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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 NHTV van mei 2014 over voornoemde prestatieafspraak van 3
november 2012 in het jaarverslag 2013, en
 de aanvullende informatie in de brief 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 de NHTV.
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 de NHTV 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 NHTV heeft in 2013 een honoursprogramma gestart met een deelname van 2% van
de studenten. De geambieerde toename van de instroom van studenten in de logistieke
bacheloropleidingen van de NHTV is gerealiseerd. Vanaf 2014-2015 bieden alle
bacheloropleidingen, op één na, een driejarig traject van 180 ECTS aan voor vwo’ers. Het
aantal deelnemers in deze vwo-trajecten blijft nog achter bij de verwachtingen, mede
omdat de benodigde wetgeving later is gerealiseerd dan voorzien. Per 1 september 2014
is de NHTV gestart met een nieuwe hbo-masteropleiding (Game Technology) en een
nieuwe wo-masteropleiding (Leisure Studies). Het aantal studenten dat 30 ECTS in het
buitenland verwerft neemt gestaag toe, maar blijft nog achter bij de ambitie van 60%.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de NHTV 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 NHTV heeft gekozen voor profilering op drie zwaartepunten (Tourism, Leisure,
Hospitality; Logistiek; Digital Entertainment) die leidend zijn voor de inrichting van
onderwijs en onderzoek. Op deze drie domeinen wordt gewerkt aan een Centre of
expertise; het Centre of expertise voor Digital Entertainment is nog in opbouw. Het
aantal onderzoekspublicaties is gestegen, maar blijft nog achter bij de geformuleerde
ambitie.
De NHTV heeft met drie masteropleidingen aansluiting bij de Human Capital Agenda van
de topsector Creatieve industrie. De NHTV gaat op dit terrein naast de twee bestaande
wo-bacheloropleidingen per 1 september 2014 ook een wo-masteropleiding aanbieden.
De NHTV heeft besloten om, gezien het al bestaande nationale en internationale hbo- en
wo-aanbod, niet zelf een professionele masteropleiding Logistiek te ontwikkelen.

De NHTV heeft de voorgenomen 5% toename van studenten in technische opleidingen nu
al gerealiseerd. De NHTV heeft het ondernemerschapsonderwijs vernieuwd en het maakt
deel uit van alle curricula.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de NHTV 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.

