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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 Utrecht over voornoemde prestatieafspraak in het
jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 12 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Universiteit Utrecht.
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 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.
De Universiteit Utrecht werkt systematisch verder aan de invoering van het Utrechts
onderwijsmodel, bestaande uit de invoering van instrumenten voor matching en selectie,
flexibilisering van het onderwijsaanbod en verdere differentiatie van het onderwijs in
niveau en vorm.
De universiteit heeft de honoursprogramma’s uitgebreid en verbeterd. De deelname
hieraan is gegroeid tot 12%. Voorts heeft de universiteit haar doelstelling gerealiseerd
om zich wat betreft de onderwijskwaliteit in de top drie van de algemene universiteiten te
handhaven: van de bacheloropleidingen is 17% als goed of excellent beoordeeld door de
NVAO.
De universiteit heeft systematisch gewerkt aan de profilering van het onderwijsaanbod in
de bachelor- en masterfase, ook door afbouw van bestaande opleidingen. Een groot
project is gestart om alle masteropleidingen door te lichten, waarbij onder meer eisen
worden gesteld aan de minimumomvang en de arbeidsmarktrelevantie van de
opleidingen.
De structurele samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven wordt geleidelijk
opgebouwd. De universiteit heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het Masterplan
Bèta en Technologie, onder meer door het Junior College in samenwerking met voscholen. De universiteit heeft voorbereidingen getroffen voor de verdere ontwikkeling van
het post-initieel onderwijsaanbod.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Universiteit 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.

De Universiteit Utrecht werkt gericht aan kwaliteitsverbetering van het onderzoek,
waarbij de universiteit zich tot doel stelt om het aantal onderzoeksgroepen met de
hoogste scores in de SEP-beoordeling te verhogen met 10%. In een nulmeting uit 2013
is vastgesteld dat zes onderzoeksgroepen met de hoogste scores actief zijn binnen de
vier strategische thema’s van de universiteit.
De Universiteit Utrecht werkt systematisch aan de concentratie van het onderzoek op de
vier universitaire strategische thema’s. In het kader van de zwaartepuntvorming beschikt
de Universiteit Utrecht over substantiële budgetten voor de uitbouw van de strategische
thema’s en voor nieuwe focusgebieden. De Universiteit Utrecht levert bijdragen aan acht
topsectoren en zes EU Societal Challenges; in al deze sectoren zijn projecten toegekend
aan onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht is succesvol
gebleken in het aantrekken van Europese onderzoeksmiddelen (KP7).
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Universiteit
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.

