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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van Driestar Educatief over voornoemde prestatieafspraak van 3
november 2012 in het jaarverslag 2013, met bijgevoegd supplement,
 de brief van 26 juni 2014 aan de minister van OCW over veranderde
randvoorwaarden, en
 de brief van 24 september 2014 aan de minister van OCW met aanvullende
informatie.
De Reviewcommissie heeft op woensdag 3 september 2014 een gesprek gevoerd met
een vertegenwoordiging van Driestar Educatief. Naar aanleiding van vragen van de
Reviewcommissie heeft Driestar Educatief nog een aanvullende notitie gestuurd.
Op basis van deze 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 Driestar Educatief voortgang heeft geboekt
met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de onderwijsdifferentiatie te
vergroten Daarbij is de Reviewcommissie het volgende opgevallen.
Wat betreft de ambitie met betrekking tot de instroom van mbo’ers is specifiek
onderwijsaanbod ontwikkeld om het studiesucces van deze groep te verbeteren, maar de
instroom van mbo’ers is gedaald. Driestar Educatief heeft voortgang gemaakt met haar
ambities om extra programma’s voor vwo’ers aan te bieden en excellentieprogramma’s
te ontwikkelen. In 2013 is een nieuwe studieroute ontwikkeld, die in 2014 zal starten: de
academische pabo in samenwerking met de Open Universiteit. De ontwikkeling van
excellentieprogramma’s heeft als gevolg van door de hogeschool aangegeven
omstandigheden enige vertraging opgelopen.
Ook is voortgang geboekt wat betreft de voorgenomen ontwikkeling van het aanbod van
bachelor- en masteropleidingen.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat Driestar Educatief voortgang heeft geboekt
met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de zwaartepuntvorming te
versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende opgevallen.
Er is sprake van voortgang met betrekking tot zwaartepuntvorming in het onderzoek: er
zijn concrete stappen gezet in de kennisontwikkeling op de drie kerngebieden van
Driestar Educatief. Daarbij valt met name de sterke interactie op tussen lectoraten,
toegepast onderzoek, advisering en onderwijs.

Voortgang is geboekt ten aanzien van de aansluiting bij het overheidsbeleid (Actieplan
Leraar 2020, Passend Onderwijs) door aanpassing van het pabo-curriculum en de
ambities met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs en versterking van
de betrokkenheid van het werkveld.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat Driestar Educatief
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.

