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De Reviewcommissie heeft kennis genomen van:
 de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 27 november 2012,
 de rapportage van Wageningen University (Wageningen Universiteit) van juni 2014
over voornoemde prestatieafspraak in het jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 12 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Wageningen 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 Wageningen 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.
Na goedkeuring door het Sirius Programma is het Honors Programma van Wageningen
University in 2014 van start gegaan.
De universiteit heeft twee opleidingen in de vorm van afstandsonderwijs in
voorbereiding; het zijn vierjarige programma’s voor werkenden met toepassing van
blended learning. Daarbij wordt gewerkt aan het versterken van de samenhang tussen
het on-campusonderwijs, het online onderwijs en het Leven Lang Leren. De universiteit
introduceert geleidelijk verschillende tracks in de masteropleidingen: een
onderwijsgerichte track, een onderzoeksgerichte track en één track gericht op het
ondernemerschap.
De universiteit werkt aan de verdere versterking van de internationalisering van het
onderwijs, onder meer door de inkomende en uitgaande studentenmobiliteit te verhogen
en door de samenwerking met buitenlandse universiteiten te intensiveren. Het
percentage bachelorstudenten met vakken in het buitenland is in 2013 gegroeid tot 12%.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat Wageningen 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.
Op de universitaire zwaartepunten Food and Watersecurity, Green economy/competing
claims, Preventive health en New Biology, emerging disciplines and enabling technologies
heeft Wageningen University ingezet op nieuwe leerstoelen, PhD-projecten en op vier
nieuwe onderzoeksprogramma’s samen met DLO: Smart and Sustainable Food Supply,
Biorefinery, Customized Nutrition en Systems Biology. Door de keuze van deze
zwaartepunten is de aansluiting bij de topsectoren en bij Horizon 2020 versterkt. De
Wageningen University participeert samen met DLO in de topsector Agri&Food en in de

topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen via inmiddels 55 publiek-private projecten en
programma’s.
De universiteit zet in op versterking van de kwaliteit van het onderzoek. Uit de
facultatieve indicatoren (onder meer het aantal wetenschappelijke publicaties, positie op
internationale ranking) blijkt dat voortgang is geboekt.
Advies aan de minister van Economische Zaken
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat Wageningen
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.

