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Voorwoord
 
Universiteiten zijn organisaties die zich richten op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs 
en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, zo schrijft de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek in artikel 1.3 lid 1. In onze collegezalen, laboratoria en bibliotheken 
zetten docenten en studenten zich daar dagelijks voor in. Zij kunnen dat niet alleen. Van instel-
lingen en de overheid verlangen zij randvoorwaarden die hun werk mogelijk maken. Omgekeerd 
hebben ook burgers, bedrijven en de maatschappij als geheel belang bij het werk aan de univer-
siteit.	Zij	profiteren	van	de	goed	opgeleide	studenten	en	nieuwe	technieken	en	ideeën	die	uit	de	
universiteit voortkomen. Dit proces van het benutten van wetenschappelijke kennis wordt valori-
satie genoemd. De wederzijdse afhankelijkheid maakt goede samenwerking tussen de overheid, 
samenleving en de universiteiten noodzakelijk.

Hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken
In 2011 sloten de VSNU en staatssecretaris Zijlstra het Hoofdlijnenakkoord (HLA). Dit akkoord 
schetste een gezamenlijk perspectief op de ontwikkeling van universiteiten. Universiteiten en de 
overheid maakten afspraken over hoe beide partijen zouden bijdragen aan het behalen van de 
ambities. Het akkoord werd verder uitgewerkt in prestatieafspraken tussen OCW en de individue-
le instellingen over het tijdvak 2012-2015. In de jaarverslagen 2015 verantwoordden de univer-
siteiten zich over hun deel van de afspraken. Deze rapportage doet verslag van de sectorbrede 
ontwikkelingen op de gezamenlijk vastgestelde thema’s.

Context van het akkoord
Het advies van de commissie Veerman1 vormde de inhoudelijke basis onder het Hoofdlijnenak-
koord.	Diversiteit	tussen	en	binnen	instellingen	creëren,	meer	zwaartepuntvorming	in	onderzoek	
en vergroting van het studiesucces waren de belangrijkste aanbevelingen. De commissie was 

van mening dat de ambities uit haar rapport 
alleen	realistisch	waren	bij	een	substantiële	
investering in het hoger onderwijs: 

In een tijd waarin ambtenaren tegelijkertijd 
forse ombuigingen voorbereidden bestond ech-
ter geen politiek draagvlak voor investeringen 
in kennis.3 Met het HLA hoopten de universi-
teiten wel de benodigde stabiliteit in beleid en 
financiering	te	kunnen	waarborgen.	Daarnaast	
beloofde de overheid met versnelde wetgeving 
de beleidsvrijheid van instellingen te vergro-
ten. Daar stond tegenover dat instellingen 

voor	hoger	onderwijs	werden	gebonden	aan	afrekenbare	prestatieafspraken	met	financiële	
consequenties. Deze afspraken werden in 2012 gesloten onder hoge tijdsdruk, vaak voortbordu-
rend op reeds ingezette eigen ambities. De omstandigheden waaronder de afspraken tot stand 
kwamen maakten het lastig breed draagvlak binnen de universiteiten te organiseren voor de 
plannen.

1		 Commissie	Toekomstbestendig	Hoger	Onderwijs	Stelsel,	Differentiëren	in	drievoud,	2010.
2   Ibidem, p. 6
3  De ambtelijke verkenning stond ook wel bekend onder de naam ‘Brede Heroverwegingen’

‘Vooral omdat uit internationale 

vergelijkingen van het investerings-

niveau in het hoger onderwijs 

onmiskenbaar blijkt dat Nederland 

wegzakt.’ 2 
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Opbrengst en evaluatie
De afgelopen periode laat zich aan de universiteiten eerder kenmerken door grote veranderin-
gen dan door stabiliteit. Van de grote hoeveelheid initiatieven op alle universiteiten kunnen we 
hier slechts een beperkte selectie tonen. Medewerkers en studenten hebben hard gewerkt om 
onderwijs, onderzoek en valorisatie verder te verbeteren. En met resultaat, zo is te zien in deze 
rapportage. We bespreken de inspanningen en resultaten aan de hand van de vier opgaven die 
de VSNU met de staatsecretaris in 2011 voor de universiteiten formuleerde: 

1.  Een gedifferentieerd onderwijsaanbod, passend bij de behoeften en keuzes van studenten;
2. Versterkte onderwijskwaliteit en resultaten in studiesucces;
3.	 Aangescherpte	onderzoekprofielen;
4. Samen werken aan kennisvalorisatie.

Vijf jaar na het akkoord staan onderwijs, onderzoek en valorisatie er op de Nederlandse univer-
siteiten er sterk voor. Universiteiten hebben de daad bij het woord gevoegd. De omstandigheden 
waaronder de verbeteringen zijn behaald waren niet altijd eenvoudig. De prestaties moesten 
beter,	terwijl	aanvullende	financiering	van	de	overheid	uitbleef	en	administratieve	lasten	toena-
men. Op onderdelen kregen universiteiten zelfs te maken met bezuinigingen. We zien hoeveel 
deze combinatie van de academische gemeenschap heeft gevraagd. Hoe we de huidige vorm van 
afspraken daarin moeten beoordelen zal de komende periode onderwerp van gesprek zijn. In de 
tussentijd staan universiteiten niet stil, maar werken we verder met partners binnen en buiten 
de instellingen aan verdere versterking van onderwijs en onderzoek en de benutting daarvan 
door de samenleving als geheel.

Karl Dittrich
Voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU)
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Een gedifferentieerd onderwijsaanbod, passend 
bij de behoeften en keuzes van studenten

1.1 Inleiding

In de afgelopen jaren decennia is het aantal studenten sterk gegroeid. Het hoger onderwijs heeft 
hard gewerkt deze schaalvergroting in goede banen te leiden. Zo hebben grote groepen jongeren 
hoger onderwijs kunnen genieten. 

Met de stijging van het studentenaantal is ook de heterogeniteit van de studentenpopulatie 
toegenomen. Dat stelt onderwijsinstellingen niet alleen voor een vraag van schaalvergroting, 
maar	ook	hoe	recht	te	doen	aan	deze	diversiteit.	‘Differentiëren	in	drievoud’	was	daarop	het	
antwoord	van	de	commissie	Veerman:	in	de	structuur	van	het	stelsel,	in	de	profielen	van	de	
instellingen	en	in	het	opleidingsaanbod.	Differentiatie,	of	profilering,	was	ook	in	het	HLA	een	
belangrijk uitgangspunt. 

Universiteiten	hebben	in	het	Hoofdlijnenakkoord	aanleiding	gezien	hun	onderwijsprofiel	en	het	
opleidingsaanbod wat daarbij hoort tegen het licht te houden. Ze hebben daarbij verschillende 
keuzes gemaakt. Zo heeft de Technische Universiteit Eindhoven gekozen voor het versterken van 
de samenhang door alle bacheloropleidingen te organiseren in één Bachelor College. De Radboud 
Universiteit Nijmegen heeft juist de kracht van de disciplinair georganiseerde opleidingen als 
uitgangspunt genomen. 

Met	het	aanscherpen	van	de	profielen	van	onderwijsprogramma’s	wordt	het	nog	belangrijker	
voor studenten na te denken wat het beste bij hen past. Door het vervroegen van de 
aanmelddatum voor bacheloropleidingen naar 1 mei, zoals afgesproken in het HLA, worden 
aankomende studenten gestimuleerd eerder over een studiekeuze na te denken. Alle 
universiteiten bieden matchingsactiviteiten aan om te kijken of de voorgenomen keuze inderdaad 
de juiste is.

Sinds het invoeren van de harde knip wordt ook de overgang naar de masterfase een bewuster 
moment van kiezen. Universiteiten hebben hun masteraanbod herzien en kunnen sinds kort 
daarvoor	ook	studenten	met	een	passend	profiel	selecteren.

Tot slot zijn de afgelopen jaren initiatieven op het gebied van excellentie versterkt. Steeds meer 
studenten volgen bovenop hun reguliere programma excellentieonderwijs. Zo krijgen zij de extra 
uitdaging waar zij behoefte aan hebben.

De afgelopen jaren heeft de groei van studentenaantallen verder doorgezet: van 239.735 in 
2012 naar 258.054 in 2015. Vooral bètaopleidingen groeien recent sterk. Dit is mede het succes 
van gezamenlijke inspanningen van partijen verenigd in het Techniekpact. Uitstekend onderwijs 
verzorgen voor al deze nieuwe studenten is een grote opgave voor de komende periode.

1
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1.2 Herordening van het opleidingsaanbod

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er een herordening zou plaatsvinden in het 
aanbod	aan	bachelor-	en	masteropleidingen:	zowel	vanuit	oogpunt	van	profilering	als	
doelmatigheid. Verschillende analyses van landelijke gegevens laten zien dat universiteiten 
hun opleidingsaanbod hebben aangescherpt. Studenten hebben meer te kiezen, zonder dat het 
aanbod versnipperd is over nog meer programma’s. 

1.2.1 Bredere bacheloropleidingen
Specifieke	aandacht	ging	in	het	Hoofdlijnenakkoord	uit	naar	het	belang	van	brede	
bacheloropleidingen. De commissie Veerman adviseerde het aantal brede programma’s uit te 
breiden. Brede bachelors bieden studenten die daar nog niet aan toe zijn de mogelijkheid een 
specifieke	studiekeuze	uit	te	stellen.	Zo	hoeven	ze	niet	later	nog	te	switchen.	Daarnaast	wees	de	
commissie	erop	dat	de	beroepsspecificiteit	op	de	arbeidsmarkt	afneemt.	Afgestudeerden	werken	
inderdaad	regelmatig	buiten	hun	eigen	specifieke	vakgebied.	4 

De commissie beoogde echter niet dat brede bachelors de nieuwe norm worden. Veel studenten 
voelen zich prettig in een disciplinaire opleiding en voor sommige beroepen en de wetenschap 
blijft specialistische kennis van onverminderd groot belang. Brede bachelors vormen een goede 
aanvulling op het bestaande aanbod.
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4   Volgens de Nationale Alumni Enquête 2015 heeft slechts 19 % van de recent afgestudeerden een baan 

waar	de	werkgever	zijn	specifieke	opleidingsrichting	vereist.		Voor	55	%	was	een	verwante	richting	

voldoende.	In	21%	van	de	gevallen	was	geen	specifieke	richting	vereist.	Bij	5%	werd	eigenlijk	een	

andere richting gevraagd.

Figuur 1 Aantal ingeschreven studenten sinds 2008 

Bron: VSNU/CBS, 1 cijferHO2015, VSNU
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Verbreding in de bachelorfase kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het onderwijsconcept 
van	de	universiteit	kan	verbreding	voor	alle	studenten	mogelijk	maken,	of	er	worden	specifieke	
brede opleidingen ingericht. Zo biedt de Technische Universiteit Eindhoven in het Bachelor 
College	alle	studenten	de	mogelijkheid	zelf	te	kiezen	voor	een	individueel	profiel,	verdiepend	
dan wel verbredend. De Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft combineren 
in gezamenlijke opleidingen fundamenteel en toegepast onderzoek, zodat studenten met 
beide benaderingen kennis kunnen maken. De Universiteit van Amsterdam biedt een aantal 
specifieke	brede	opleidingen	als	Algemene	Sociale	Wetenschappen	en	Bèta-Gamma	aan.	Naast	
deze	specifieke	initiatieven	bieden	alle	universiteiten	een	groot	aanbod	van	keuzevakken	aan,	
bijvoorbeeld in de vorm van samenhangende minors.

University Colleges
Een bijzondere vorm van brede bachelors zijn de university colleges. University colleges 
zijn excellente opleidingen met selectie aan de poort en een breed aanbod van vakken uit 
verschillende disciplines in een intensieve, kleinschalige academische gemeenschap. De 
Universiteit Utrecht is hiermee in 1997 gestart. De afgelopen jaren hebben ook andere 
universiteiten university colleges geopend en nam de belangstelling van studenten daarvoor 
sterk toe. 

Inmiddels	zijn	er	negen	university	colleges,	ieder	met	een	ander	profiel.	Zo	heeft	het	Leiden	
University College met het thema ‘Global Challenges’ een focus op de internationale dimensie 
en richt het ATLAS-programma van de Universiteit Twente zich op het snijvlak van techniek en 
samenleving. Met ingang van collegejaar 2016-2017 start de Open Universiteit met het Open 
University College. Dit programma onderscheidt zich door het onderwijs niet op een campus, 
maar online aan te bieden.  
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Figuur 2 Ontwikkeling University Colleges. 

Bron: 1cHO
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1.2.2 Geprofileerde masters
In het kader van Europese afspraken in het Bolognaproces is een academische opleiding 
opgesplitst in twee fasen: de bachelor en de master. In de praktijk zagen studenten dat 
onderscheid niet zo scherp. Zij zetten hun opleiding vaak voort in de aansluitende master aan 
dezelfde instelling, de zogenoemde ‘doorstroommaster’. In het Hoofdlijnenakkoord hebben 
universiteiten	en	de	overheid	zich	voorgenomen	het	masteraanbod	verder	te	profileren	en	
bachelor en master echt te zien als zelfstandige opleidingen.

Universiteiten hebben hun masteraanbod herkenbaarder en aantrekkelijker gemaakt, ook 
voor studenten die elders een bachelor hebben behaald. Er zijn nieuwe programma’s gestart, 
waaronder researchmasters voor studenten die zich verder willen ontwikkelen als onderzoeker. 
Ook hebben universiteiten de mogelijkheid tot samenwerking in masterprogramma’s verkend. 
De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben dat bijvoorbeeld gedaan onder 
de naam Amsterdam Academic Alliance, waaruit onder meer gezamenlijke opleidingen op 
het gebied van Archeologie en Data Science zijn voortgekomen. In de komende periode valt 
een	verdere	profilering	van	het	masteraanbod	te	verwachten.	Zo	start	de	Universiteit	Utrecht	
dit collegejaar met een groot aantal opnieuw ingerichte masters, na een advies van een 
commissie	van	studenten	en	hoogleraren;	de	Rijksuniversiteit	Groningen	start	met	een	plan	voor	
verregaande integratie van de researchmaster en het promotietraject, dat studenten in staat 
stelt binnen drie jaar de doctorstitel te behalen. 
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Figuur 3 Instroom in Master naar voorgeschiedenis

Bron: 1cHO2015

* Met een afgeronde hbo-bachelor
** Meestal vanuit een universiteit in het buitenland
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Studenten zijn nu bewuster bezig met de masterkeuze dan vroeger.  De invoering van de harde 
knip5 en het toestaan van selectie aan de poort per 2014 hebben dit ondersteund. Daarmee zijn 
universiteiten niet langer verplicht een doorstroommaster voor iedere bachelor aan te bieden, 
waarbij studenten zonder nadere eisen worden toegelaten. In Figuur 3 is te zien dat slechts 
iets meer dan de helft van de studenten in een master een bachelor aan dezelfde instelling 
heeft gevolgd. Het aandeel studenten afkomstig van een andere Nederlandse universiteit steeg 
van 8% in 2009 naar 12% in 2014. Naar verwachting zal die trend zich verder voortzetten 
wanneer meer doorstroommasters worden afgeschaft. Een steeds groter deel van de instroom 
is afkomstig van buiten het Nederlandse hoger onderwijs. Ook internationale studenten weten 
steeds vaker hun weg te vinden naar een Nederlandse master. Het bevorderen van internationale 
mobiliteit was een van de doelen van het invoeren van de bachelor-masterstructuur.

1.3 Doelmatiger opleidingsaanbod

De ambitie in het Hoofdlijnenakkoord te komen tot een opleidingsaanbod met meer differentiatie 
betekende uitdrukkelijk niet dat het totale aantal opleidingen zou moeten stijgen. Een verdere 
versnippering van het aanbod zou niet doelmatig zijn. Universiteiten hebben zich gehouden aan 
deze afspraak. Er zijn nieuwe opleidingen gestart, maar andere zijn stopgezet of samengevoegd. 
Een	specifieke	wens	van	de	overheid	betrof	het	terugdringen	van	het	aantal	zeer	kleine	
opleidingen.	Met	name	in	de	Geesteswetenschappen	zijn	veel	kleinere	masters	opnieuw	
vormgegeven om de herkenbaarheid te vergroten. Dat is regelmatig gepaard gegaan met 
protesten van studenten en staf, die een verschraling van het aanbod vreesden. Sinds het sluiten 
van het Hoofdlijnenakkoord is het aantal geregistreerde opleidingen per saldo gedaald. Figuur 4 
laat zien dat de dalende trend wel al in gang was gezet voordat in 2011/2012 de afspraken met 
de overheid werden getekend. De huidige herordening van de lerarenopleidingen zal het aantal 
registraties verder doen dalen.

5    Volgens de Nationale Alumni Enquête 2015 heeft slechts 19 % van de recent afgestudeerden een baan waar de 

werkgever	zijn	specifieke	opleidingsrichting	vereist.		Voor	55	%	was	een	verwante	richting	voldoende.	In	21%	van	de	

gevallen	was	geen	specifieke	richting	vereist.	Bij	5%	werd	eigenlijk	een	andere	richting	gevraagd.
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1.4 De student op de juiste plek

De	verdere	profilering	van	het	onderwijsaanbod	heeft	scherpere	keuzemogelijkheden	opgeleverd.	
Toch blijft het maken van de overstap naar het hoger onderwijs en het kiezen van de juiste 
opleiding lastig voor veel aankomende studenten. Starten aan een opleiding die later niet 
passend blijkt te zijn kan leiden tot frustratie en onnodige studievertraging. Daarom zijn er 
verschillende initiatieven genomen om de stap naar de universiteit beter te ondersteunen.

1.4.1 Aanmelddatum naar 1 mei en studiekeuzecheck
Onderzoek liet zien dat aankomende studenten die zich op de valreep van de sluitingsdatum 
nog aanmelden, relatief vaker uitvallen (zie Figuur 5). Daarom is in het Hoofdlijnenakkoord 
afgesproken de aanmelddatum te vervroegen van 31 augustus naar 1 mei. Scholieren worden 
zo gestimuleerd eerder na te denken over een passende vervolgopleiding. Daarnaast is er zo 
tijd ontstaan voor een studiekeuzecheck, die inmiddels ook wettelijk is verankerd.  Wanneer 
een scholier zich inschrijft voor een studie, roept de universiteit hem of haar op voor een 
matchingsactiviteit. Dit kan gaan om een proefcollege, een gesprek, een digitale vragenlijst of 
een assessment. De aankomende student krijgt zo een betere indruk van opleiding en ook de 
opleiding krijgt een beeld van de aankomende student. De aankomende student krijgt vervolgens 
een vrijblijvend advies.6 Voor wie zich na 1 mei aanmeldt is een negatief advies bindend.   
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6  Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/inhoud/studiekeuze-en-toelating

Figuur 4 Totaal aantal opleidingen, bachelor, master en ongedeeld

Bron: 1 cijferHO2015



VSNU Prestaties in perspectief – oktober 201611

In 2013 startte de Universiteit Utrecht als eerste met vervroegde aanmelding en matching. Het 
jaar daarna sloten de andere universiteiten zich daarbij aan. Sindsdien evalueren de instellingen 
hun activiteiten met het doel deze verder te verbeteren. Het is nog te vroeg algemene 
uitspraken te doen over de effecten van de matching op bijvoorbeeld uitval. Wel oordelen 
studenten vaak positief over de matching: ze hebben een beter beeld van de opleiding gekregen 
en voelen zich meer welkom. Docenten merken een verbetering van binding en motivatie van 
studenten. Binnenkort verschijnt op de website van de VSNU een aparte publicatie waarin meer 
te lezen is over de wijze waarop verschillende universiteiten matching hebben vormgegeven. 
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Figuur 5 Doorstroom, uitval en switch naar aanmelddatum

Bron: ”Vervroeging aanmelding Onderzoek naar de impact van vervroeging van 
de aanmelddatum in het hoger onderwijs”, ResearchNed, nov 2010
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1.4.2 Pre-University Colleges en aansluitingsprogramma’s
Naast de studiekeuzecheck ondernemen universiteiten verschillende initiatieven om de 
aansluiting met het voortgezet onderwijs te verbeteren. Regionale VO-HO netwerken vormen 
daarin een belangrijke schakel. In deze netwerken komen onderwijsinstellingen onder meer 
samen om leerlingen eerder in aanraking te brengen met het hoger onderwijs en curricula beter 
af te stemmen. Dat kan door docenten van de verschillende instellingen met elkaar in contact 
te brengen, maar ook via activiteiten voor leerlingen als gastlessen of begeleiding bij een 
profielwerkstukonderzoek.	Verschillende	universiteiten	bieden	bovendien	speciale	programma’s	
aan leerlingen die meer kunnen dan hun school kan bieden. De Radboud Universiteit organiseert 
zulke activiteiten onder de noemer van twee Pre-University Colleges, een voor de bètavakken 
en een voor de alfavakken. In samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen worden zo 
jaarlijks 7.000 scholieren en 500 docenten uit de regio bereikt.

1.4.3 Bewuster kiezen voor hbo of wo
Vwo’ers hebben niet alleen toegang tot een groot aantal academische opleidingen, maar kunnen 
ook	kiezen	voor	een	beroepsgerichte	opleiding	in	het	hbo.	Voor	wie	meer	affiniteit	heeft	met	de	
praktijk dan met wetenschappelijk onderzoek kan het hbo een goede optie zijn. Universiteiten 
en de overheid willen leerlingen stimuleren bewust de keuze tussen de twee soorten hoger 
onderwijs te maken. In de matchingsactiviteiten besteden universiteiten daarom extra aandacht 
aan de mogelijkheden die het hbo biedt. In Utrecht uit zich dat in een Centrum Studiekeuze 
waarin Universiteit en Hogeschool samen begeleiding van studiekiezers organiseren. 
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In hun gezamenlijk perspectief in het Hoofdlijnenakkoord voorzagen universiteiten en de 
overheid een toename van het aantal vwo’ers dat voor het hbo kiest. Uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt het tegendeel te zijn gebeurd. De afgelopen jaren 
is het percentage vwo’ers dat direct doorstroomt naar het hbo alleen maar gedaald. Volgens 
minister Bussemaker is er meer nodig om het hbo aantrekkelijk te maken voor vwo’ers.7 Er is 
geen verklaring uit onderzoek bekend voor deze daling. In het Hoofdlijnenakkoord werd wel 
gerekend op verruiming van de mogelijkheden voor kwalitatieve selectie om deze beweging te 
ondersteunen. Dat is voor de bachelorfase niet gebeurd. 

1.4.4 Doorstroomprogramma’s voor hbo-studenten
Studenten die beginnen op het hbo kunnen later alsnog de wens hebben hun studie aan een 
universiteit voort te zetten. Die overstap kan best moeilijk zijn. In het Hoofdlijnenakkoord 
zijn daarom afspraken gemaakt om de doorstroom van hbo naar wo te verbeteren. Zo is 
het directe toelatingsrecht voor studenten met een hbo-propedeuse tot een universitaire 
bachelor afgeschaft. Van aankomende studenten kan nu vereist worden dat zij eventuele 
achterstanden op vwo’ers wegwerken. Voor studenten die na hun hbo-bachelor een wo-master 
willen volgen bieden alle universiteiten schakelprogramma’s aan. Verschillende universiteiten 
hebben afspraken gemaakt met hogescholen in de regio over de inhoud en uitvoering van 
deze schakelprogramma’s. Zo wordt het mogelijk dat hbo-studenten hun keuzeruimte 
kunnen	gebruiken	om	zich	te	kwalificeren	voor	de	wo-master.	Dat	bespaart	deze	studenten	
tijd en geld. Wie daarbuiten nog moet schakelen, kan dat tot 30 studiepunten doen voor het 
wettelijk collegegeld. Universiteiten ontvangen geen bekostiging vanuit de overheid voor deze 
programma’s. Deze regeling geldt ook voor wo-bachelors die een master buiten hun eigen 
vakgebied willen doen.

1.5 Ruimte voor excellentie

De keuze van een passende opleiding is niet de enige manier waarop de inhoud van het 
onderwijs afgestemd kan worden op de behoeften van een student. Universiteiten bieden al 
lange tijd een groot palet van minoren en keuzevakken aan. Steeds meer studenten brengen 
daarnaast een deel van hun opleiding door aan een universiteit in het buitenland. Voor een 
specifieke	doelgroep	is	de	afgelopen	jaren	extra	aandacht	geweest	in	het	aanbod:	excellente	
studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging.

Het is algemeen bekend dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in den brede tot het 
beste van de wereld behoort. Dat blijkt onder meer uit de uitkomsten van het accreditatiestelsel 
en jaarlijkse rapporten van de OESO. De commissie Veerman concludeerde daarnaast dat 
toptalenten met meer uitdaging nog beter zouden kunnen presteren. Volgens de commissie 
moest er in het hoger onderwijs meer aandacht voor excellentie komen.

Mede door steun van het Sirius Programma - gestart in 2008 - zijn verschillende 
excellentieprogramma’s ontwikkeld.8 Studenten volgen deze programma’s bovenop de reguliere 
studielast. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken de bestaande initiatieven verder te 
versterken. De overheid zou deze ontwikkeling ondersteunen door de mogelijkheden voor 
collegegelddifferentiatie te verruimen. Het voorstel van minister Bussemaker vond echter geen 
steun in de Tweede Kamer.9  

7   Minister Bussemaker herhaalde deze wens in een interview met de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/binnenland/  

 bussemaker-vwo-er-hoeft-niet-altijd-naar-universiteit~a4058083/
8   Twaalf universiteiten hebben aan het programma deelgenomen 

 Voor meer informatie zie: https://www.siriusprogramma.nl/home
9   http://www.nu.nl/politiek/4030127/kamer-wil-af-van-experiment-met-hoger-collegegeld.html
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Universiteiten	hebben	hun	visie	op	excellentie	aangescherpt,	passend	bij	het	profiel	van	de	
instelling. Via onder meer het jaarlijkse honourscongres – de ‘Sirius Summit’ – zijn ervaringen 
en best practices onderling uitgewisseld. De editie van 2015 werd georganiseerd door de 
Radboud Universiteit, daar zagen circa tweehonderd deelnemers uit binnen- en buitenland een 
ware staalkaart van honoursprogramma’s in Nederland.

Elf universiteiten hebben prestatieafspraken gemaakt met de overheid ten aanzien van deelname 
aan excellentietrajecten door bachelorstudenten.10 Figuur 7 laat zien dat bijna alle universiteiten 
deze ambities ook waarmaken. De Radboud Universiteit heeft in het laatste jaar een terugval in 
deelname gezien door een aanscherping van de toegangseisen.
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10   De drie overige universiteiten hebben in plaats van deze indicator doelstellingen op het gebied van studenttevredenheid 

geformuleerd. De resultaten daarvan zijn opgenomen in bijlage 2.

Figuur 7 Deelname excellentietrajecten

Bron: jaarverslagen universiteiten 2015
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11  Inspectie van het Onderwijs, Tussenevaluatie meerjarenafspraken studiesucces en onderwijskwaliteit, 2011
12   Een voorbeeld van een evidence based werkwijze is de aanpak van de werkgroep Studiesucces van de UvA. In 2009 

destilleerde deze werkgroep uit een literatuurstudie een twintigtal bewezen effectieve onderwijskundige maatregelen die 

het studiesucces bevorderen. Uit deze lijst konden opleidingen de meest passende kiezen.
13   http://www.vsnu.nl/nl_NL/voorinvesteringen2015.html 

Versterkte onderwijskwaliteit en resultaten
in studiesucces

‘De uitval in het hoger onderwijs is hoog, te hoog.’ Dat schreef de commissie Veerman in 2010. 
Dat probleem deed zich niet alleen in Nederland voor – Veerman sprak van een middenpositie 
– maar in het veld werden de slagingspercentages van destijds als onacceptabel gezien. 
Universiteiten hadden het gebrek aan studiesucces al langer op de agenda staan. De Inspectie 
van het Onderwijs liet in haar evaluatie van de meerjarenafspraken studiesucces (2008-2011) 
zien dat alle universiteiten gerichte maatregelen namen om onderwijskwaliteit en studiesucces te 
verhogen.11  

Toch waren de uitval en studie-switch nog altijd hoog en was het gemiddelde bachelorrendement 
laag. Overheid en universiteiten waren het eens dat het studiesucces beter kon en moest. In het 
Hoofdlijnenakkoord zijn daar afspraken over gemaakt. Universiteiten versterken de kwaliteit en 
de intensiteit van het onderwijs, met zichtbare resultaten in studiesucces. 

De afgelopen jaren hebben universiteiten diverse, bewezen effectieve12 maatregelen genomen 
om studiesucces te verbeteren. Er is geïnvesteerd in kwaliteit van docenten, meer contacturen 
en aandacht voor studievaardigheden, knelpunten in de roostering en struikelvakken zijn 
opgespoord en de begeleiding van dreigende uitvallers is verbeterd. Studieadviseurs in Tilburg 
benaderen studenten proactiever die dreigen uit te vallen en bieden begeleiding op maat; 
De Universiteit Twente heeft haar onderwijs omgevormd tot modules met veel ruimte voor 
interdisciplinaire samenwerking en eigen verantwoordelijkheid voor studenten in het Twents 
Onderwijs Model; Wageningen University heeft een instrument voor peer review ontwikkeld 
om verbetering op het niveau van vakken door feedback van collega-wetenschappers te 
ondersteunen. Door deze inspanningen zijn studenten beter in staat in een redelijke periode 
af te studeren. Maar er zijn ook minder populaire maatregelen genomen, zoals het Bindend 
Studieadvies	(BSA).	Zoals	hieronder	zal	blijken	heeft	dat	alles	geleid	tot	een	flinke	verbetering	
van studieprestaties. Van een vrijblijvende studiecultuur lijkt geen sprake meer.

De komende periode werken universiteiten verder aan de kwaliteit van het onderwijs. In 2015 
presenteerden	de	universiteiten	hun	gezamenlijke	agenda	“Goedemorgen	Professor!	Visie	op	
studeren	in	een	nieuwe	tijd.”	Hoewel	de	digitalisering,	internationalisering	en	flexibilisering	
van het onderwijs gestaag doorzetten, blijven universiteiten geloven in het belang van een 
universiteitscampus waar de academische vorming door persoonlijke ontmoeting centraal staat. 
Daartoe investeren ze in kleinschalig en intensief onderwijs. De VSNU heeft aan de minister van 
onderwijs toegezegd in afwachting van de opbrengsten van het studievoorschot nu alvast uit 
eigen middelen voor te investeren. In de periode van 2015-2017 bedraagt die investering 200 
miljoen euro.13   

2
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2.1 Investeren in goede docenten

Goed	onderwijs	wordt	gegeven	door	goede	docenten.	Zij	vormen	het	belangrijkste	kapitaal	
van het hoger onderwijs. Naast bevlogenheid over het vakgebied, beschikt een goede docent 
over een aantal didactische vaardigheden. Universiteiten ondersteunen medewerkers in hun 
onderwijstaak met training, scholing en feedback.

In 2008 hebben de universiteiten in VSNU-verband een keurmerk opgesteld voor docenten. Deze 
zogeheten	Basiskwalificatie	Onderwijs	(BKO)	is	een	bewijs	van	de	didactische	bekwaamheid	
van docenten in het wetenschappelijk onderwijs Docenten dienen aan vier kwaliteitseisen te 
voldoen om een BKO te bemachtigen: 1) Onderwijs (her)ontwerpen, 2) Onderwijs verzorgen en 
studenten begeleiden, 3) Toetsen en beoordelen en 4) Evalueren. Universiteiten werken deze 
uit in een eigen regeling BKO, maar wisselen wel landelijk expertise uit. Het systeem van peer 
review voor docentprofessionalisering waar universiteiten momenteel vorm aan geven kan het 
uitwisselen van ervaringen verder versterken.

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken docenten beter toe te rusten op hun taak. Het 
aandeel docenten met een BKO moest toenemen. Universiteiten hebben deze afspraak vertaald 
in	streefcijfers	over	het	percentage	docenten	met	een	BKO.	In	figuur	8	is	te	zien	dat	alle	
universiteiten hun doelstelling hebben behaald.
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De BKO is een belangrijk, maar zeker niet het enige instrument om docentkwaliteit te verbeteren. 
Zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord hebben universiteiten ook gewerkt aan een Senior 
Kwalificatie	Onderwijs	(SKO)	en	Leergangen	Onderwijskundig	Leiderschap.	Zo	kunnen	ook	
ervaren docenten en leidinggevenden zich verder ontwikkelen. Voor deze instrumenten bestaan 
geen landelijke, bindende afspraken. Wel worden net als bij de BKO ervaringen uitgewisseld. 
De universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft brengen bijvoorbeeld medewerkers onder in 
een gezamenlijk traject. Hoewel de ontwikkeling van deze programma’s nog volop aan de gang 
is, kunnen instellingen al resultaten laten zien. Op de Universiteit Utrecht is reeds 37,9%14 van 
de docenten in het bezit van een SKO registratie. Op de Universiteit van Amsterdam bleek de 
Leergang Onderwijskundig Leiderschap nieuwe initiatieven voort te brengen: uit één van de 
groepen is een werkgroep Kennisdeling in het Onderwijs voortgekomen, die een rapport met 
negen aanbevelingen heeft uitgebracht voor het delen van best practices en het vergroten van 
het onderling lerend vermogen in het onderwijs. Ook andere universiteiten zien dat alumni van 
de leergang actief blijven samenwerken om het onderwijs te verbeteren.

2.2 Investeren in effectieve studietijd 

Volgens de commissie Veerman werd het talent van studenten onvoldoende benut. Het onderwijs 
moest studenten meer uitdagen tot inzet voor de studie. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken 
het onderwijs intensiever te maken.

2.2.1 Intensivering jaar 1 – minimaal 12 contacturen
Uit onderzoek van de inspectie bleek dat de intensiteit van universitaire opleidingen vooral 
in het eerste jaar voor verbetering vatbaar was.15 De universiteiten hebben daarom in hun 
prestatieafspraken het streven opgenomen minimaal twaalf 16 uur geprogrammeerde contacttijd 
voor eerstejaars bachelorstudenten aan te bieden. Uit de jaarverslagen van de universiteiten blijkt 
dat dit doel in 2015 is bereikt, op één opleiding na. Een grote meerderheid (76%) van de studenten 
gaf in de enquête van de Studentenmonitor 2015 aan ook daadwerkelijk twaalf of meer uren 
contactonderwijs volgen.17 Dit verschil is te verklaren doordat niet al het aangeboden onderwijs 
verplicht is. 

2.2.2 Grotere tijdsbesteding door studenten 
Het aantal contacturen is niet de enige manier om onderwijsintensiteit te meten. Volgens het 
Hoofdlijnenakkoord past bij een ambitieuzere en minder vrijblijvende studiecultuur ook dat studenten 
hun studie serieuzer nemen en er meer tijd aan besteden. Uit cijfers van de studentenmonitor blijkt 
dat	over	een	periode	van	tien	jaar	een	substantiële	stijging	te	zien	is,	van	24	in	2005	tot	30	studie-
uren per week in 2015.18 Die stijging heeft echter hoofdzakelijk plaatsgevonden in de periode voor 
het Hoofdlijnenakkoord, tot 29 in 2011. Studenten zijn dus al eerder ambitieuzer geworden.

2.3 Merkbare resultaten in studiesucces 

De diverse maatregelen die zijn genomen moesten samen met een algehele omslag naar een 
ambitieuze studiecultuur leiden tot concrete resultaten in studiesucces. Meer studenten moesten 
de eindstreep halen en in een redelijk tempo. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat op 
drie indicatoren te meten: uitval en switch moesten omlaag en het studietempo omhoog. 
De universiteiten hebben daarover prestatieafspraken met de overheid gesloten.

14		 Exclusief	de	faculteit	Geneeskunde
15   Onderwijstijd in het hoger onderwijs, meting 2010-2011, Inspectie van het Onderwijs.
16   Maastricht Univeristy heeft anders dan de andere instellingen gestreefd naar minimaal 10 contacturen. Dit past volgens 

de universiteit beter bij haar afwijkende onderwijsconcept.
17  Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/19/monitorrapportage-studievoorschot  
18   Zie http://www.studentenmonitor.nl/tabellen/index.html
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2.3.1 Uitval
Met uitval worden die studenten bedoeld die na het eerste jaar van een studie niet meer bij 
de	instelling	staan	ingeschreven.	In	figuur	9	is	te	zien	dat	de	uitval	substantieel	verminderd	
is.  Alle universiteiten hebben individuele prestatieafspraken met de overheid gemaakt over het 
terugdringen van uitval. Deze indicator maakt geen onderscheid of studenten naar een andere 
universiteit	of	hogeschool	zijn	gegaan,	of	helemaal	zijn	gestopt	met	studeren.	In	figuur	9	is	de	
samenstelling van de uitval wel te zien. Daaruit blijkt dat vooral minder studenten na een jaar 
naar het hbo gaan, of het hoger onderwijs helemaal verlaten. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen van de resultaten per instelling. 

De Vrije Universiteit heeft in het laatste jaar een stijging van de uitval gezien. Een verklaring 
hiervoor is dat de belangrijkste groep die aan de VU uitvalt, studenten zijn die zich hadden 
gemeld	voor	een	numerus	fixus	studie	en	-	na	een	jaar	een	parkeerstudie	te	hebben	gevolgd	-	
alsnog worden ingeloot bij de studie naar keuze en vertrekken. Deze groep
is	vooral	groot	in	het	domein	Gezondheid,	waar	de	VU	de	grootste	aanbieder	is.	Een	factor	waar	
alle	instellingen	last	van	hadden	was	dat	door	de	geplande	afschaffing	van	de	basisbeurs	veel	
scholieren die nog twijfelden over hun studiekeuze afzagen van een tussenjaar, om nog onder 
het	oude	stelsel	van	studiefinanciering	te	kunnen	vallen.	
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Figuur 9 Uitval na 1 jaar, landelijk beeld
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Bij percentages van de UvA moet opgemerkt worden dat deze universiteit uitval en switch bij 
elkaar optelt in haar jaarverslag en als ambitie had de som van beide niet te laten toenemen. 
Ook andere universiteiten merken op dat deze twee indicatoren sterk samenhangen, maar 
registreren deze toch apart.

2.3.2 Switch
Sommige studenten stoppen met hun opleiding, maar vervolgen hun studie bij een andere 
opleiding op dezelfde universiteit. Ze zijn er achter gekomen dat die keuze beter past. Dit 
verschijnsel noemen we switch. Switch onderscheidt zich dus van uitval doordat studenten 
in jaar twee nog steeds bij dezelfde instelling ingeschreven staan. In beide gevallen lopen 
studenten echter vertraging op door een verkeerde studiekeuze. De studiekeuzecheck is het 
middel bij uitstek om dat tegen te gaan. Tegelijkertijd past bij de verwijzende functie van het 
eerste jaar dat een beperkte groep tot de conclusie komt dat een andere studie toch geschikter 
is. Het Bindend Studieadvies heeft dat ook tot doel. 

Daarom heeft een aantal instellingen dat al een laag percentage switch had niet gestreefd naar 
een nog lager doel. Wageningen University (WUR) bijvoorbeeld had in 2011 een percentage 
switch van slechts 3,5%. De WUR verwachtte zelfs een forse stijging, maar die viel mee. De 
Technische Universiteit Delft dacht het percentage switchers gelijk te kunnen houden, maar ziet 
onder invloed van onder meer het BSA toch een stijging.  Hier tegenover staat dat de uitval aan 
de TU Delft is gedaald, waarmee studenten zijn behouden voor het technologiedomein en de 
gecombineerde	doelstelling	van	uitval	en	switch	wel	is	behaald.	In	figuur	10	is	te	zien	dat	switch	
landelijk ongeveer gelijk is gebleven.
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2.3.3 Studiesucces in de Bachelor
Studiesucces	werd	in	het	Hoofdlijnenakkoord	gedefinieerd	als	het	aandeel	bachelorstudenten	
dat	maximaal	een	jaar	vertraging	oploopt	in	de	opleiding.	In	figuur	11	staat	per	universiteit	
weergegeven welk aandeel van de herinschrijvers van de voltijd bachelor studenten binnen vier 
jaar een diploma bij die instelling behaalt. Uit deze cijfers blijkt dat bij alle universiteiten forse 
vooruitgang is geboekt en de gestelde doelen zijn behaald. De vele inspanningen die zijn verricht 
hebben ervoor gezorgd dat studenten sneller kunnen afstuderen. 
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In	figuur	12	is	te	zien	dat	dat	op	stelselniveau	ertoe	heeft	geleid	dat	69%	binnen	vier	jaar	een	
bachelordiploma haalt, de rest is nog bezig of uitgevallen.
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Aangescherpte	onderzoekprofielen	
van universiteiten 

Het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten was en is van topkwaliteit. Dat uit zich in 
een uitstekende internationale reputatie, zichtbaar in de aantrekkingskracht op buitenlandse 
wetenschappers en promovendi, toekenning van Europese onderzoeksgelden en hoge noteringen 
in verschillende rankings. Tegen relatief bescheiden uitgaven aan onderzoek behoren alle 
Nederlandse universiteiten tot de beste twee procent van de wereld.

De nauwe band tussen onderwijs en onderzoek – met name op het graduate niveau – is een van 
de sterke kenmerken van de Nederlandse universiteiten. Deze band bevordert enerzijds de 
kwaliteit van de docenten (zeer goede onderzoekers functioneren als begeleiders en docenten) 
en vergroot anderzijds de kans dat talentvolle jonge onderzoekers vroeg en veelvuldig in aan-
raking komen met de onderzoekspraktijk. De instandhouding van een brede onderzoekstaak- 
stelling is daarom een belangrijke basis in de strategie van alle Nederlandse universiteiten.

De commissie Veerman constateerde in 2010 dat het Nederlandse onderzoek internationaal 
zeer goed presteert. De commissie zag veel andere landen echter forse investeringen doen 
en vreesde een bedreiging van onze positie. Ook het Nederlandse onderzoek behoefde dus 
versterking. In het Hoofdlijnenakkoord onderschreven de overheid en de universiteiten 
het belang van behoud van de internationale toppositie voor de ontwikkeling en de 
concurrentiepositie	van	Nederland.	Gezien	de	beperkte	beschikbaarheid	van	extra	geld	was	het	
nodig meer samen te werken en onderzoekzwaartepunten verder aan te scherpen.

Alle universiteiten hebben met de overheid afspraken gemaakt over een aanscherping van hun 
onderzoekprofiel.	Hierbij	heeft	de	overheid	de	universiteiten	gevraagd	om	bij	het	benoemen	
van die zwaartepunten aan te sluiten bij de grand societal challenges van het EU-programma 
Horizon2020 en de Nederlandse topsectoragenda. De zwaartepunten hebben zowel betrekking 
op	het	wetenschappelijk	profiel	als	op	het	maatschappelijk	profiel	van	de	universiteit.	De	
inzet was dat elke universiteit op tenminste enkele gebieden tot de wereldtop behoort of gaat 
behoren. De eigen wetenschappelijke sterktes vormen daarbij het uitgangspunt voor verdere 
ontwikkeling.

3.1 Profileringsbeleid

De	universiteiten	werken	ieder	op	hun	eigen	manier	aan	hun	onderzoeksprofilering:	met	een	
focus op wetenschappelijke of maatschappelijke thema’s, met regionale partners of met andere 
universiteiten	en	kennisinstellingen,	door	het	financieren	van	leerstoelen,	promotieplaatsen	
of onderzoeksfaciliteiten. Ook verschilt de breedte van de thema’s die gekozen worden van 
gespecialiseerd (een onderzoeksdiscipline als organische chemie) tot veelomvattend (een grote 
maatschappelijke uitdaging als duurzaamheid). Hieronder volgt een aantal voorbeelden van 
verschillende	vormen	van	profilering.			

Sommige universiteiten hebben zwaartepunten op meerdere niveaus. Zo combineert de 
Radboud Universiteit wetenschappelijke topgebieden, waarop de universiteit zich in de afgelopen 
decennia toonaangevend heeft getoond, met maatschappelijke thema’s waarop zij, gebaseerd 
op wetenschappelijke kennis, een bijdrage kan leveren aan het publieke debat. De Universiteit 
Utrecht heeft naast de vier strategische thema’s in 2014 elf focusgebieden aangewezen, 
die bedoeld zijn als ‘kraamkamers’ voor wetenschappelijke vernieuwing en interdisciplinaire 
samenwerking. Ook deze focusgebieden ontvangen stimuleringsgeld. 

3
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3.2 Overzicht van zwaartepunten

Het	profileringsbeleid	van	de	universiteiten	heeft	zich	de	afgelopen	jaren	geuit	in	voortgang	
op het gebied van zwaartepuntvorming en samenwerking in het onderzoek. Al voorafgaand 
aan het maken van prestatieafspraken met de staatssecretaris waren belangrijke stappen 
gezet. De afgelopen jaren hebben de universiteiten gewerkt aan de gezamenlijke ambitie om 
de internationale toppositie van het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek te waarborgen 
en verder te versterken. De universiteiten hebben in hun jaarverslagen over het jaar 2015 
aangegeven welk onderzoek ze versterkt hebben, of de komende jaren zullen versterken, in 
het kader van het zwaartepuntenbeleid. 

Het overzicht in bijlage 1 bevat een schematische weergave van de zwaartepunten van de 
universiteiten, afkomstig uit de jaarverslagen over 2015. Daarbij is een poging gedaan om de 
zwaartepunten te relateren aan de grand societal challenges van Horizon2020 en de topsectoren 
(eerste twee rijen). Hier en daar wijken deze zwaartepunten af van de gebieden die genoemd 
zijn	in	de	profileringsplannen	die	eerder	zijn	voorgelegd	aan	de	Review	Commissie.	Dat	is	ook	
logisch;	de	onderzoekprofilering	van	een	universiteit	hoort	dynamisch	te	zijn	en	aangepast	te	
worden aan de ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. 

3.3 Samenwerking in allianties

In de afgelopen periode zijn verschillende (regionale) strategische allianties tussen universiteiten 
en andere kennisinstellingen gestart of versterkt. Binnen deze allianties combineren instellingen 
sterktes	op	het	gebied	van	onderzoek,	om	gezamenlijk	tot	een	duidelijke	profilering	te	komen.	
Hieronder volgt een overzicht.

3.3.1  Versterking van regionale economie
Een aantal universiteiten zet sterk in op samenwerking met het bedrijfsleven en (andere) 
regionale partners. De Universiteit Maastricht is een van de initiatiefnemers van het 
programma Kennis-As Limburg, een tienjarig strategisch investeringsprogramma gericht op 
uitbouw en versterking van de universiteit in samenhang met duurzame maatschappelijke en 
economische structuurversterking van de regio. In het kader van dit programma zijn onder 
meer drie universiteitshoogleraren aangesteld binnen het thema Quality of Life, om zo het 
onderzoeksprofiel	van	de	universiteit	te	versterken.	De	TU	Eindhoven	heeft	via	het	Impuls-
programma	in	samenwerking	met	industriële	partners	als	Philips,	ASML	en	Océ	ruim	250	extra	
promotieplaatsen gerealiseerd. De promovendi doen onderzoek op de strategische thema’s van 
de universiteit en versterken zo de samenleving met de bedrijven op deze thema’s. 
De	Rijksuniversiteit	Groningen	heeft	rond	het	thema	Healthy	Ageing	een	publiek-privaat	
programma in samenwerking met 59 bedrijven gerealiseerd, waarbinnen innovaties en 
producten worden ontwikkeld die op korte termijn op de markt gebracht kunnen worden. 
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3.3.2 Samenwerking tussen universiteiten
Een andere vorm van krachtenbundeling is die tussen verschillende universiteiten met 
complementaire onderzoeksgebieden. Op decentraal niveau vindt dat overal in het land 
en ook internationaal plaats. Een aantal universiteiten heeft deze samenwerking verder 
geïnstitutionaliseerd. Hieronder volgen twee voorbeelden.

Amsterdam Academic Alliance
Amsterdam heeft twee grote universiteiten, met twee grote universitair medische centra. 
Daarnaast is er nog een groot aantal andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
gevestigd in Amsterdam. In 2012 is de Amsterdam Academic Alliance (AAA) opgericht 
door de UvA en de VU, met als doel de onderlinge samenwerking en de samenwerking 
met kennisinstellingen in de regio te versterken. De UvA en de VU hebben de selectieve 
middelen uit de prestatieafspraken bijeengebracht in het AAA-fonds, met een omvang 
van 24 miljoen euro voor de jaren 2013-2016. Het AAA-fonds heeft de volgende 
hoofddoelstellingen:
• Aantrekken van getalenteerde studenten en wetenschappers uit de hele wereld.
• Werven van meer competitieve fondsen uit Europa en andere externe bronnen.
•  Realiseren van een sterkere kennisbasis voor de regio ten behoeve van zakelijke en 

creatieve industrie.
•	 Afleveren	van	meer	en	beter	gekwalificeerde	afgestudeerden	voor	de	regio.

Vanuit het AAA-fonds worden initiatieven van samenwerkende faculteiten en instituten 
gefinancierd	die	bijdragen	aan	deze	doelstellingen.	Als	onderdeel	van	de	samenwerking	
is het AAA-Fellowship Programme ingericht, bedoeld voor het extern werven van 
internationale topwetenschappers voor een periode van drie jaar, binnen één van de 
AAA-initiatieven.	Na	afloop	van	het	fellowship	worden	de	kandidaten	opgenomen	in	
de vaste wetenschappelijke staf en bekostigd door de betreffende faculteiten of uit 
zelfgegenereerde middelen. Tot nu toe zijn twaalf concrete initiatieven gestart onder de 
AAA-paraplu.

Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus
In 2012 hebben de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus 
Universiteit	Rotterdam	hun	gezamenlijke	profileringsagenda	‘Meer	Waarde’	aangeboden	
aan de staatssecretaris van OCW. De strategische alliantie heeft tot doel om de kwaliteit 
van	onderwijs	en	onderzoek	verder	te	verhogen	door	een	sterkere	profilering	van	het	
onderwijsaanbod en door versterking van de (internationale) positionering van het 
onderzoek. De afgelopen jaren is de regionale samenwerking binnen deze strategische 
alliantie uitgebouwd.

In het onderwijs wordt gewerkt aan het uitbreiden van het gezamenlijke onderwijsaanbod 
en aan het toegankelijk maken van onderwijs voor elkaars studenten. In 2014 lanceerden 
de drie universiteiten bijvoorbeeld de gemeenschappelijke opleiding klinische technologie; 
in 2015 is hard gewerkt aan de onderlinge toegankelijkheid van minoren en aan de 
ontwikkeling van een gezamenlijk  minoraanbod. Ten slotte is de masteropleiding 
nanobiologie van start gegaan, die aansluit op de in 2012 gestarte bacheloropleiding. 

In 2013 is het gezamenlijke onderzoek ondergebracht in acht Leiden-Delft-Erasmus 
Centres. Deze multi- en interdisciplinaire, thematische samenwerkingsverbanden spelen 
inhoudelijk in op grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. In de regio 
Zuid-Holland dragen de Centres actief bij aan kenniscirculatie op bijvoorbeeld de gebieden 
duurzaamheid, haven, veiligheid, verstedelijking en bereikbaarheid.
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Samen werken aan kennisvalorisatie

Valorisatie is sinds 2005 naast onderwijs en onderzoek de derde wettelijke taak van 
universiteiten.  Valorisatie is al sinds tijden onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van 
wetenschappers en studenten. De benutting van wetenschappelijke kennis kent uiteenlopende 
vormen en komt in alle onderzoeksdisciplines terug. In het in juli 2016 door de VSNU 
gepubliceerde digitale magazine ‘Valorisatie in beeld’ staan talloze inspirerende voorbeelden van 
valorisatie in al die verschillende vormen. 

De afgelopen jaren hebben universiteiten forse inspanningen geleverd om valorisatie meer in 
te bedden in hun organisatie. Ook is valorisatie steeds zichtbaarder geworden. Zo rapporteert 
elke universiteit in het jaarverslag over valorisatie. Tenslotte is de samenwerking op het gebied 
van valorisatie, zowel binnen de universiteit, regionaal als nationaal sterker geworden. Deze 
ontwikkelingen hebben samen met de gezamenlijke ambitie in het Hoofdlijnenakkoord om over 
een professioneel ingerichte en bemenste valorisatie-infrastructuur te beschikken in 2015 een 
sterke impuls gegeven aan valorisatie-inspanningen van universiteiten.

4.1 Ondernemerschapsonderwijs 

In	de	huidige	maatschappij	zijn	flexibele	arbeidsvormen	en	ondernemerschap	steeds	gewoner.	
Toekomstige studenten én werknemers kunnen rekenen op meer mogelijkheden om zelf 
een	bedrijf	te	starten.	De	universiteit	is	de	uitgelezen	omgeving	om	nieuwe	kennis,	ideeën	
en samenwerkingsverbanden te vermarkten via een start-up, spin-off of octrooi, patent of 
licentie. Alle universiteiten bieden daarom een vorm van ondernemerschapsonderwijs. Veel 
van de universiteiten meten het gebruik hiervan via de valorisatie indicatoren. Vaak wordt 
het ondernemerschapsonderwijs verzorgd door het valorisatiecentrum, ook wel Technology 
Transfer	Office	of	Knowledge	Transfer	Office	(KTO).	Deze	centra	bieden	ondersteuning	aan	alle	
wetenschappers en studenten op het gebied van valorisatie. 

In een zestal regio’s zijn Centres of Entrepreneurship  opgericht, die over de grenzen van de 
eigen	instelling	gaan.	Zo	werken	in	de	CoE	Gelderland	Onderneemt!	de	Radboud	Universiteit,		
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de hogeschool ArtEZ samen om onder andere docenten 
ondernemender te maken. Vergelijkbare projecten zijn er in Amsterdam, Wageningen, Utrecht, 
Maastricht en Zuid-Holland. 

Wo-instellingen die excellent ondernemerschapsonderwijs aanbieden en zich
daarmee	willen	profileren,	kunnen	sinds	september	2013	bij	de	NVAO	een	aanvraag
doen voor het Bijzonder Kenmerk Ondernemen. In dat geval wordt de onderwijsinstelling
bij de volgende visitatieronde niet alleen getoetst op de standaardcriteria, maar
ook op aanvullende criteria die ondernemend onderwijs op hbo/wo-niveau moeten
waarborgen. Het kenmerk is tot nu toe toegekend aan de bacheloropleiding Science, Business 
and Innovation en de minor Entrepreneurship van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

4.2 Valorisatie in HRM beleid en het 
Standaard Evaluatie Protocol (SEP)

Valorisatie is een kerntaak van universiteiten en daarmee ook van de wetenschappers die er 
werken. Kennisbenutting heeft daarom ook een plek in het HRM beleid van universiteiten. 
Kennisbenutting	is	een	resultaatgebied	in	de	zogenaamde	UFO-profielen:	het	landelijke	functie-
ordeningssysteem van universiteiten. Op deze manier is valorisatie ook formeel belegd in het 
takenpakket van de medewerkers. 

4
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In 2014 is het SEP vastgesteld voor de periode van 2015-2021 en aangeboden aan de minister. 
Het SEP is ontwikkeld en geüpdatet door de VSNU, KNAW en NWO en wordt ook door al deze 
organisaties gebruikt om hun onderzoek te evalueren. In dit nieuwe protocol is maatschappelijke 
relevantie één van de drie gehanteerde evaluatiecriteria. De herziening is tot stand gekomen 
met inspraak van experts uit binnen- en buitenland. Door middel van een ‘narrative’ moet een 
onderzoeksgroep aangeven wat de toegevoegde waarde van hun werk is voor de maatschappij. 

4.3 Valorisatie indicatoren

De universiteiten hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om tot een gedragen set 
valorisatie indicatoren te komen. De universiteiten hebben aan het begin van het traject besloten 
om geen identieke set indicatoren te hanteren. Elke universiteit ontplooit andere activiteiten op 
het gebied van valorisatie en een generieke set doet daar geen recht aan. Daarnaast biedt een 
zelf gekozen set voor universiteiten de mogelijkheid zich ook op het gebied van valorisatie te 
profileren.

Ter ondersteuning van het proces is een gezamenlijk ‘Raamwerk Valorisatie-indicatoren’ (VSNU, 
2013)	opgesteld.	In	het	raamwerk	is	een	gemeenschappelijke	definitie	van	valorisatie	en	
een keuzemenu van indicatoren opgenomen. Het keuzemenu verdeelt de indicatoren in drie 
domeinen: 1. Mensen, 2. Resultaten en 3. Samenwerking. Om de indicatoren een werkbaar en 
toepasbaar resultaat te geven is een ‘bottom-up’ proces in gang gezet. In dit proces is een groep 
experts en belanghebbenden van binnen en buiten de universiteit ingezet en zijn ministeries van 
OCW en EZ en de Landelijke Commissie Valorisatie (LCV) geraadpleegd. 

Uit het keuzemenu hebben universiteiten een eigen set indicatoren gekozen. Binnen 
universiteiten zijn gesprekken gevoerd met faculteiten, onderzoeksinstituten,  valorisatiecentra 
en beleidsmedewerkers om de keuze voor indicatoren te kunnen baseren op de praktijk van 
valorisatie binnen de instelling. Daarnaast hebben de universiteiten hun keuze gebaseerd op 
de	eigen	ambities,	profiel	en	strategie.	Elke	universiteit	heeft	een	set	gekozen	die	via	pilots	en	
experimenten is getest op haalbaarheid en betrouwbaarheid. Vervolgens is de set vastgesteld 
door de Colleges van Bestuur. Universiteiten rapporteren met deze indicatoren over valorisatie 
in hun jaarverslag.

Het raamwerk en het daaropvolgende proces op de universiteiten heeft gezorgd voor een set 
indicatoren die breed gedragen wordt en tegelijkertijd de verscheidenheid in valorisatie toont 
en	de	individuele	profielen	van	universiteiten	versterkt.	De	drie	technische	universiteiten	
hebben bijvoorbeeld het proces samen doorlopen. Zij hebben een gezamenlijke set opgesteld 
met het zwaartepunt in het domein ‘resultaten’: indicatoren die bijvoorbeeld iets zeggen over 
intellectueel	eigendom	of	bedrijvigheid.	De	Open	Universiteit	heeft	op	zijn	beurt	een	profiel	
dat vooral aansluit op onderwijstaken: de OU meet onder andere de afname en opbrengst van 
verschillende vormen van Leven Lang Leren. 
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4.4 Samenwerking en netwerken

Vrijwel	alle	universiteiten	hebben	een	actief	centrum	specifiek	voor	valorisatie.	Een	dergelijk	
centrum ondersteunt, faciliteert en stimuleert op allerlei manieren wetenschappers, 
onderzoeksgroepen en studenten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning van 
start-ups, kennisexploitatie, opzetten van een spin-off, of assistentie bij het binnenhalen van 
onderzoeksfinanciering.	Deze	centra	zijn	in	veel	gevallen	ook	actief	betrokken	bij	het	versterken	
van de vaardigheden van medewerkers en studenten op het gebied van ondernemerschap. 
In	de	wereldwijde	UBI-ranking	van	beste	incubators	van	2015	staan	YES!	Delft	en	Utrecht	Inc	
(incubator van respectievelijk de TU Delft en de Universiteit Utrecht) op plaats vier en zes. 
Maar ook de traditionele kennisexploitatie, bijvoorbeeld middels octrooien, is sterk. Uit het 
KNAW- rapport ‘Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek’ uit 2014 
blijkt dat de octrooien gebaseerd op kennis gegenereerd door Nederlandse Universiteiten goed 
worden benut.

Daarnaast zijn op regionaal niveau de universiteiten actief in het vormen en versterken van 
netwerken. In Amsterdam zijn de kennisinstellingen bijvoorbeeld nauw betrokken bij de 
samenwerking binnen de Amsterdam Economic Board, waarin ook science parks en andere 
spelers uit de innovatie keten vertegenwoordigd zijn. De Universiteit Leiden, het Erasmus 
Medisch Centrum en de Technische Universiteit Delft lanceren met Innovation Quarter (Zuid 
Hollandse	ROM)	in	een	fonds	voor	‘proof	of	concept’	financiering	van	22	miljoen.	Dit	initiatief	
is mede gebaseerd op de successen van de samenwerking in Brabant tussen de Technische 
Universiteit Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Onlangs is besloten dat de VSNU als co-voorzitter zal aantreden bij het Technology Transfers 
Offices	(TTO)	Overleg	dat	voortaan	Knowledge	Transfer	Offices	(KTO)	overleg	zal	gaan	heten.	
Hierin zijn zowel TTO/KTO directeuren van de UMC’s als van universiteiten aangesloten en het 
doel van dit overleg is om maatschappelijke impact van de kennisinstellingen te vergroten. 
In deze context worden bijvoorbeeld good practices gedeeld en wordt gewerkt aan gezamenlijke 
kaders, bijvoorbeeld de manier waarop met intellectueel eigendom wordt omgegaan bij eigen 
start-ups. Ook dient het om tot onderlinge afstemming over landelijke initiatieven, bijvoorbeeld 
rond kankeronderzoek te komen. Dit betreft zowel het uitwerken van landelijke ‘thematische 
TTO’s’, zowel rond kankeronderzoek als rond regenerative medicine. Tenslotte wordt er 
bijvoorbeeld gezamenlijk met externe partners zoals het Koningin Wilhelmina Fonds gesproken 
over het verbeteren van de benutting van de onderzoeksuitkomsten. 
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Bijlage 1 
Overzicht van onderzoekszwaartepunten (1/2)

EU grand challenges 1 

Topsectoren 2   

EUR

LEI

OU

RU

RUG

TiU

Health, demographic change 
and well-being

H&PM, A&F, LSH, Chemicals, 
HTSM, CI

Health Systems & Healthy 
People 

Health across the Human 
Life Cycle; Vascular and 
Regenerative Medicine; 
Translational Drug Discovery 
and Development; Brain 
Function and Dysfunction 
over the Lifespan

Infectieziekten en 
immunologie; Cognitieve 
neuro-wetenschappen;
Humane	Genetica

Healthy Ageing 

Pensioenen; Psychologie in 
somatische ziekten

Food security, sustainable 
agriculture, water and the 
bio-economy

H&PM, A&F, Water, LSH, 
Chemicals, HTSM, CI

Bioscience, the Science Base 
of Health

Microbiologie

Secure,	clean	and	efficient	
energy

H&PM, A&F, Water, 
Chemicals, HTSM, CI, 
Energy, Logistics

Fundamentals of Science

Organische chemie;
Vastestoffysica;
Astrofysica

Energy 

1   Dit overzicht impliceert niet dat universiteiten op andere onderdelen van de EU grand challenges en 

topsectoren geen activiteiten ontplooien. Het overzicht is gebaseerd op een analyse van de jaarverslagen 

2015, waarin de instellingen zelf aangeven waar de zwaartepunten liggen. 
2    Afkortingen: H&PM = Horticulture and Propagation Materials, A&F = Agri & Food, LSH = Life Sciences & 

Health, HTSM = High Tech Systems and Materials, CI=Creative Industry 

Smart, green and 
integrated transport

H&PM, A&F, Water, HTSM, 
CI, Energy, Logistics

Climate action, environment 
resource	efficiency	and	raw	
materials

H&PM, A&F, Water, LSH, 
Chemicals, HTSM, CI, 
Energy, Logistics

Europe in a changing world, 
inclusive innovative and 
reflective	societies

CI, Energy

Inclusive	Growth	&	
Prosperity; Vital Cities & 
Vital Citizens

Interactions between Legal 
Systems; Political Legitima-
cy; Language Diversity in 
the World; Asian Modernities 
and	Traditions;	Global	In-
teractions of People, Culture 
and Power through the Ages

Leren en doceren in een 
door technologie verrijkte 
leeromgeving

Taalwetenschap; 
Onderneming en recht

Sustainable Society 

Cognitie & Communicatie; 
Recht en Economie
 

Secure societies, protecting 
freedom and security of 
Europe and its citizens

A&F, Water, HTSM, CI, 
Logistics

Cybersecurity

Victimologie
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EU grand challenges 

Topsectoren   

TUD

TU/e

UM

UT

UU

UvA

VU

WUR

Health, demographic change 
and well-being

H&PM, A&F, LSH, Chemicals, 
HTSM, CI

Health

Health

Quality of Life

Geneeskundige	technologie

Dynamics of Youth

Human Health; Cognition, 
socio-economic behavior 
and neuroscience

Human Health and Life 
Sciences

A	Global	One	Health

Food security, sustainable 
agriculture, water and the 
bio-economy

H&PM, A&F, Water, LSH, 
Chemicals, HTSM, CI

Global	Development

Life Sciences

Human health

Synthetic Biology 

Secure,	clean	and	efficient	
energy

H&PM, A&F, Water, 
Chemicals, HTSM, CI, 
Energy, Logistics

Energy

Energy

Nanotechnologie

Fundamentals of Natural 
Science

Governance	for	Society

1		 	Koppeling	topsectoren	aan	grand	challenges	gebaseerd	op	de	nota	“Global	challenges.	Dutch	solutions”	

(Ministerie van OCW en EZ, januari 2014). Zie: http://www.government.nl/documents-and-publications/

reports/2014/01/21/global-challenges-dutch-solutions.html. 

 Afkortingen: H&PM = Horticulture and Propagation Materials, LSH = Life Sciences & Health,   

 HTSM = High Tech Systems and Materials, CI=Creative Industry 

Overzicht van onderzoekszwaartepunten (2/2)

Smart, green and 
integrated transport

H&PM, A&F, Water, HTSM, 
CI, Energy, Logistics

Delta’s, Infrastructures and 
Mobility

Smart Mobility

ICT

Climate action, environment 
resource	efficiency	and	raw	
materials

H&PM, A&F, Water, LSH, 
Chemicals, HTSM, CI, 
Energy, Logistics

Sustainability

Sustainable World

Connected World; Science 
for sustainability 

Resource Use 
Efficiency	

Europe in a changing world, 
inclusive innovative and 
reflective	societies

CI, Energy

	Global	Development

Europe	and	a	Globalising	
World; Learning and 
Innovation

Governance;	Gedrag

Institutions for 
Open Societies

Globalization,	Identity,	
Inequality and the Urban 
Environment; Transnational 
Law	and	Governance;
Communication and 
Information

Metropolitan Solutions; 
Resilience

Secure societies, protecting 
freedom and security of 
Europe and its citizens

A&F, Water, HTSM, CI, 
Logistics

http://www.government.nl/documents-and-publications/reports/2014/01/21/global-challenges-dutch-solutions.html
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Bijlage 2 
Overzicht indicatoren

De	indicatoren	zijn	gedefinieerd	in	bijlage	2	bij	het	Besluit	experiment	promotiebekostiging	
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0032163/2012-11-03#Bijlage2). Het is mogelijk dat individuele 
instellingen	een	andere	definitie	hebben	afgesproken.	

2.1 Excellentietrajecten

Aandeel voltijd bachelorstudenten in excellentie trajecten (waaronder honoursprogramma’s) 
van het totaal aantal bachelor voltijd studenten.
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Bron: jaarverslagen universiteiten 2015

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032163/2012-11-03#Bijlage2
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2.2 Studentenoordeel

Aandeel respondenten in de laatste NSE, dat ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ is over de opleiding in 
het algemeen, van het totaal aantal respondenten per instelling.
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2.3 Bachelorrendement

Het aandeel van de voltijd bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij 
dezelfde instelling inschrijven en dat een bachelordiploma behaalt in de nominale studietijd of de 
nominale studietijd plus één jaar. 
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2.4 Studie-uitval

Het aandeel van het totaal aantal voltijd eerstejaars bachelorstudenten dat na één studiejaar 
niet meer bij dezelfde universiteit staat ingeschreven.
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2.5 Studieswitch

Het aandeel van het totaal aantal voltijds eerstejaars bachelorstudenten dat na 1 studiejaar 
overstapt naar een andere studie bij dezelfde universiteit.
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2.6 Docentkwaliteit

Het	aandeel	docenten	(WP)	met	een	basiskwalificatie	onderwijs	in	het	totaal	aantal	docenten	
(WP).
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2.7 Onderwijsintensiteit

Het aandeel van de voltijd bachelor opleidingen met minder dan 12 geprogrammeerde 
contacturen en overige gestructureerde uren (klokuren per week) in het eerste jaar van voltijd 
bachelor opleidingen. Indien de instelling op een andere wijze een equivalente intensivering van 
het onderwijs realiseert, dient dit zichtbaar, meetbaar en afrekenbaar te zijn. Op één opleiding 
bij de Universiteit Utrecht is deze doelstelling bij alle universiteiten gerealiseerd. Maastricht 
University had vanwege haar afwijkende onderwijsconcept een doelstelling van minimaal 
10 contacturen geformuleerd.

2.8 Indirecte kosten

Universiteiten kunnen zelf een keuze maken uit de drie volgende door Berenschot gehanteerde 
invalshoeken:
•  Overheadformatie als percentage van de totale formatie (fte indirecte kosten/fte totaal).  

Dit percentage is exclusief de Onderwijs- en onderzoeksondersteuning.
•  Overhead per fte van de gehele organisatie, inclusief de onderwijs- en 

onderzoeksondersteuning en inclusief de uitbestedingskosten en het indirecte 
kostendeel van de automatiseringskosten (dit betreft de kantoorautomatisering en de 
bedrijfsvoeringsystemen, niet de onderwijs-ICT).

•  Overhead/omzet. De overhead als percentage van de totale omzet. Dit omvat de volgende 
drie onderdelen:

	 •	 Salarislasten	overheadfuncties	(eigen	personeel)/totale	omzet
	 •	 (Kosten	inhuur/uitbesteding	overhead	–	opbrengst	derden	overhead)/totale	omzet.
	 •	 	Indirecte	kosten	informatisering	en	automatisering	(excl.	eigen	personeelskosten)/totale	

omzet
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Figuur 13 Indirecte kosten

Bron: jaarverslagen
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