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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van Fontys Hogescholen van 30 juni 2014 over voornoemde
prestatieafspraak van 3 november 2012 in het jaarverslag 2013, en
 de aanvullende informatie in notitie van 30 juni 2014 aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
De Reviewcommissie heeft op donderdag 18 september 2014 een gesprek gevoerd met
een vertegenwoordiging van Fontys Hogescholen.
Op basis van de schriftelijke informatie en het gevoerde gesprek komt de
Reviewcommissie tot het volgende oordeel ten aanzien van de voortgang van de plannen
in bovengenoemde prestatieafspraak.
Overwegingen ten aanzien van onderwijsdifferentiatie
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat Fontys Hogescholen voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
onderwijsdifferentiatie te vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
Fontys Hogescholen onderneemt veel gerichte activiteiten ter verwezenlijking van Fontys’
kwaliteitsagenda: intake, switch & match en verkorte vwo-routes. De Reviewcommissie
constateert dat het aandeel studenten in de verkorte vwo-routes achterblijft bij de
ambitie. In het kader van onderwijsdifferentiatie constateert de Reviewcommissie dat
voortgang is gemaakt met betrekking tot de instroom in de masteropleidingen: de
teruggang van het aantal studenten in masterprogramma’s, ontstaan mede ten gevolge
van het afstoten van lesplaatsen, is tot staan gebracht. De Reviewcommissie constateert
dat ten aanzien van de instroom van vwo’ers er een verschuiving heeft plaatsgevonden
van het doel 15% instroom naar het opvangen van afstromende studenten met een vwoachtergrond uit universiteiten.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat Fontys Hogescholen voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
zwaartepuntvorming te versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
Fontys Hogescholen heeft haar onderzoek al langer geconcentreerd rond vier
focusgebieden, en zet de laatste jaren duidelijk in op versterking van de verbinding van
het onderzoek met het onderwijs. Fontys Hogescholen boekt voortgang met betrekking
tot de aansluiting bij het Masterplan Bèta en Technologie: het aantal studenten in de
sector Techniek steeg met 11%. Ook is Fontys Hogescholen actief ten aanzien van de
koppeling met de topsectoren High Tech Systems & Materials, Life sciences & health en
Logistiek. In het kader van het sectorplan Kunstonderwijs constateert de RC beperkte
voortgang met betrekking tot de afspraak om de instroom van het aantal

bachelorstudenten in Fontys Hogeschool voor de Kunsten te laten dalen; sinds 2010 is de
daling per saldo nog gering terwijl de instroom in het afgelopen jaar steeg.

Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat Fontys
Hogescholen in voldoende mate een start heeft gemaakt met de uitvoering (conform
artikel 13, derde lid, van het Besluit Experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs,
2012) van de afgesproken plannen met betrekking tot profilering en
zwaartepuntvorming.

