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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van de Hogeschool Leiden van juni 2014 over voornoemde
prestatieafspraak van 3 november 2012 in het jaarverslag 2013, en
 de aanvullende informatie in de brief van 1 juli 2014 aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
De Reviewcommissie heeft op woensdag 3 september 2014 een gesprek gevoerd met
een vertegenwoordiging van de Hogeschool Leiden.
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 de Hogeschool Leiden voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
onderwijsdifferentiatie te vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
De Hogeschool Leiden heeft twee nieuwe brede propedeuseprogramma’s - Jeugd en Zorg
– ontwikkeld, waarin verschillende domeinen gecombineerd worden. De hogeschool heeft
een achttal deeltijdopleidingen volgens plan afgebouwd. De ontwikkeling van twee
(nieuwe) masteropleidingen lijkt enigszins te stagneren, omdat er vooralsnog relatief
weinig studenten zijn en het relatief dure opleidingen betreft. De ontwikkeling van de
masteropleiding Innovatieve Moleculaire Diagnostiek start in 2014-2015. Het aantal
studenten in excellentietrajecten blijft vooralsnog achter bij de in 2012 geformuleerde
ambitie, mede omdat de hogeschool kwaliteit voorrang geeft boven volume. Driejarige
vwo-trajecten zijn nog niet van de grond gekomen, omdat de benodigde wetswijziging
nog niet is gerealiseerd.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Hogeschool Leiden voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
zwaartepuntvorming te versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
De Hogeschool Leiden kenmerkt zich door zwaartepuntvorming en profilering op drie
terreinen: Life sciences, Gezondheidszorg en Jeugd. Dit zijn de domeinen waarin
bachelor- en masteropleidingen aangeboden worden, lectoraten zijn ingericht en waar
extra nadruk ligt op kennisvalorisatie. De voortgang is het duidelijkst zichtbaar in het
domein Life sciences, mede door de ontwikkelingen in Generade, het Centre of expertise
Genomics. Daarnaast heeft de Hogeschool Leiden expertisecentra in respectievelijk het
domein Jeugd en het domein Zorg. De Reviewcommissie constateert verder dat de
hogeschool relatief veel projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking heeft.

Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Hogeschool
Leiden 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.

