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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 Vrije Universiteit van juni 2014 over voornoemde
prestatieafspraak in het jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 5 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Vrije Universiteit. Ook heeft de Reviewcommissie, op verzoek
van de betrokken instellingen, op dezelfde dag een gezamenlijk gesprek gevoerd met
vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam over de
voortgang van de Amsterdam Academic Alliance. Naar aanleiding van vragen van de
Reviewcommissie hebben de universiteiten toelichting gegeven. De beoordeling van de
Reviewcommissie in het kader van de midtermreview heeft betrekking op de Vrije
Universiteit. De ontwikkelingen met betrekking tot de alliantievorming worden daarbij als
belangrijk element meegenomen. De RC zal geen oordeel geven over de AAA als zodanig.
Op basis van de schriftelijke informatie en de gevoerde gesprekken 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 Vrije Universiteit 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 Vrije Universiteit heeft het excellentieonderwijs verder ontwikkeld, in de vorm van
een gezamenlijke honoursprogramma met de Universiteit van Amsterdam. De Vrije
Universiteit zet daarnaast in op de vorming van brede bacheloropleidingen. Wat betreft
de profilering van het onderwijsaanbod werkt de universiteit aan de herordening van het
gehele opleidingsaanbod en de uniformering van de structuur van de
bacheloropleidingen.
In het kader van de alliantie met de Universiteit van Amsterdam werkt de universiteit
aan de ontwikkeling van joint degree-opleidingen in de bètafaculteiten; ook in andere
sectoren zijn er concrete initiatieven om de samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam te versterken.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Vrije Universiteit 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 Vrije Universiteit zet in op zwaartepuntvorming in onderzoek en onderwijs door
bundeling van het onderzoek op vier centrale, interdisciplinaire hoofdthema’s en de
geleidelijke aansluiting van het onderwijsaanbod op deze vier hoofdthema’s.

De Vrije Universiteit zet stevig in op de, destijds beperkte, voornemens met betrekking
tot de aansluiting van onderwijs en onderzoek bij de topsectoren en Human Capital
Agenda’s, in het bijzonder de medische en bètagroepen.
De Vrije Universiteit werkt samen met de Universiteit van Amsterdam aan de
ontwikkeling van een sterke regio, onder meer met een joint masteropleiding in
entrepreneurship, en zijn daartoe actief in de Amsterdam Economic Board.
De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben, nadat in 2013 de
voorgenomen fusie van hun bètafaculteiten was opgeschort, op basis van nieuwe
afspraken en onder leiding van een gezamenlijke bètadecaan verder gewerkt aan
de opbouw en verbreding van de samenwerking. Zij zetten zich daar nadrukkelijk voor
in.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Vrije
Universiteit 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.

