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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 voor Humanistiek 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 Universiteit voor Humanistiek.
De Reviewcommissie heeft rekening gehouden met de nadere besluiten van de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent de positie van de levensbeschouwelijke
universiteiten. In 2012 heeft de minister besloten dat bij de levensbeschouwelijke
universiteiten het criterium ‘aansluiting bij nagestreefde ontwikkelingen op stelselniveau’
buiten beschouwing blijft. Dat betekent dat de prioriteiten ‘onderwijsdifferentiatie’ en
‘zwaartepuntvorming’ niet beoordeeld zijn ten behoeve van de prestatieafspraak. In haar
brief van 18 september 2013 heeft de minister van OCW uitgelegd dat ook bij de
levensbeschouwelijke universiteiten een positief oordeel bij de midtermreview
voorwaarde is voor continuering van de middelen uit het selectieve budget. Waar de
instelling in haar prestatieafspraak ambities voor deze onderwerpen heeft opgenomen,
wordt daarom bij de midtermreview de voortgang door de commissie wel beoordeeld.
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 voor Humanistiek voortgang
heeft geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
onderwijsdifferentiatie te vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
In het kader van het streven naar meer excellentie onderwijs is het percentage
bachelorstudenten met extra studiepunten verhoogd.
De universiteit werkt aan versterking van de beroepsgerichtheid van de opleiding; de
indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarktgerichtheid van de opleiding zijn licht
verbeterd.
De nieuwe masteropleiding Zorgethiek en beleid, voorheen bij de Universiteit van Tilburg,
is in 2013 van start gegaan bij de Universiteit voor Humanistiek.
De universiteit heeft verschillende mogelijkheden voor structurele samenwerking met
andere instellingen verkend.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Universiteit voor Humanistiek voortgang
heeft geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
zwaartepuntvorming te versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.

In 2013 heeft de universiteit het charter voor het programma Erasmus+ aangevraagd en
verworven.
De universiteit heeft zich ingezet om de kwaliteit van het onderzoek verder te
verbeteren, zoals blijkt uit het feit dat het aantal publicaties in internationaal
gerefereerde tijdschriften is toegenomen.
De universiteit heeft gewerkt aan de versterking van de zwaartepunten in het onderzoek,
door herinrichting van de organisatie van het onderzoek in drie leerstoelgroepen.
De Reviewcommissie constateert dat de ambitie om onderzoeksmiddelen in competitie, in
de tweede en derde geldstroom, te verwerven, nog niet is gerealiseerd.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Universiteit voor
Humanistiek 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.

