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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 29 april 2013,
 de rapportage van de Open Universiteit van juni 2014 over voornoemde
prestatieafspraak in het jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 19 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Open Universiteit.
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 Open 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 Open Universiteit heeft veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en invoering van
een nieuw onderwijsmodel dat gekenmerkt wordt door meer structuur, persoonlijke
begeleiding en beter studeerbare programma’s. Implementatie is voorzien per september
2014 in de masteropleidingen; implementatie in de bacheloropleidingen volgt in 2016.
Er werden enkele post-initiële Certified Professional Programs ontwikkeld voor specifieke
beroepsgroepen. In overeenstemming met het nieuwe profiel van de Open Universiteit is
de hbo-bacheloropleiding Informatica afgebouwd.
Er is nog weinig voortgang gemaakt met betrekking tot de ambitie om complementair
onderwijs te ontwikkelen in samenwerking met andere universiteiten. Wel werkt de OU
samen met andere universiteiten ten aanzien van premasteronderwijs; uitbreiding van de
samenwerking wordt verkend. Binnen het hbo werkt de OU samen met een vijftal pabo’s
gericht op de academische pabo.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Open 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 Open Universiteit werkt systematisch aan de ambitie om de kwaliteit van het
onderzoek te versterken. Het aantal wetenschappelijke publicaties en het aantal
promoties zijn beide gestegen. Het onderzoek van het Centre for Learning Sciences and
Technologies (CELSTEC) is in 2013 gevisiteerd door de QANU en is beoordeeld als
excellent en behorend tot de wereldtop.
De faculteiten en expertisecentra zijn ingrijpend gereorganiseerd; CELSTEC en LOOK zijn
samengevoegd tot het Welten-instituut; nieuwe onderzoeksprogramma’s voor faculteiten
en instituut zijn opgesteld.

Wat betreft de aansluiting bij de Human Capital Agenda’s van de topsectoren is weinig
voortgang zichtbaar. De OU werkt aan versterking van de regionale samenwerking, m.n.
in het programma Kennis-As, Brainport2020 en de Smart Services Campus. In het kader
van de ambitie om aansluiting te vinden bij EU-programma’s is in 2013 het Europese
programma OpenupEd rondom MOOC’s (massive open online courses) van start gegaan
onder leiding van de Open Universiteit, in samenwerking met het DG Onderwijs van de
Europese Unie.
Tot slot merkt de Reviewcommissie op dat externe omstandigheden een voortvarende
aanpak door de OU noodzakelijk maakten. De OU is er in geslaagd daarbij substantiële
voortgang te boeken.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Open
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.

