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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 Universiteit Leiden van 31 mei 2014 over voornoemde
prestatieafspraak in het jaarverslag 2013,
 de aanvullende informatie van 20 oktober 2014 inzake de media-index.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 5 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Universiteit 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 Universiteit 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.
Het onderwijs is gedifferentieerd door de flexibilisering van het onderwijsaanbod en de
uitbreiding en inbedding van excellentietrajecten (onder andere door de oprichting van
de Honours Academy). Ook de stroomlijning van het onderwijsaanbod, met behoud van
de expertise in de kleine vakgebieden, en de versterking van de samenwerking in de
LDE-alliantie (Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit
Delft), met name door het aanbieden van gezamenlijke opleidingen en minoren, hebben
daaraan bijgedragen.
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de realisatie van de nagestreefde omvang
van de instroom in de excellentietrajecten en van de verbreding van opleidingen in de
beginfase nog achterblijft bij de verwachtingen.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Universiteit 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 Universiteit Leiden heeft zwaartepunten ontwikkeld in samenwerking met de LDEalliantie. Deze zwaartepunten zijn ondergebracht in acht LDE-centers. De Universiteit
Leiden heeft de zes profileringsgebieden weer uitgebreid naar elf omdat deze voor de
binnen- en buitenwereld beter herkenbaar zijn.
Verder heeft de Universiteit Leiden de zwaartepuntvorming bevorderd door de aansluiting
op de topsectoren. Ook is er een betere aansluiting op de regio ─ onder andere door de
participatie in de regionale economische agenda.
De Universiteit Leiden heeft afgezien van de ontwikkeling van de LDE graduate schools,
voornamelijk vanwege een te beperkte disciplinaire overlap van de drie overwegend
complementaire universiteiten.

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

