntvorming. 

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

met haar voorstel sterk inzet op onderwijsdifferentiatie en zwaartepuntvorming. 
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Uitvoerbaarheid  

De commissie constateert dat in het voorstel bruikbare informatie staat over de 

implementatie van de ambities van de TUD. Voor de ambities inzake kwaliteit en 

studiesucces zijn de maatregelen concreet uiteengezet. Deze zijn meestal gebaseerd op 

in het verleden reeds ondernomen acties, zoals invoering van BSA, harde knip en 

mentoring. Nieuwe maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een instroomtest, 

modulair en activerend onderwijs en het stroomlijnen van de afstudeerfase in de 

masteropleiding. Nieuwe onderwijsmethodes worden ontwikkeld, zoals ‘blended learning’ 

en ‘open course ware’.  

De TUD heeft aannemelijk gemaakt dat de voorstellen met betrekking tot 

onderwijsdifferentiatie en zwaartepuntvorming een goed draagvlak hebben binnen de 

instelling. De voornemens met betrekking tot zwaartepuntvorming en 

kwaliteitsverbetering van het onderzoek wortelen overwegend in bestaand, succesvol 

beleid. De alliantie met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit, die een 

belangrijke rol speelt in de voornemens ten aanzien van zwaartepuntvorming, moet zich 

nog grotendeels bewijzen maar kent een stevige basis. Er is binnen de drie betrokken 

universiteiten en de twee medische centra een stevig draagvlak voor de LDE-alliantie. 

Naast de wens tot vergaande bestuurlijke integratie is er ook afgesproken dat de drie 

partijen uit eigen middelen zelf 33 M€ van de ruim 52 M€ die benodigd is voor de LDE-

plannen, zullen vrijmaken. Van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten en de 

Metropool-regio Rotterdam Den Haag zijn concrete steunbetuigingen verkregen en 

investeringen toegezegd die voortbouwen op reeds ingezette initiatieven. 

 

De TUD heeft de instellingsstrategie voor de faculteiten concreet gemaakt en 

geïmplementeerd in de planning- en evaluatiecyclus. De TUD heeft een sterke staat van 

dienst in het verwerven van Europese KP7-subsidies. Ook het valorisatiebeleid is stevig 

verankerd in de organisatie: het bouwt voort op successen en een bestaande 

infrastructuur. In het Valorisatiecentrum worden valorisatie-activiteiten ondersteund, met 

veel succes wat betreft octrooien. Er is een bedrijventerrein (Technopolis) met incubator 

YES!Delft. Er is een platform om met het MKB kennis en infrastructuur te delen. 

Kennisvalorisatie is deel van de jaarlijkse resultaat- en ontwikkelingscyclus.   

 

De commissie beoordeelt het instellingsvoorstel als uitvoerbaar. 

 

Aanvullende indicatoren 

De commissie constateert dat de TUD, in de aanvullende brief van 4 juni, enkele 

aanvullende indicatoren heeft geformuleerd om specifieke ambities per 2015 en/of de 

uitvoering van ambities verder te concretiseren. Dit betreft onder andere de volgende 

indicatoren: ‘De kwaliteit van het onderzoek in externe beoordelingen, in het kader van 

SEP-evaluaties, is gemiddeld ‘zeer goed’ (p. 3), ‘Circa vijftien techno-starters per jaar’ en 
‘Er nemen 450 studenten deel aan het ondernemerschapsonderwijs’ (p. 14).   

 

Advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Op grond van de beoordeling van het voorstel van de Technische Universiteit Delft aan 

de hand van de drie criteria (ambitieniveau en realiteitsgehalte, aansluiting bij de 

gewenste ontwikkelingen op stelselniveau en uitvoerbaarheid), daarbij rekening houdend 

met de wegingsfactoren zoals beschreven in paragraaf 3 van het beoordelingskader, 

komt de commissie tot het volgende advies aan de staatssecretaris 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 Technische Universiteit Delft als toereikend. 

In bijlage 1 zijn de nulmeting en de streefcijfers voor de indicatoren 

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

valorisatie komt de commissie tot de conclusie dat de Technische Universiteit Delft 

in aanmerking dient te komen voor middelen uit het selectief budget. De 

commissie plaatst het voorstel van de Technische Universiteit Delft in de categorie 

‘zeer 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 Technische Universiteit Delft 
 
 

 

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

OCW 7 maart 2012): 

 

 

Ambitieniveau en realiteitsgehalte 

 

 

3 

 

 

Aansluiting bij gewenste 

ontwikkelingen op stelselniveau  

 

 

4 

 

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 4 = 8 

 

Uitvoerbaarheid 

 

 

4 

 

Totaalscore 

 

 

15 

 

    

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

 

De staatssecretaris van OCW (brief 26 april 2012) heeft de volgende indeling vastgesteld 

voor de toekenning van de middelen uit het Selectieve Budget: 

  

 4 -  11 punten : onvoldoende voorstellen 

12 – 14 punten : goede voorstellen 

15 – 17 punten : zeer goede voorstellen 

18 – 20 punten : excellente voorstellen 

 


