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Voorwoord 

Dit keuzemenu is onderdeel van het raamwerk valorisatie indicatoren (www.vsnu.nl/valorisatie). 

Het bevat een lijst met mogelijke indicatoren waar universiteiten uit kunnen kiezen bij het in 

beeld brengen van hun valorisatie activiteiten. In het raamwerk worden de komende jaren 

beschreven als een testfase en dit keuzemenu is dan ook aan verandering onderhevig. Nieuwe 

indicatoren en/of meetwaarden kunnen worden toegevoegd gedurende het proces. Het 

uiteindelijke doel is een gedragen set van valorisatie-indicatoren eind 2016.   

http://www.vsnu.nl/valorisatie
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Indicatoren op het domein ‘Mensen’ 

 

Indicator Meetwaarde Bron* 

Entrepreneurship # TTO-ers per universiteit  

Entrepreneurship Interesse in de ontwikkeling van ondernemerschap onder studenten  

Entrepreneurship Onderwijs in ondernemerschap voor studenten AV 

Entrepreneurship Onderwijs in ondernemerschap voor medewerkers  

Entrepreneurship 
Aanwezigheid opleiding ondernemerschap voor studenten en 
medewerkers. 

 

Entrepreneurship 
Beschikbaarheid instrumenten ter stimulering/ondersteuning 
ondernemerschap 

 

Interactie 
# universitaire medewerkers met een deeltijdbaan buiten het hoger 
onderwijs 

 

Interactie # Publiek/private mobiliteit  

Leven Lang Leren 
% van de beroepsbevolking (25-64) in training/opleiding op universitair 
niveau 

 

Leven Lang Leren Inkomsten uit bij- en nascholing/LLL (CPD) in euro’s per jaar  

Leven Lang Leren # cursussen/trainingen voor bedrijfsleven AV 

Leven Lang Leren # cursussen/trainingen voor publieke sector  

Onderzoek naar 
onderneming 

# Hoger opgeleiden werkzaam in het bedrijfsleven  

Onderzoek naar 
onderneming 

# Gepromoveerden werkzaam in het bedrijfsleven  

 

 
* Legenda van de gebruikte afkortingen 

RC: indicatoren van de Reviewcommissie 

AV: aanvullende indicatoren benoemd door de Reviewcommissie in de prestatieafspraken met individuele instellingen 

U: indicatoren gebruikt door U-Map 

N: indicatoren gebruikt door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)  
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Indicatoren op het domein ‘Resultaten’ 

 

Indicator Meetwaarde Bron 

Licenties # Nieuwe licentieovereenkomsten AV/N 

Licenties 

Totale inkomen van licenties, van private onderzoekcontracten met 
bedrijven en publieke organisaties , inkomen van gepatenteerde producten 
en inkomen van een Leven Lang Leren-activiteiten als percentage van het 
totale inkomen.  

U/N 

Licenties # Copyright/andere IE-vormen  

Medewerking # producten/diensten voor de publieke sector  

Medewerking # Consultaties door publieke sector (beleidsmakers, overheid)  

Medewerking # Consultaties door bedrijfsleven  

Medewerking 
Inkomsten uit producten diensten voor de publieke sector in euro’s per 
jaar 

 

Medewerking # Gebruik richtlijnen en protocollen publieke sector  

Medewerking # Deelname conferenties en beurzen  

Ondernemen # nieuwe spin-offs AV/N 

Ondernemen Inkomsten uit spin-offs in euro’s per jaar  

Ondernemen 
Gemiddeld aantal nieuwe start-ups van de afgelopen drie jaar per 1000 fte 
wetenschappelijk personeel 

U 

Ondernemen # Gebruik producten/diensten algemeen publiek (bezoek websites, etc.)  

Patenten 
# Ingediende patentaanvragen gerelateerd aan het aantal fte 
wetenschappelijk personeel 

U 

Patenten # Toegekende patenten  

Patenten 
Het aantal octrooiaanvragen waarbij de hoger onderwijsinstelling als een 
van de aanvragers fungeert (per fte WP/OBP) 

RC/N 

Patenten # Toegekende octrooien N 

Patenten # Aantal invention disclosures N 

 

* Legenda van de gebruikte afkortingen 

RC: indicatoren van de Reviewcommissie 

AV: aanvullende indicatoren benoemd door de Reviewcommissie in de prestatieafspraken met individuele instellingen 

U: indicatoren gebruikt door U-Map 

N: indicatoren gebruikt door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)  
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Indicatoren op het domein ‘Samenwerking’ 

 

Indicator Meetwaarde Bron 

Contracten # onderzoeken (contracten) in samenwerking met publieke partners N 

Contracten # onderzoeken (contracten) in samenwerking met bedrijfsleven N 

Contracten # consultancy opdrachten met bedrijven en andere gebruikers  

Contracten # beleidsstudies, beleid, wetgeving, etc.  

Fondsen Financiële bijdrage door bedrijfsleven aan onderzoek in euro’s per jaar AV 

Fondsen Aanwezigheid holding  

Fondsen # R&D en innovatiesubsidies  

Fondsen 
Totale subsidiebedrag in alle Nederlandse regelingen (in mln € per fte 
WP/OP) 

RC 

Fondsen 
Totale subsidiebedrag in alle Europese regelingen (in mln € per fte 
WP/OP) 

AV 

Fondsen 
Subsidiebedrag uit regelingen specifiek gericht op R&D‐samenwerking (in 
mln € per fte WP/OP) 

RC 

Fondsen 
Subsidiebedrag uit kennis‐ en octrooivouchers (in mln euro per fte 
WP/OP) 

RC 

Fondsen 
Subsidiebedrag SKEs en programma 'Onderwijs en ondernemerschap' (in 
mln € per fte WP/OP) 

RC 

Fondsen Verstrekte of verworven pre-seed en seed funds  

Fondsen 
Inkomsten van R&D contracten met bedrijven en andere gebruikers 
(€/jaar) 

 

Fondsen 
Inkomsten van consultancy opdrachten met bedrijven en andere 
gebruikers in euro’s per jaar 

 
 

Fondsen 
Percentage van publieke onderzoeksmiddelen dat besteed wordt aan 
valorisatie 

AV 

Samenwerking # bedrijven die samenwerken met de universiteit  

Samenwerking 
# gedeeld gebruik van of toegang tot hoogwaardige technologische 
apparatuur of onderzoeksruimten  

AV 

Samenwerking # prijzen/onderscheidingen door bedrijfsleven  

Samenwerking # prijzen en onderscheidingen publieke sector  

Samenwerking # consortia met bedrijven of niet academische organisaties  

Samenwerking # lidmaatschappen adviescommissies  

Samenwerking # betaalde nevenfuncties buiten het hoger onderwijs  

Samenwerking # redacteurschappen  

Samenwerking # lidmaatschappen maatschappelijke organisaties  

Samenwerking Aanwezigheid incubator  

Samenwerking Aanwezigheid TTO -office  

Samenwerking Aanwezigheid centre of entrepreneurship  

Samenwerking Aanwezigheid Science park  

Samenwerking Aanwezigheid kennisportaal  

Samenwerking # samenwerkingsverbanden voor duaal leren  

Samenwerking # tijdelijke uitwisseling/detachering  

Samenwerking # deelnames van publiek in opzet en richting van onderzoek  

Samenwerking # ingenomen kennisvouchers MKB  

Samenwerking # deelnames in structuurfondsprojecten buiten onderzoek  

Samenwerking # projecten uitgevoerd met maatschappelijke actoren  
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Publicaties # gezamenlijke publicaties i.v.t. het totaal # publicaties  

Publicaties 
Publicatie‐output met bedrijfsleven als percentage van totale publicatie‐
output 

RC 

Publicaties # bijeenkomst georganiseerd voor bedrijfsleven en publieke sector  

Publicaties # (bijdragen aan) tentoonstellingen  

Publicaties # optredens voor publieke sector (fora/congressen)  

Publicaties 
# officiële tentoonstellingen, concerten of voorstellingen, (mede) 
georganiseerd door de instellingen welke toegankelijk zijn voor het 
algemeen publiek per 1000 FTE wetenschappelijk personeel 

U 

Publicaties # verwijzingen in vaktijdschriften, beleidsstukken, etc.  

Publicaties Inkomsten uit verkoop producten/diensten in euro’s per jaar  

Publicaties # vermeldingen in landelijke dagbladen  

Publicaties # vermeldingen op radio en televisie (publieke omroepen)  

Publicaties # PR plannen  

Publicaties # webpublicaties  

Publicaties # publicaties in vaktijdschriften  

Publicaties # interviews en artikelen in de media  

Publicaties # optreden in de media (als expert)  

Publicaties Aandeel Open Access publicaties AV 

 

* Legenda van de gebruikte afkortingen 

RC: indicatoren van de Reviewcommissie 

AV: aanvullende indicatoren benoemd door de Reviewcommissie in de prestatieafspraken met individuele instellingen 

U: indicatoren gebruikt door U-Map 

N: indicatoren gebruikt door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 


