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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 Tilburg University (de Universiteit van Tilburg) van mei 2014
over voornoemde prestatieafspraak in het jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 19 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Tilburg University.
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 Tilburg University 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 excellentieprogramma’s zijn verder ontwikkeld met als doel deze een duurzame plaats
te geven in het onderwijsaanbod. Ook is de universiteit verder gegaan met de
ontwikkeling van brede bacheloropleidingen; in 2013 is een brede bacheloropleiding van
start gegaan, de universiteit bekijkt nu de verdere mogelijkheden.
De Tilburg University werkt aan de profilering van haar onderwijsaanbod door
herontwerp van het bacheloronderwijs, gericht op academisering, integratie van
onderzoek in het onderwijs en intensivering. Studenten worden daardoor meer
uitgedaagd en ook stelt de universiteit hogere eisen aan het eindniveau. Tevens is
besloten drie bacheloropleidingen en zes masteropleidingen af te bouwen.
De Reviewcommissie heeft er kennis van genomen dat de universiteit ervan afziet om de
plannen voor een university college, zoals genoemd in de prestatieafspraak, verder uit te
werken.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Tilburg University 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 zwaartepuntvorming in het onderzoek wordt concreet gemaakt door uitbouw van de
extern beoordeelde centres of excellence. In 2013 is er een centre bijgekomen.
De Tilburg University sluit aan bij de topsectoren waar raakvlakken zijn. Deze zijn
beperkt gezien de aard van haar profiel. Het Topinstituut Netspar is een van de
initiatiefnemers voor Sociale Infrastructuur-agenda, onderdeel Sociale Zekerheid. De
Agenda levert een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke opgaven die voor alle
individuele topsectoren relevant zijn. In 2013 gingen onder vlag van Netspar in dit kader
drie nieuwe projecten van start op het gebied van pensioenen.

De facultatieve indicatoren laten een positieve ontwikkeling zien als het gaat om de
verdere versterking van de onderzoekskwaliteit.
De universiteit werkt aan de verdere internationalisering van het onderwijs; er zijn
inmiddels zeven internationale double degree-programma’s. Bij alle facultatieve
indicatoren voor internationalisering is een positieve ontwikkeling te zien.
Ook sluit de universiteit aan bij regio en arbeidsmarkt, onder meer door de introductie
van de extended master (academische opleiding met een traineeship in een organisatie)
en door de keuze voor het centrale thema Social innovation in het onderzoek.
Daarnaast sluit de Tilburg University aan bij Horizon 2020 en de EU Grand Challenges.
De universiteit heeft zich voorbereid op Horizon 2020 door vijf maatschappelijke thema’s
te kiezen die centraal zullen staan in de aanpak van Social Innovation: pensioenen,
veiligheid, duurzaamheid, arbeidsmarkt en zorg.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Tilburg
University 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.

