RC‐schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen

Onderwijs; verplichte indicatoren
Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het
algemeen
Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen.

NSE 2011

Studiesucces: Uitval
Het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelorstudenten (eerstejaars HO)
dat na één jaar niet meer bij dezelfde instelling in het hoger onderwijs staat
ingeschreven.

DUO: 1 cijfer HO 2011

Studiesucces: Switch
Het aandeel van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO)
dat na 1 jaar studie overstapt naar een andere studie bij dezelfde instelling.

DUO: 1 cijfer HO 2011

Studiesucces: Bachelorrendement
Het aandeel van de voltijd bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar
opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven (herinschrijvers) dat in de nominale
studietijd + één jaar (C+1) bij dezelfde instelling het bachelorsdiploma behaalt.

DUO: 1 cijfer HO 2011

(HBO) Maatregelen: Indirecte kosten
De ratio OP/OOP (fte)

HBO‐Raad: RAHO

[1]

Onderwijs; facultatief
Kleine opleidingen
Het aantal bachelor opleidingen met minder dan 50 ingeschrevenen als
percentage van het totaal aantal bachelor opleidingen

1 cijfer HO 2011

NSE: Oordeel over inhoud
Percentage van studenten dat tevreden is over de inhoud van de

ResearchNed: NSE 2011

NSE: Oordeel over algemene vaardigheden
Percentage van studenten dat tevreden is over de verworven algemene
vaardigheden binnen de opleiding

ResearchNed: NSE 2011

NSE: Oordeel over wetenschappelijke vaardigheden
Percentage van studenten dat tevreden is over de verworven
wetenschappelijke vaardigheden binnen de opleiding

ResearchNed: NSE 2011

NSE: Oordeel over voorbereiding op beroep
Percentage van studenten dat tevreden is over de voorbereiding op de
beroepsloopbaan

ResearchNed: NSE 2011

Bachelor programma's aangeboden in buitenlandse taal
Aantal bachelor programma's aangeboden in een buitenlandse taal

NUFFIC:
http://www.studyfinder.nl

Master programma's aangeboden in een buitenlandse taal
Aantal master programma's aangeboden in een buitenlandse taal

[2]

NUFFIC:
http://www.studyfinder.nl

Onderzoek
Docenten betrokken bij onderzoek (HBO)
Aandeel fte docenten die deelnemen dan wel actief betrokken zijn aan
onderzoeksactiviteiten van lectoraten/kenniskringen in totaal fte docenten

HBO‐Raad: Monitor
onderzoeksinzet

Lectoren (HBO)
Fte lectoren als percentage van totaal fte onderwijzend personeel

HBO‐Raad: Monitor
onderzoeksinzet

Europese wetenschappelijke beurzen
Aantal toegekende ERC Starting Grants, Advanced Grants en Proofs of concept
in de afgelopen 5 jaar, per fte WP/OP

Agentschap NL

Hooggeciteerde onderzoekspublicaties
Aantal onderzoekspublicaties in top 10% wereldwijd geciteerden per
onderzoeksgebied

CWTS

Europese Kaderprogramma's
Aantal contracten in EC KP6 en KP7‐programma's

Agentschap NL

Onderzoekspublicatie‐output in internationale tijdschriften
Aantal onderzoekspublicaties in internationale tijdschriften per fte

CWTS; VSNU: WOPI

Dissertaties
Aantal behaalde dissertaties per fte WP

VSNU: KUOZ; VSNU:
WOPI

Citatie‐impact scores (per onderzoeksgebied)
De relatieve citatie frequentie van de onderzoekspublicaties
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CWTS

Valorisatie
R&D‐ en innovatiesubsidies ‐ totaal
Totale subsidiebedrag in alle Nederlandse regelingen (in mln euro per fte
WP/OP)

Agentschap NL; VSNU
WOPI; HBO‐Raad: RAHO

Subsidies voor Nederlandse R&D‐samenwerking
Subsidiebedrag uit regelingen specifiek gericht op R&D‐samenwerking (in mln
euro per fte WP/OP)

Agentschap NL; VSNU
WOPI; HBO‐Raad: RAHO

Subsidies voor kennisoverdracht naar MKB
Subsidiebedrag uit kennis‐ en octrooivouchers (in mln euro per fte WP/OP)

Agentschap NL; VSNU
WOPI; HBO‐Raad: RAHO

Subsidies voor ondernemerschap
Subsidiebedrag SKEs en programma 'Onderwijs en ondernemerschap' (in mln
euro per fte WP/OP)

Agentschap NL; VSNU
WOPI; HBO‐Raad: RAHO

Octrooiaanvragen
Het aantal octrooi aanvragen waarbij de hoger onderwijsinstelling als een van
de aanvragers fungeert ( per fte WP/OP)

Agentschap NL; VSNU
WOPI; HBO‐Raad: RAHO

Onderzoekspublicaties in samenwerking met het bedrijfsleven
Publicatie‐output met het bedrijfsleven als percentage van totale publicatie‐
output

[4]

CWTS

Context
Instroom naar vooropleiding
Aantal eerstejaars met mbo/havo/vwo/overig vooropleiding als percentage van
totaal aantal eerstejaars

1 cijfer HO 2011

Instroom naar etniciteit
Aantal niet Westerse allochtone eerstejaars als percentage van totaal aantal
eerstejaars

1 cijfer HO 2011

Gender balance
Aantal vrouwelijke eerstejaars als percentage van het totaal aantal
ingestroomde eerstejaars studenten

1 cijfer HO 2011

Deeltijd studenten
Aantal deeltijdstudenten als percentage van totaal aantal studenten

1 cijfer HO 2011

Volwassen studenten
Aantal studenten ouder dan 30 jaar als percentage van totaal aantal studenten

[5]

1 cijfer HO 2011

