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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november 2012,
 de rapportage van Universiteit Twente van 26 april 2012 over voornoemde
prestatieafspraak in het jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op woensdag 10 september 2014 een gesprek gevoerd met
een vertegenwoordiging van de Universiteit Twente.
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 Universiteit Twente 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 Universiteit Twente zet in op de algehele vernieuwing van het bacheloronderwijs
volgens het ‘Twente Onderwijs Model’, waarbij een nieuw didactisch model en
verschillende beroepsprofielen in elke opleiding worden ingevoerd. In 2013 zijn de
eerstejaarsprogramma’s in alle opleidingen voor het eerst in de vernieuwde opzet
aangeboden; de uitbreiding naar de latere jaren is in voorbereiding.
Voortgang is gemaakt met de opbouw van het excellentieonderwijs. Het aanbod van
excellentietrajecten in de bachelor- en masterfase is aanzienlijk uitgebreid. Alle
programma’s zijn door het Sirius Programma goedgekeurd en het deelnamepercentage is
gegroeid. Het ATLAS University College, dat een brede, interdisciplinaire
bacheloropleiding verzorgt, is van start gegaan en wordt verder uitgebouwd.
Het masteronderwijs is integraal doorgelicht, verbeterplannen zijn in uitvoering.
De internationalisering van het onderwijs is verder versterkt, onder meer door uitbreiding
van het Engelstalig onderwijs, van de mobiliteit en van de huisvesting. De samenwerking
in het kader van Noordoost-Nederland is verder versterkt, onder meer door verdere
intensivering van de gezamenlijke activiteiten rond het thema Technologie en
Gezondheid. Door de brede bacheloropleidingen worden nieuwe doelgroepen voor het
techniekonderwijs aangesproken.
In het kader van het 3TU-verband bieden de drie universiteiten gezamenlijke
masteropleidingen aan en delen hun ervaringen op het gebied van ontwikkelingen in het
techniekonderwijs.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Universiteit Twente 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 werkt aan de concentratie van het onderzoek in de universitaire
zwaartepunten rond de vier onderzoeksinstituten MESA+, MIRA, CTIT en IGS. Hiermee
wordt ook de aansluiting bij de topsectoren versterkt. De universiteit biedt de
onderzoekers extra ondersteuning bij de voorbereiding op aan de topsectoren
gerelateerde NWO-calls. De aansluiting bij het 3TU-plan en bij het Masterplan Bèta en
Technologie is verder versterkt.
De universiteit werkt gericht aan de aansluiting op Horizon 2020 van de EU; de
universitaire onderzoekszwaartepunten zijn van betekenis voor de Grand Challenges en
de universiteit zet hier sterk op in. Ook in het onderwijs wordt aangesloten bij de Human
Capital Agenda’s van de topsectoren. Naast deze internationale aansluiting werkt de UT
actief aan de inbedding in de regio.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Universiteit
Twente 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.

