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Ambitieuze maar haalbare plannen voor hoger onderwijs
De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben ambitieuze en haalbare plannen
ingediend voor de prestatieafspraken die ze dit najaar willen sluiten met staatssecretaris
Zijlstra. In haar advies aan staatssecretaris Zijlstra concludeert de Reviewcommissie Hoger
Onderwijs en Onderzoek, onder leiding van prof. dr. F. van Vught, onomwonden dat de
kwaliteit van de voorstellen goed is.
Uit de voorstellen komt het beeld naar voren dat de onderwijskwaliteit en het studiesucces
sterk zullen verbeteren over de gehele breedte van het hoger onderwijs: zo zorgen alle
opleidingen ervoor dat eerstejaars nooit minder dan twaalf contacturen per week op hun
rooster krijgen. Sommige instellingen krikken dit minimum op naar vijftien of zelfs twintig
uur.
De belangstelling voor Centres of Expertise, waar bedrijfsleven en hogescholen hun krachten
bundelen, was groot. De commissie adviseert om voor alle topsectoren, alsmede voor de
sectoren onderwijs en gezondheidszorg een dergelijk centrum toe te kennen.
Van de plannen van de hogescholen zijn er twee als ‘excellent’ beoordeeld, terwijl het
voorstel van één universiteit dit hoogste predicaat krijgt. Vijftien voorstellen zijn gewoon
‘goed’, 33 zijn als ‘zeer goed’ beoordeeld. Eén instelling heeft uitstel gekregen.
Staatssecretaris Zijlstra is verheugd over de kwaliteit van de plannen. ,,Realistische maar
ambitieuze plannen. Daar is iedereen bij gebaat: de instellingen zelf, docenten, de studenten,
straks hun werkgevers en uiteindelijk de samenleving als geheel.’’ Zijlstra liet doorschemeren
dat hij de adviezen in grote lijnen zal volgen.
Komend najaar maakt hij met de instellingen individuele prestatieafspraken, waarbij de
instellingen ook het bijbehorend budget krijgen toegekend. ,,Tijdelijk budget’’, aldus
Zijlstra. ,,Want de afspraken zijn niet-vrijblijvend. Instellingen die de afspraken niet
nakomen of de doelstellingen niet halen raken dat geld gewoon weer kwijt.’’
Volgens voorzitter Van Vught van de commissie is maar weer eens gebleken dat de
Nederlandse hoger onderwijsinstellingen een hoge kwaliteit moeten nastreven. ,,De
prestatieafspraken moeten nog gesloten worden maar de winst is nu al zichtbaar: het
Nederlandse onderwijs en onderzoek zullen ook in de komende jaren van hoge kwaliteit zijn
en de kenniseconomie zal verder worden versterkt door een betere aansluiting op de
topsectoren.’’
Voor het eerst worden hogescholen en universiteiten niet alleen maar afgerekend op
kwantiteit maar ook op kwaliteit. Hiervoor is budget beschikbaar oplopend tot 325 miljoen
in 2016. Dit is in totaal 7% van de onderwijsbekostiging.Verdeling van dit budget gebeurt
aan de hand van de prestatieafspraken.

