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1. Inleiding
IndithoofdlijnenakkoordmakendestaatssecretarisvanOCW,medenamensde
ministervanEL&I,endeNederlandseuniversiteitenafsprakenomhetuniversitair
onderwijsenonderzoektoekomstbestendigtemaken.1Deafsprakenhebben
betrekkingopdevierbelangrijksteopgavenvoordekomendeperiode:
- hetverbeterenvandekwaliteitendeprestatiesvanhetonderwijs,door
verhogingvanhetrendementvanhetonderwijs,verminderingvanuitvalen
investereninonderwijsintensiteit,docentkwaliteitenexcellentie.
- verdergaandedifferentiatievanhetonderwijsquaniveaueninhouden
herordeningvanhetopleidingenaanbod.
- voortgaandeprofileringenzwaartepuntvorminginhetonderzoekomde
internationalepositieendewetenschappelijkeenmaatschappelijkeimpact
vanhetonderzoekteversterken.
- meeraandachtvoorkennisvalorisatie,doorkennisbeschikbaartemakenvoor
economischeofmaatschappelijkebenuttingentevertaleninproducten,
diensten,processenennieuwebedrijvigheid.

Deuniversiteitenhebbenopdezegebiedendeafgelopenjarenveeltotstand
gebracht.DatwordtgeïllustreerddoordehogepositiesvandeNederlandse
universiteitenininternationalerankings.Dehuidigeresultatenzijnmedehet
gevolgvandeinzetenkeuzesvandeuniversiteitengedurendedeafgelopen20
jaar.DaarnaastheeftdeTweedeKamerafgelopenseptemberingrote
meerderheidhaarsteungegevenaandebeleidsvoorstellenindeStrategische
AgendaHogerOnderwijs,OnderzoekenWetenschap.

Metdeafsprakenuitdithoofdlijnenakkoordbouwenwehieropvoort.Profilering
vanonderwijsenonderzoekiseencontinuproces,waarbijuniversiteiteninspelen
opontwikkelingenindewetenschapendesamenleving.Daarbijmakenzijkeuzes
omdekwaliteitendoelmatigheidvanonderwijsenonderzoekteverbeteren,de
internationalepositievanhetonderzoekteversterkenenbeteraantesluitenop
demaatschappelijkevraagnaaronderwijsenonderzoek.Ditverbetertde
verbindingvanhetonderwijsenonderzoekmetdebuitenwereld.

Omhunambitiesterealiseren,hunprestatiesverderteverbeterenenhun
internationaletoppositietewaarborgen,willendeuniversiteitendekomende
jarenverdergaandestappenzetten.Omditprocesteondersteunenzethet
kabinetintensiveringsmiddelenin.
Ondankshetbeschikbaarkomenvandiemiddelen,moetendezeverdergaande
stappengezetwordenbinnendecontextvanzwareeconomischetijdenvoorhet
wetenschappelijkonderwijsenonderzoek,eentoenamevanstudentenaantallen2
eneenbeperktbudgettairkaderdoorhetaflopenvandeFES-middelen.
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Dit hoofdlijnenakkoord wordt afgesloten door de voorzitter van de VSNU als vertegenwoordiger van de
14 Nederlandse universiteiten. Met de OU worden, gezien haar positie in het bestel, specifieke
prestatieafspraken gemaakt, die mede gebaseerd worden op de beoordeling van het instellingsplan van de
OU door een internationaal samengesteld review panel en de beleidsreactie van de staatssecretaris van
OCW op deze beoordeling. De WUR zal prestatieafspraken maken met de minister van EL&I. Het onderwijs
en onderzoek dat verzorgd wordt door de academische ziekenhuizen maakt deel uit van de afspraken in
dit hoofdlijnenakkoord en van de prestatieafspraken die de betreffende universiteiten afsluiten met de
staatssecretaris van OCW.
2
In de periode 2011 - 2016 van 248.200 naar 276.600 (Bron: Referentieraming OCW 2011).
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Dithoofdlijnenakkoordvormthetkadervoorprestatieafsprakentussende
staatssecretaris1endeindividueleuniversiteiten,dieindezomervan2012
wordenafgesloten.Indieafsprakenwordendeprestatiesvastgelegddieelke
universiteitin2015gerealiseerdzalhebben,endewijzewaaropuniversiteitenop
dezeafsprakenwordenafgerekend.Dekortelooptijdvandeafsprakenende
financiëledrukwaaruniversiteitenmeegeconfronteerdworden,vragenom
realismeindeprestatieafspraken.
2. Perspectief 2025

Alsrichtinggevendkaderhebbenwehetvolgendeperspectiefvoor2025
geformuleerd.

In2025zijnerbelangrijkestappengezetinderichtingvanhetdoorde
commissie-Veermanbeschreventoekomstbeeldvoordeuniversiteiten.Depositie
vanhetwetenschappelijkonderwijsenonderzoekisversterktdoormeer
differentiatietussenHBOenWOendoormeerprofileringendifferentiatie
binnenhetWO.SubstantieelmeerVWO’ersgaannaarhetHBO.De
mogelijkhedenvoorkwalitatieveselectiewordendaartoedezekabinetsperiode
verruimd.Voordevolgendekabinetsperiodezalmoetenwordenbezienof
nadereafsprakentenaanzienvandefinancieringswijzenodigzijn.

Derendementenenhetstudiesuccesindebacheloropleidingenzijnaanzienlijk
verbeterd.Deuitvaluitbacheloropleidingenissterkafgenomen.Eenaanzienlijk
deelvandeWO-studentenhaaltbinnenvierjaareenbachelordiploma.Ookbijde
masteropleidingenendepromotiesverbeterthetrendement.

Dekwaliteitvanhetonderwijsisverderverbeterddoorintensiveringvanhet
onderwijseninvesteringenindocentkwaliteit.Meerstudentennemendeelaan
excellentetrajectenofexcellenteopleidingen.Hetacademischkaraktervanhet
onderwijsisverderversterktdoormeerverwevenheidtussenonderwijsen
onderzoek.

Erissprakevaneengedifferentieerdonderwijsaanbodmetmeerbredebachelors
eneenmasteraanbodmetmeerprofiel.Hetonderwijssluitgoedaanopde
arbeidsmarkt.

Universiteitenzullendoorverruimingvandemogelijkhedenvoor
collegegelddifferentiatieoponderdelenhogereprivatebijdragenvandeelnemers
ontvangen,omdehogerekostenvanhetbetreffendeonderwijstedragen.

Elkeuniversiteitheefteenaantalsterkeonderzoekszwaartepunten,waarvan
enkelebehorentotdewereldtop.Dezezwaartepuntentrekkenexcellente
(buitenlandse)studenten,onderzoekstalent,buitenlandsetopwetenschappersen
binnen-enbuitenlandsebedrijvenaan.Daardoorisdeinternationale
concurrentiepositievandeNederlandseuniversiteitenversterkt.Vanuitdeze
zwaartepuntendragenuniversiteitenbijaaninnovatie,economischegroeiende
aanpakvanmaatschappelijkevraagstukken,metnameineconomische
topsectorenendegrandchallengesvandeEU.Daarbijwerkenzeintensiefsamen
metbedrijven,overhedenenmaatschappelijkeinstellingen.Kabineten
universiteitenzettenzichinvoordeversterkteinzetvanonderzoekvoor
maatschappelijkeeneconomischeuitdagingenenhebbeneengezamenlijke
1
In het vervolg van dit hoofdlijnenakkoord wordt daar waar de staatssecretaris (van OCW) staat tevens de
minister van EL&I bedoeld voor wat betreft het groene onderwijs en onderzoek.
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verantwoordelijkheiddatditnietleidttoteenonevenwichtigeverdelingtussen
onderzoekszwaartepunten.Uiteraardmoetenuniversiteitenookkunnen
beschikkenovervoldoendemiddelenvoorvrijenonderwijsgebondenonderzoek.
Daartoeverwervenuniversiteitenmeerprivateinkomstenvooronderzoeken
bevordertdeoverheiddatNederlandseuniversiteitenhunaandeelindeEUonderzoeksmiddelentenminsteoppeilkunnenhouden.


3. Governance

Uitgangspuntenvoorbestuurlijkeverhoudingentussenuniversiteitenenoverheid
zijnvertrouwen,autonomieenaccountability.Hetmakenvanprestatieafspraken
tussendestaatssecretarisvanOCWendeindividueleuniversiteitenpastbijdeze
sturingsfilosofie.Deuniversiteitenwillenaanspreekbaarenafrekenbaarzijnop
hunresultaten.Afsprakendienenprimairbetrekkingtehebbenopdoelenen
resultaten.Dewijzewaaropdezedoelenenresultatenwordengerealiseerd
behoorttotdeverantwoordelijkheidvandeuniversiteiten,dieoverhunkeuzesen
deresultatendiezijdaarmeegeboekthebbenverantwoordingafleggenaande
overheidendesamenleving.Uitonderzoekeninternationalevergelijkingenvan
deOECDblijktdatereensterkverbandbestaattussenprestatiesvanhoger
onderwijsstelselsendematevanautonomiediezijhebben.1

Omtewaarborgendatdekwaliteitszorgenhetzelfreinigendvermogenvande
universiteitenopordeblijvenendaarmeetebevestigendateralleaanleidingis
omvertrouwen,autonomieenaccountabilityalshoekstenenvande
sturingsfilosofievoorhetwetenschappelijkonderwijstehanteren,zullenalle
universiteitenzorgendatzeuiterlijkin2015deinstellingstoetskwaliteitszorgvan
deNVAOmetpositiefresultaathebbendoorlopen.Instellingendiezonder
voorwaardenaandezeinstellingstoetsvoldoen,wordennietgeconfronteerdmet
verscherptinspectietoezicht.2


4. Onderwijskwaliteit en studiesucces

Deafgelopenjarenhebbendeuniversiteitenhardgewerktaanhetverbeteren
vanhetstudiesuccesindebacheloropleidingen.Uitdeevaluatievande
meerjarenafsprakenstudiesucces,dieeerderditjaardoordeInspectievanhet
Onderwijsisuitgebracht,blijktdatalleuniversiteitengerichtemaatregelennemen
omonderwijskwaliteitenstudiesuccesteverhogen.Nietteminzijndeuitvalen
studie-switchopstelselniveaunogaltijdhoogenishetgemiddelde
bachelorrendementlaag.RecentonderzoekvandeInspectiebevestigtdatde
intensiteitvanuniversitaireopleidingen(vooralinheteerstejaar)voor
verbeteringvatbaaris.3

Voortbouwendopdeinspanningenindeafgelopenjarennemende
universiteitendekomendejarenmaatregelenomdeprestatiesenkwaliteitvan
hetonderwijsverderteverbeteren.Daarbijzettenzijinopverbeteringvanhet
rendementvanhunopleidingen,hetterugdringenvanuitvalenstudie-switchen
hettotstandbrengenvaneenambitieuzereenmindervrijblijvendestudiecultuur.
Studentenmoetenmeertijdaanhunstudiebestedenenmeerworden
1

‘Why reform Europe’s universities?’, Brueghel policy brief issue 04 (September 2007)
De staatssecretaris bereidt wetgeving voor om de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs verder te
versterken. Dit wetsvoorstel, waarvan wordt beoogd dat het in 2012 in werking treedt, biedt een nieuwe
basis voor inspectietoezicht. Dit toezicht is risicogericht, proportioneel en complementair aan het interne
toezicht en het accreditatiestelsel. Instellingen die goed presteren zullen met minder toezichtslast
geconfronteerd worden.
3
Onderwijstijd in het hoger onderwijs, meting 2010-2011, Inspectie van het Onderwijs.
2

3

uitgedaagd.Deintensiteitvanhetonderwijsgaatomhoog,vooralin
grootschaligeopleidingen.Daarmeewordthetacademischkaraktervanhet
wetenschappelijkonderwijsversterkt.Deuniversiteiteninvesterenin
docentkwaliteitennemenmaatregelenomhetaantalstudentendatdeelneemt
aanexcellentetrajectenteverhogen.

Ophetgebiedvankwaliteitenprestatiesvanhetonderwijsmakendeindividuele
universiteitenmetdestaatssecretarisvanOCWafsprakenoverdriecategorieën:
a. Kwaliteitenexcellentie:dezecategorieheeftbetrekkingoptoenamevanhet
aantalexcellentetrajectenenopleidingenendedeelnamevanstudentenaan
dezetrajectenenopleidingen.
b. Studiesucces:dezecategorieheeftbetrekkingopprestatiesophetgebiedvan
rendement,studie-switchenuitval.
c. Maatregelen:dezecategoriebetreftdemaatregelenomonderaenb
genoemdeprestatiesterealiseren(metinelkgevalmaatregelenopgebied
vandocentkwaliteitenonderwijsintensiteit).

Deafsprakenmoetenbijdragenaanrealiseringvanhetstreefbeeldvoorhet
hogeronderwijs,datbeschrevenisindeStrategischeAgenda.


Ada.Kwaliteitenexcellentie
Naastmaatregelenomdebasiskwaliteitvanopleidingenteverbeterenente
waarborgen(zieverderhierna)isblijvendeaandachtnodigvoorexcellentie.
DaarbijgaathetonderandereomhonourstracksenUniversityColleges,om
andereopleidingenentracksdieeenhogerdanreguliereindniveaurealiserenen
omexcellenteopleidingen.Deinitiatievenvandeafgelopenjarenin
excellentieprogramma’swordenverderuitgebouwdenverduurzaamd.
Universiteitengeveninhunprestatieafsprakenaanwelkevisiezijopexcellentie
hebbenenmetwelkeambitiesenmaatregelenzijdezevisieverwezenlijken.Dat
moetinelkgevalleidentotmeerstudenteninexcellentetrajectenop
stelselniveauenmeerexcellenteopleidingen.Universiteitenendestaatssecretaris
sprekenmetelkaarafdathetpercentagestudenteninexcellentetrajectenstijgt
vandehuidige3,5%naar7%in2015.
Omruimtetehoudenvoordeuiteenlopendeverschijningsvormenvanexcellentie
zullenopbasisvandevoorstellenvanuniversiteiteneneenadviesvande
reviewcommissie(zieverderhierna)voorstellenvoorindicatorenvanexcellentie
nognaderuitgewerktworden.


Adb.Studiesucces
Deafsprakenoverprestatiesophetgebiedvanstudiesucceshebbenbetrekking
ophetverminderenvandeuitvaluithetWOendestudies-witchinbachelor1,2
en3enopverbeteringvanhetstudierendementindebacheloropleiding.Hierbij
geldenalsrandvoorwaardendatdeverbeteringvanhetrendementniettenkoste
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maggaanvandekwaliteitenheteindniveauvandeopleidingenendater
voldoendeaandachtblijftvoorpersoonlijkeenacademischevorming.De
selecterende,oriënterendeenverwijzendefunctievanheteerstebachelorjaar
blijftgehandhaafd.


Adc.Maatregelenonderwijsintensiteitendocentkwaliteit
DeuniversiteitenmakenafsprakenmetdestaatssecretarisvanOCWoverde
maatregelendiezenemenomstudiesuccesteverbetereneneenambitieuze
studiecultuurterealiseren.Daarbijwordtinelkgevalaandachtbesteedaan
onderwijsintensiteitendocentkwaliteit,omdatuitonderzoekblijktdatdeze
factoreneenbelangrijkeinvloedhebbenopstudiesuccesenonderwijskwaliteit.
Universiteitenbreidendeeffectievestudietijdvanstudentenuit.Daartoemaken
zijmetdestaatssecretarisvanOCWafsprakenoverintensiveringvanhet
bacheloronderwijs.Zekerinheteerstebachelorjaarisvoldoendecontacttijd
daarbijvanbelang.
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Destaatssecretarisendeuniversiteitensprekenafdatinheteerstebachelorjaar
vanalleopleidingentenminste12contacturenperweekworden
geprogrammeerdofdatopanderewijzeeenequivalenteintensiveringvanhet
onderwijswordtgerealiseerd,diezichtbaar,meetbaarenafrekenbaaris.1
Daarnaastnemendeuniversiteitenmaatregelenomdekwaliteitvandocenten
verderteverbeteren.Datmoetopstelselniveauleidentotuitbreidingvanhet
aantaldocentendatbeschiktovereenbasiskwalificatieonderwijs(BKO).De
universiteitenzettenstappenomvanafhetstudiejaar2012/13geleidelijkeen
SeniorkwalificatieOnderwijs(SKO)intevoeren,omprofessionaliseringvan
docentenenonderwijskundigleiderschapverdertestimuleren.

Indeprestatieafsprakenwordenconcretestreefdoelengeformuleerdvoorde
hierbovengenoemdeonderwerpenenvooronderwerpeninparagraaf8.De
bijlagebijdithoofdlijnenakkoordbevateenoverzichtvanindicatorendiedaarbij
wordengehanteerd.


5. Profilering onderwijs

Deuniversiteitenhebbenophetgebiedvanprofileringvanhetonderwijsde
afgelopen10jaaralbelangrijkestappengezet,resulterendinverminderingvan
hetaantalopleidingenenmeerdifferentiatieinhetonderwijs.
Voorbeeldenzijndeherordeningvanhetopleidingenaanbodinde
geesteswetenschappen,deinvoeringvanbredebachelors,researchmastersen
collegesendetoenemendedifferentiatieinhetonderwijs.

DeuniversiteitenmakenprestatieafsprakenmetdestaatssecretarisvanOCWover
herordeningvanhunopleidingenaanbodendifferentiatie.Daarbijformulerenze
doelen,dieaansluitenbijhuneigensituatieenhunprofiel.Dezezijngebaseerd
opeensterkte-zwakte-analysevanhunopleidingenaanbodinrelatietothun
profiel,debehoeftenvanstudentenendearbeidsmarktendehumancapital
agenda’suithettopsectorenbeleid.Indeprestatieafsprakenbeschrijvende
universiteitenmaatregelenomdezedoelenterealiseren.
Bijdifferentiatievanhetonderwijskanhetbijvoorbeeldgaanombredebachelors
ofgeclusterdebachelors,omexcellentietrajectenofomdevormingvangraduate
schools.

Bijherordeningvanhetopleidingenaanbodkanhetgaanomhetvergrotenvan
dedoelmatigheidentransparantievanhetopleidingenaanboddoorbredereen
meereenduidigelabels,omhetversterkenvandeaansluitingvanhet
opleidingenaanbodbijhetprofielvandeuniversiteitenbijdetopsectorenofom
eensterkereverbindingvandemastersbijonderzoekszwaartepunten,alofniet
doordevormingvanlandelijkemasters.
1
De indicator contactuur is niet voor alle onderwijsconcepten een passende maat voor het bepalen van de
onderwijsintensiteit. Als universiteiten op grond van hun onderwijsconcept kiezen voor andere
maatregelen om de onderwijsintensiteit te verbeteren, dienen zij aan te tonen dat het effect tenminste
vergelijkbaar is met 12 contacturen per week.
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Inditprocesspeeltsamenwerkinginhetkadervandestrategischealliantiesof
anderevormenvansamenwerkingeenbelangrijkerol.Dezeoperatiekanook
leidentothetafstotenvanopleidingendienietvoldoendeaansluitenbijhet
profielvandebetreffendeuniversiteit.Opstelselniveaumoetdezeoperatie
leidentotreductievanhetaantal(kleine)opleidingen.

Perspectiefiseentransparant,scherpgeprofileerdendoelmatig
opleidingenaanbod.Randvoorwaardendaarbijzijneendoelmatigaanbodvan
bacheloropleidingenoplandsdeelniveau(envoorhetgroeneonderwijsop
sectoraalniveau)eneensterkerekoppelingvanmasteropleidingenaan
zwaartepunteninhetonderzoek,alofnietondergebrachtingraduateschools.

6. Profilering onderzoek

Deafgelopenjarenhebbendeuniversiteitenbelangrijkestappengezetophet
gebiedvanzwaartepuntvormingensamenwerkinginhetonderzoek.
Voorbeeldenzijndefocusenmassa-operatiesinhetonderzoekendevorming
vanstrategischealliantiesofanderevormenvansamenwerking.Hetisde
gezamenlijkeambitievandestaatssecretarisendeuniversiteitenomde
internationaletoppositievanhetNederlandsewetenschappelijkeonderzoekte
waarborgenenverderteversterken.Hetbehoudvandezepositievormteen
belangrijkepijleronderdeontwikkelingendeconcurrentiepositievanonsland.

Dezwaartepuntenhebbenzowelbetrekkingophetwetenschappelijkprofielals
ophetmaatschappelijkprofielvandeuniversiteit.Inzetdaarbijisdatelke
universiteitoptenminsteenkelegebiedentotdewereldtopgaatbehoren.Dat
vereisteenscherponderzoeksprofiel,gebaseerdopwetenschappelijkesterktes.
Alleenzokunnendeuniversiteitenhunhogepositiesinderankingsvasthouden.

Bijhetmakenvandeafsprakenmakenuniversiteitenkeuzesopbasisvanhun
eigenprofiel,wetenschappelijkesterktes,maatschappelijkeuitdagingen,grand
challengesendeinnovatiecontractendieinhetkadervanhettopsectorenbeleid
wordenontwikkeld.
Daarbijhoudenzerekeningmetdeverdelingvandemiddelenvoorinfrastructuur
enICTdoorNWOendemiddelendieindeStrategischeAgendazijn
gereserveerdvoordealfa-engammawetenschappen(Canada-akkoord),voorde
sectorplannengeesteswetenschappenennatuur-enscheikundeenvoorde
toponderzoekscholen,endemiddelendieinhetkadervanhettopsectorenbeleid
zijngereserveerdindetweedegeldstroom.Deuniversiteitengevenaanwelk
onderzoekzedekomendejarenversterkenenwelkonderzoekzeafbouwen.Zij
beschrijvenookhunvoornemensophetgebiedvansamenwerkingmetandere
universiteiten,alofnietinhetkadervanregionaleallianties,metde
onderzoeksinstitutenvanNWOendeKNAW,metanderekennisinstellingenen
metbedrijven.


7. Valorisatie

Deuniversiteitenmakenactiefwerkvanvalorisatie,volgensdebrededefinitieuit
hetValorisatieprogrammaopgevatalshetprocesvanwaardecreatieuitkennis,
afkomstiguitalledisciplines,doorkennisgeschiktenbeschikbaartemakenvoor
economischeenmaatschappelijkebenuttingentevertaleninproducten,
diensten,processenennieuwebedrijvigheid.Doelisdatelkeuniversiteitin2015
beschiktovereenprofessioneelingerichteenbemenstevalorisatie-infrastructuur,
inclusiefonderwijsinondernemendheid/ondernemerschap.
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DeuniversiteitenmakenprestatieafsprakenmetdestaatssecretarisvanOCWover
deambitiesopvalorisatiegebiedendeconcretiseringhiervan.Hiertoebehoort
ookdemanierwaaropvalorisatieindeorganisatieenhetHRM-beleidwordt
verankerd.Eenbelangrijkestapopditgebiedisdatdenieuwefunctieprofielen
voordeuniversiteitenexplicietaandachtbestedenaancompetentiesophet
gebiedvanvalorisatie.Bovendienwordtindeonderzoeksevaluatiesen-visitaties
demate,wijzeenkwaliteitvanbenuttingvankennismeegenomeninde
beoordeling.

Paralleldaaraangaandeuniversiteitenmetdeoverheidindicatorenontwikkelen
dieopdelangeretermijnkunnenwordengebruiktomvalorisatietemeten.Inzet
daarbijisdaterin2015eengedragensetindicatorenontwikkeldengetestis,
waarmeederesultatenvandevalorisatie-inspanningeninverschillende
wetenschapsdomeinenkunnenwordengemetenenbeschreven.Bijde
ontwikkelingvandezesetkunnenhetrapport“Waardevol”vanhetRathenau
InstituutendeuitkomstenvanhetERiC-projectenandereprojectenals
handvattendienen.Opdezewijzewordtinzichtelijkgemaakthoede
universiteitenbijdragenaandedoelstellingomuiterlijkin2016minimaal2,5%
vandepubliekeonderzoeksmiddeleninNederlandtebestedenaanvalorisatie.
Daarmeewordteenbasisgelegdomna2015nadereafsprakentemakengericht
opdeoutputophetgebiedvanvalorisatie.

8. Aanvullende afspraken

Monitoringprijsperstudent

DestaatssecretarisvanOCWendeVSNUmonitorengezamenlijkdeontwikkeling
vandeprijsperstudent.Doelisinbeeldtebrengenhoedeprijsperstudentzich
ontwikkeltalsgevolgvantoenamevandeinstroomenhetoverheidsbeleid,
waaronderookdegevolgenvansnellerstuderen.Ookwordtaandachtbesteed
aandeontwikkelingvanhetonderzoeksdeelenaandeontwikkelingvanhetBBP
inrelatietotinvesteringeninhethogeronderwijs.DeVSNUenOCWstellen
begin2012sameneenonderzoeksopzet,inclusiefdefinities,vast.


Dereguleringenverminderingadministratievelasten

OCWendeVSNUstartengezamenlijkeenprojectgerichtopdereguleringende
verminderingvandeadministratievelastenvooruniversiteiten.Daarbijwordtook
hetnieuwetoezichtvandeinspectiebetrokken.Opbasisvaneeninventarisatie
onderdeuniversiteitenwordenmaatregelengenomendieeropgerichtzijn
regelgevingenrapportageverplichtingenterugtedringen.


Indirectekosten

OpbasisvandebenchmarkvanBerenschotendedaaringehanteerde
invalshoeken,zullendeafzonderlijkeuniversiteitenhunindirectekosten
openbaarmakeneninzichtgevenindeontwikkelingvandeindirectekosten.In
deprestatieafsprakentussendestaatssecretarisvanOCWendeindividuele
universiteitenwordtaangegevenwatdeambitievanelkeuniversiteitisophet
gebiedvanindirectekostenenwelkemaatregelendeuniversiteitdaartoeneemt.


Examencommissies

OCWendeVSNUverkennensamendepraktischevormgevingvanhetvoorstel
uitdeStrategischeAgendaoverdebijwetteverplichtendeelnamevanexternen
indeexamencommissie.Daarbijwordtookdedoelmatigheidvanmogelijke
variantenonderzocht.


DoorstroomHBO-WO
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Deuniversiteitenwerkenwaarnodigenmogelijksamenmetdehogescholenom
dedoorstromingtussenHBO-bachelorsenWO-masterstebevorderenende
noodzaakvanschakelprogramma’stebeperken.
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9. Condities: regelgeving

Omuniversiteiteninstaattestellendegenoemdeprestatiesterealiseren,moet
deregelgevingwordenaangepast.DestaatssecretarisvanOCWzalhiertoeeen
wetsvoorstelindienenbijdeStatenGeneraalendelagereregelgevingaanpassen.

InhetwetsvoorstelnaaraanleidingvandeStrategischeAgendaneemtde
staatssecretarisdevolgendemaatregelenop:

‐ aanvullendopdebestaandemogelijkhedenvoorselectievanstudentenwordt
selectiemogelijkgemaaktwanneerhetonderwijsprofielvandeopleidingdit
vereist.Uitbreidingvanhetaantalopleidingenwaarvoorgeselecteerdwordt
zalopstelselniveaugeleidelijk,zorgvuldigenintransparantieplaatsvinden.
‐ hetvervroegenvandeaanmelddatumtot1mei.
‐ hetwettelijkverankerenvanhetstudiekeuzegesprek.
‐ hetcreërenvanverdereverruimingvanmogelijkhedenvoor
collegegelddifferentiatie
‐ hetafschaffenvanhettoelatingsrechttothetWOvoorstudentenmeteen
HBO-propedeuse.
‐ voorschakelprogramma’svanmeerdan30ECTSgeldthet
instellingscollegegeld;voorschakelprogramma’svanmaximaal30ECTS(half
jaar)eenbedragterhoogtevanhetwettelijkcollegegeld.
‐ hetwettelijkverankerenvandepromotiestudentalsderdefaseinhet
wetenschappelijkonderwijsenalsaanvullendemogelijkheidomte
promoveren.

DestaatssecretarisfaciliteertviaeenExperimenteer-AMvBhetmogelijkmaken
vaneenbindendstudieadviesinhettweedeenderdebachelorjaaren
experimentenmeteenjaarklassensysteem.

DebeleidsregelMacrodoelmatigheidwordtaangepastomdemogelijkheden
voorverbredingvanbacheloropleidingenteverruimenendifferentiatievanhet
opleidingenaanbodmogelijktemaken.Arbeidsmarktrelevantieenprofilering
gaandaarbijeenbelangrijkererolspelen.

ZowelvoordeExperimenteerAMvBalsvoordeWetStrategischeAgendageldt
alsbeoogdeinwerkingtredinghetstudiejaar2013/2014.Debeoogde
inwerkingtredingvandenieuwebeleidsregelMacrodoelmatigheidishet
studiejaar2012/2013.
10. Aanpak en monitoring

Totstandkomingprestatieafspraken

Opbasisvanheteigen(bestaandeengewenste)profielenhetstreefbeelduitde
StrategischeAgendaformuleertelkeuniversiteitvoorstellenvoor
prestatieafspraken.Daarbijbeschrijvenuniversiteitenwatdestandvanzakenis
ophetgebiedvanprestatiesenkwaliteitvanhetonderwijs,profileringvanhet
onderwijs,zwaartepuntvormingenprofileringinhetonderzoekenvalorisatieen
gevenzijaanwelkeresultatenzijdeafgelopenjarenopdezegebiedenhebben
bereikt.Daarbijhebbenzijdevrijheidomeeneigentijdsvenstertehanteren,dat
aansluitbijhunontwikkelingsproces.Bijdezebeschrijvingmakenzijinelkgeval
gebruikvandeindebijlageopgenomenindicatoren.Daarbijwordtruimte
gebodenvoormaatwerk,omaantesluitenbijdelokalesituatie.
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Inhetverlengdevandezeanalysedoetelkeuniversiteitmedeopbasisvaneen
dialoogmetdeomgeving(o.a.hetbedrijfsleven),voorstellenvoor
prestatieafspraken,dieaansluitenbijdeeigensituatieenheteigenprofiel.
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Overdezevoorstellenvindtinhetvoorjaarvan2012overlegplaatsmetde
staatssecretarisvanOCW,waarnadeprestatieafsprakendoorhetCollegevan
Bestuurvandeuniversiteitendestaatssecretariszomogelijkvoor1juli2012
wordenondertekend.

Overdevoorstellenvandeinstellingenvoordeprestatieafsprakenophetgebied
vanprofileringvanhetonderwijsenzwaartepuntvormingenprofileringinhet
onderzoekvindtafstemmingplaatstussendeuniversiteiten.Opbasishiervan
steltdeVSNUinapril2012tweerapportagesopoverdeprestatiesen
voornemensopdezegebieden.Indezerapportagewordtaangegeven:
‐ watdeuniversiteitensinds2000hebbengerealiseerdophetgebiedvan
herordeningvanhetonderwijsaanbodendifferentiatievanhetonderwijsen
wathunvoornemens(individueelofinhetkadervanstrategischeallianties)
opditgebiedzijnindeperiodetotenmet2015entot2020
‐ wathetwetenschappelijkprofielenhetmaatschappelijkprofielvande
afzonderlijkeuniversiteitenis
‐ watdeuniversiteitensinds2000hebbengerealiseerdophetgebiedvan
zwaartepuntvorminginhetonderzoekenwathunvoornemens(individueelof
inhetkadervanstrategischeallianties)zijnopditgebiedindeperiodetoten
met2015entot2020
‐ hoeuniversiteiteninspelenopdetopsectoren(innovatiecontractenenhuman
capitalagenda’s)endegrandchallenges.
Indezerapportageswordtookaangegevenhoedevoorstellenzichverhouden
totbestaandesectorplannen.

DestaatssecretarisvanOCWzalzichbijdetotstandkomingvande
prestatieafsprakenendehiervoorgenoemderapportageslatenadviserendoor
eenreviewcommissie.

Indiendestaatssecretarisvanmeningisdatdevoorstellenvandeuniversiteiten
opstelselniveauonvoldoendeleidentottransparantieendoelmatigheidinhet
opleidingenaanbod,differentiatieinhetonderwijsofzwaartepuntvorminginhet
onderzoek,onvoldoendeaansluitingophettopsectorenbeleidofdateente
grootverliesvanlandelijkeuniekeexpertisedreigt,vindtnaderbestuurlijk
overlegplaatsmetdeVSNU.


Monitoringenverantwoording

Verantwoordingoverderealisatievandeafsprakenvindtplaatsviade
jaarverslagenvandeuniversiteitenendeinformatiesystemenoverdeindicatoren
indebijlage.Datsluitaanbijhetuitgangspuntdatverantwoordingzoveel
mogelijkintegraalplaatsvindtendatdeadministratievelastenzobeperkt
mogelijkwordengehouden.JaarlijkswordtinVSNU-verbandeenlandelijk
overzichtopgesteldopbasisvandejaarverslagenvandeuniversiteiten.

Alsblijktdateronvoldoenderesultaatgeboektwordt,treedtdestaatssecretaris
inoverlegmetdeuniversiteiten.

OminstellingenteondersteunenzaldeVSNUzorgenvooreenjaarlijkse
uitwisselingvanervaringenenbestpracticestussenuniversiteiten.Daarnaast
wordtsystematischbeschreven‘watwerkt’en‘watnietwerkt’,waarmee
objectieve,evidencebasedinformatiebeschikbaarkomt.OCWzaldezelandelijke
uitwisselingvanexpertisefinancieelondersteunen.

Universiteitendiedeafgesprokenresultatennietrealiserenenvanmeningzijn
datzijweldebenodigdeinspanningenhebbengeleverd,kunneneenberoep
doenopdehardheidsclausuleendestaatssecretarisverzoekeneenaudittelaten
12




uitvoerenomtebezienofdeinstellingdooronvoorzieneomstandighedenniet
aanhaarprestatiesheeftkunnenvoldoen.
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11. Financiering
11.1. Financieel kader
OpbasisvandeOntwerpbegrotingen2012OCWenEL&Iisvoordeperiode
2011-2016hetvolgendefinancieelkaderbeschikbaar(prijspeil2011):

Financieel kader rijksbijdragen universiteiten
(Programma-uitgavenwetenschappelijkonderwijs)








bedragenx€
1miljoen
Jaar
2011
2012 2013 2014 2015 2016
Ontwerpbegroting 2012, OCW

3.936

Ontwerpbegroting 2012, EL&I

162

Totaal
waarvan:Voorwaardelijke
financiering
waarvan:Profilering
waarvan:Extra
toponderzoekscholen
waarvan:Overig

4.098

4.098

3.894 3.908 3.952 3.961 3.998
163

163

163

163

163

4.057 4.071 4.115 4.124 4.161
27

84
38

20
4.010

20
3.929

93
38

98
38

105
38

20
20
20
3.964 3.968 3.998

Opmerking:Tenopzichtevandeontwerpbegrotingen2012OCWenEL&Iiser
vanaf2013€14miljoenminderbeschikbaarvoorde‘Voorwaardelijke
financiering’encomplementair€14miljoenmeerbeschikbaarvoor
‘Profilering’.


DemiddelenuithetFESmakengeendeeluitvandevermeldebudgetreeksen.Dit
betekentdatdeafnamevandezemiddelenvanwegehetaflopenvandeFESprojecteninditfinancieelkadernietzichtbaaris.

Dehuidigeinschattingisdatindeperiode2011-2016bijvrijwelgelijkblijvende
budgettendestudentenaantalleninhetwetenschappelijkonderwijstoenemen
van248.200inhetstudiejaar2011-2012naar276.600inhetstudiejaar20162017.Degediplomeerdeuitstroomneemtindieperiodetoevan30.400inhet
studiejaar2011-2012tot33.700inhetstudiejaar2016-2017(Bron:
ReferentieramingOCW2011).

Alsgevolgvanhettopsectorenbeleidzalsprakezijnvaneenverschuivingvande
beschikbaremiddeleninderichtingvandedisciplinesdiesamenhangenmetde
topsectoren.DestaatssecretarisvanOCWendeuniversiteitenzienhetals
gezamenlijkeverantwoordelijkheiddatvoorhetNederlands
onderzoekslandschaprelevantetopkwaliteitinandereonderzoeksgebieden
behoudenblijft.


11.2. Voorwaardelijke financiering voor kwaliteit en studiesucces

Debeschikbaremiddelenvoorkwaliteitenprofielvanhetwetenschappelijk
onderwijsbeslaanintotaal142miljoeneuro(ruim7%vanhetonderwijsbudget).
Ruim5%vanhetonderwijsbudgetisbeschikbaaralsvoorwaardelijkefinanciering.
Voorwaardevoortoekenningvandezemiddelenisovereenstemmingoveren
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ondertekeningvandeprestatieafspraakoverkwaliteit&studiesucces,indirecte
kosten,profileringonderwijs,zwaartepuntvormingonderzoekenvalorisatie.
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Ineersteinstantiewordendezemiddelenvoordeperiode2012-2016toegekend.
In2016wordtbeoordeeldofdeafsprakenoverdeperiode2012-2015zijn
gerealiseerd.Voorwaardevoorcontinueringvandezemiddelenindeperiode
2017-2020ishetrealiserenvandeafgesprokenprestatiesrondkwaliteiten
studiesuccesindeperiode2012-2015.

Deafsprakenophetgebiedvanprofileringenvalorisatiewordenniet
meegenomenindevoorwaardelijkefinanciering.Welzijnervoor
onderwijsprofileringselectiefteverdelenmiddelenbeschikbaar.Diewordenin
2013selectieftoegewezenopbasisvanplannenvandeinstellingenvoorde
periode2013-2016,naadviseringdoordereviewcommissie.Dezecommissie
toetstdeplannenoprealismeenambitieopbasisvaneenreferentiekaderdat
begin2012definitiefzalwordenvastgesteld.Ditreferentiekaderbouwtvoortop
deindeStrategischeAgendageformuleerdedoelstellingen.Belangrijke
randvoorwaardeisdathetkadervoorzietineengelijkspeelveldvooralle
universiteiten.Deuniversiteitenzijnvoornemensomindevoortgangsrapportage
vandeVSNUinapril2012metopelkaarafgestemdeplannentekomen.
Voordezeselectieftoetewijzenmiddelenis2%vanhetonderwijsbudget
beschikbaar.


Voorwaardelijkefinanciering


Deintensiveringsmiddelenwordentoegekendalsvoorwaardelijkefinanciering.
Datbetekentdatzijvooreenbepaaldeperiodewordentoegekendenvanaf2017
alleengecontinueerdwordenalsdeuniversiteitendeafgesprokenprestaties
binnendedaarvoorgeldendetermijnhebbengerealiseerd.
Voortoekenningvandezemiddelenworden3categorieënprestaties
onderscheiden:
a. Kwaliteitenexcellentie:Deuniversiteitheeftdeafgesprokenprestatiesten
aanzienvankwaliteit/excellentiegerealiseerd.
b. Studiesucces:Deuniversiteitheeftdeafgesprokenprestatiesophet
gebiedvanrendementenuitvalgerealiseerd.
c. Maatregelen:Deuniversiteitheeftdeafgesprokenmaatregelenuitgevoerd
omdeonderaenbgenoemdeprestatiesterealiseren(metinelkgeval
maatregelenopgebiedvandocentkwaliteitenonderwijsintensiteit).In
dezecategoriewordenookafsprakenophetgebiedvanindirectekosten
opgenomen.

Aanheteindvandeperiodewaardezeprestatieafsprakenbetrekkingophebben
beoordeeltdestaatssecretarisofaandevoorwaardenvoordevoorwaardelijke
financieringisvoldaan.Alseenuniversiteitdeafgesprokenprestatiesuitéénof
meervandezecategorieënnietheeftgerealiseerd,krijgtdeinstellingeendeel
vandemiddelenuitdecomponentkwaliteitenstudiesuccesnietindeperiode
2017-2020.Daarbijteltelkecategoriemeevoor1/3.
Alsgeenvandeafgesprokenprestatiesisbehaald,vervallendemiddelendieaan
eeninstellingzijntoegekendvoorkwaliteitenstudiesucces.

Indienersprakeisvanonvoorzieneomstandighedenwaardoordeprestatiesniet
gehaaldzijn,kandeinstellingvragenomeenauditwaaruitditblijkt.De
uitkomstenvaneendergelijkeauditwordenbetrokkenbijdebeoordeling.

Deopbrengstenvandekortingenopdeinstellingendienietalleafgesproken
prestatieshebbengerealiseerd,wordenproportioneelverdeeldoverde
instellingendiedeprestatiesvooralle3decategorieënhebbenbehaald.
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12. Ontbindende voorwaarden
Deindividueleuniversiteitenmaken(alofnietsamenwerkendinalliantieverband)
afsprakenmetdestaatssecretarisvanOCWoverhunprestaties.Indienhet
financiëlekadervandeuniversiteitensignificantverandert,vindtnaderoverleg
plaatstussendestaatssecretarisvanOCWendeVSNUofdedesbetreffende
universiteitoveraanpassingvandeprestatieafspraken.
Detotstandkomingenimplementatievanbenodigdewet-enregelgevingis
conditioneelvoorhetrealiserenvandeprestatieafsprakendoordeuniversiteiten.
Alsdeinparagraaf9genoemderegelgevingniettijdigwordtingevoerd,krijgen
deuniversiteitenmeertijdomdeafgesprokenprestatiesterealiserenenworden
dedoelenvoor2015aangepast.


13. Ondertekening

DevoorzittervandeVSNU,dieindezeoptreedtnamensalleNederlandse
universiteitenverenigdindeVSNU,

en

destaatssecretarisvanOCW,diedithoofdlijnenakkoordmedenamensde
ministervanEL&Iondertekent,

sluitendithoofdlijnenakkoordvoordeperiodenajaar2011–2015,






deStaatssecretarisvanOCW


deVoorzittervandeVSNU
H.Zijlstra





S.Noorda
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Bijlage: indicatoren prestatieafspraken
Indeprestatieafsprakenhanterenuniversiteiteninelkgevaldevolgende
indicatoren.

Indicator
Indicatoren a. Kwaliteit en
excellentie
Excellentie

Indicatoren b. Studiesucces
Uitval

Switch

Bachelorrendement

Indicatoren c. Maatregelen
Docentkwaliteit

Onderwijsintensiteit

Indirectekosten

1

Toelichting
Deelnamevanstudentenaanhonours
programma’s,ofeenandereindicatorwaarmeede
deelnamevanstudentenaanexcellenteopleidingen
inbeeldwordtgebracht.
Opbasisvanvoorstellenvandeuniversiteiteneneen
adviesvandereviewcommissieword(t)(en)de
indicator(en)voorexcellentienaderuitgewerkt.
Hetaandeelstudentenvanhettotaalaantalvoltijds
bachelorstudenten(eerstejaarsHO)datna1jaarstud
nietmeerbijdeinstellingstaatingeschreven.Bron:
1CijferHO.
Daarnaastkunnenuniversiteitenuitvaluitde
opleidinginhettweedeenderdebachelorjaarin
beeldbrengen.
Hetaandeelstudentenvanhettotaalaantalvoltijds
bachelorstudenten(eerstejaarsHO)datna1jaarstud
overstaptnaareenanderestudiebijdezelfde
instelling.
Bron:1CijferHO.
Hetaandeelherinschrijversvandevoltijdbachelor
studenten(eerstejaarsHO)datnavierjaareen
diplomabijdieinstellingbehaalt.
Bron:1CijferHO.
Hetaandeeldocentenmeteenbasiskwalificatie
onderwijs.
Bron:instellingsadministratie,viaVSNUlandelijk
beschikbaar.
Hetaantalgeprogrammeerdecontacturenenoverige
gestructureerdeureninheteerstebachelorjaar(hierb
geldteenondergrensvanminimaal12uurperweeki
heteerstebachelorjaar).
Bron:OERenStudiegids.
AlleuniversiteitenhanterendedoorBerenschot
gehanteerdemethodologie.Universiteitenkunnen
zelfeenkeuzemakenuitdedriedoorBerenschot
gehanteerdeinvalshoeken.1 

Invalshoeken indirecte kosten
a. Overheadformatie als percentage van de totale formatie (fte indirecte kosten / fte totaal). Dit
percentage is exclusief de Onderwijs- en onderzoeksondersteuning.
b. Overhead per fte van de gehele organisatie
Inclusief de Onderwijs- en onderzoeksondersteuning en inclusief de uitbestedingskosten en het
indirecte kostendeel van de automatiseringskosten (dit betreft de kantoorautomatisering en de
bedrijfsvoeringsystemen, niet de onderwijs-ICT).
c. Overhead / omzet
De overhead als percentage van de totale omzet, dit omvat de volgende drie onderdelen:
- Salarislasten overheadfuncties (eigen personeel) / totale omzet
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- Kosten inhuur / uitbesteding overhead – opbrengst derden overhead)/ totale omzet
- Indirecte kosten informatisering en automatisering (excl. eigen personeelskosten) / totale omzet
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