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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van Hogeschool Utrecht van 22 april 2014 over voornoemde
prestatieafspraak van 3 november 2012 in het jaarverslag 2013, en
 de aanvullende informatie in de brief van 27 juni 2014 aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De Reviewcommissie heeft op woensdag 3 september 2014 een gesprek gevoerd met
een vertegenwoordiging van Hogeschool Utrecht. Naar aanleiding van vragen van de
Reviewcommissie heeft Hogeschool Utrecht 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 Hogeschool Utrecht voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
onderwijsdifferentiatie te vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
Belangrijke stappen zijn gezet met de ontwikkeling van het programma
Onderwijsinnovatie. Vanuit een nieuwe visie op onderwijs heeft Hogeschool Utrecht veel
aandacht besteed aan de flexibilisering van het onderwijsaanbod. Deze
onderwijsvernieuwing heeft aanvankelijk voornamelijk een impact gehad op het postinitieel onderwijs maar is daarna ook in het reguliere bachelor- en masteronderwijs
ingevoerd. De flexibilisering van het reguliere onderwijs heeft ertoe geleid dat de
noodzaak voor de ontwikkeling van verkorte vwo-trajecten voor een belangrijk deel is
weggevallen.
Diverse minoren zijn ontwikkeld. De deelname aan honourstrajecten is toegenomen. De
voorgenomen afbouw van Associate degree-programma’s is bijna voltooid. Ondanks haar
inspanningen slaagt Hogeschool Utrecht er nog niet in om de studentenpopulatie en het
docentencorps een (voldoende) weerspiegeling van de multiculturele omgeving te laten
zijn.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat Hogeschool Utrecht voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
zwaartepuntvorming te versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
Hogeschool Utrecht werkt systematisch aan de versterking van het onderzoek. Er wordt
vastgehouden aan gekozen prioriteiten, er zijn dubbelbenoemingen van lectoren en
hoogleraren, er is geïnvesteerd in een lectoraat Onderzoeksmethodologie. De samenhang
tussen onderzoek en onderwijs wordt verder versterkt door de ontwikkeling en brede
invoering van een onderzoeksleerlijn.

De faculteit Natuur en techniek heeft het aantal opleidingen teruggebracht met duidelijke
betrokkenheid van het werkveld. Eenzelfde operatie is nu opgestart in het domein van de
Life sciences. Er is een sterke stijging van het aantal studenten in bèta en techniek.
Verder is Hogeschool Utrecht actief om de aansluiting bij de regio verder vorm te geven.
Zo zijn er tal van regionale voorlichtings- en matchingsactiviteiten en wordt gewerkt aan
de aansluiting bij de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. De bovengenoemde
flexibilisering van het onderwijsaanbod (modularisering, externe deelname aan minoren)
biedt daar een goede basis voor. De aansluiting op de regionale en nationale agenda
komt ook tot uitdrukking in het Center of expertise ‘Interactieve Media’ (U CREATE).
Verder heeft Hogeschool Utrecht voortgang geboekt bij de aansluiting op Europese
agenda’s. Er is uitwisseling met diverse hogeronderwijsinstellingen in het buitenland;
binnen Europa voornamelijk in het kader van Socrates en Erasmus.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat Hogeschool Utrecht
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.

