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Onderdeel van de prestatieafspraken OCW is het streven om in 2015 minimaal 7% van de voltijds 
bachelorstudenten deel te laten nemen aan (door Sirius) gevalideerde excellentietrajecten. 
Voorliggend document is opgesteld conform de richtlijnen van Sirius. Het is gebaseerd op de input van 
alle UT-ers met een verantwoordelijkheid ten aanzien van excellentietrajecten vanaf Pre-University tot 
en met de Masters, inclusief aansluiting met de 3e cyclus trajecten daarna. Een eerdere versie van het 
voorstel is besproken met Sirius en met onze collega's van de Universiteit Leiden. 

Op 13 mei 2013 is het bijgevoegde voorstel Excellentie@UT (deadline indiening was 15 mei) aan 
Sirius toegestuurd. Afgesproken is dat de Sirius beoordeling van de UT excellentietrajecten in het 
najaar van 2013 wordt afgerond. Sirius zal uiterlijk media juni 2013 op dit voorstel reageren. 

Vanwege de late informatie over de procedures en de hoge tijdsdruk was UR agendering niet eerder 
mogelijk. 

Engels: 
One of the elements of the performance agreement between UT and the Ministry 
OCW is the ambition to host at least 7% of our bachelor students in a honours 
programme validated by Sirius in 2015. The attached proposal elaborates on how the 
UT aims to reach that goal. It was developed in close consultation with UT staff 
directly involved in UT honours programmes and initiatives. Sirius and colleagues 
from the University of Leiden have commented on an earlier version of the document. 
This proposal has been submitted to Sirius on May 13, 2013 (2 days before the 
deadline). Sirius will inform us on their assessment in the mid of June 2013. 



Due to unclear Sirius procedures and strict Sirius deadlines the University Council 
could not be informed earlier. 
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1. DE UNIVERSITEIT TWENTE 

Universiteit Twente (UT) is een jonge, ondernemende researchuniversiteit, waar de ontwikkeling 
van nieuwe en relevante technologische kennis en toepassingen centraal staat. De UT benadert 
technologie niet ge"isoleerd, maar in de context van mens-, management- en maatschappijweten
schappen. Met deze combinatie van high tech en human touch wordt wetenschappelijk ver
nieuwd, warden mensen opgeleid die in de samenleving verschil kunnen maken en wordt gewerkt 
aan oplossingen voor grate vraagstukken waarmee de wereld wordt geconfronteerd. 

De UT is ondernemend, hetgeen in het onderwijs tot uitdrukking komt doordat we studenten sti
muleren buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines te gaan en manieren te 
zoeken om met hun ideeen de samenleving te verbeteren. 

1.1 HET TWENTSE 0NDERWIJSPROFIEL 

In lijn met haar profiel streeft de universiteit er naar dat studenten in de technisch
wetenschappelijke opleidingen leren dat het effect van technologische innovaties in belangrijke 
mate wordt bepaald door de maatschappelijke context. Omgekeerd is de technologie onmisbaar 
geworden bij innovaties in het sociale en individuele domein; of het nu gaat om de bestuurskunde 
of de geneeskunde. We leven in een hoogtechnologische samenleving en het onderzoek- en on
derwijsportfolio van de UT maakt de universiteit bij uitstek geschikt om studenten hier op voor te 
bereiden. 

Begrip van technologie en van de samenleving is een van de onderscheidende kenmerken van de 
Twentse afgestudeerde. Om dit te realiseren leiden de UT bachelor- opleidingen op tot 'ingeni
eurende academici'. Deze beschikken over de volgende vaardigheden, de zogenaamde 30's: 

1. Onderzoeken: kritisch beoordelen van bestaande kennis en bijdragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe kennis. 

2. Ontwerpen: integreren van wetenschappelijke kennis bij het ontwikkelen van nieuwe oplos
singen voor complexe problemen. 

3. Organiseren: implementeren van nieuwe oplossingen in een complexe maatschappelijke en 
technologische omgeving. 

In de bacheloropleidingen warden al onze studenten ingewijd in de basis van deze drie vaardig
heden. In de masteropleidingen specialiseert de student zich verder in een van deze vaardighe
den. De verschillende masteropleidingen hebben een duidelijke focus op een van deze drie gebie
den. 

Naast begrip en vaardigheden investeert de UT in attitudevorming bij haar studenten. Die attitude 
is 'ondernemend' in eerdergenoemde zin: buiten kaders durven treden en op zoek gaan naar de 
mogelijkheden om met kennis impact te genereren. Dit gebeurt op duurzame wijze, met respect 
voor mens en planeet. 

Samengevat kent het Twentse onderwijsprofiel drie aspecten: (1) inhoudelijk brengen we techni
sche en mens- en maatschappijwetenschappen bij elkaar: High Tech - Human Touch; (2) al onze 
studenten bekwamen zich in de bachelor fase in de drie rollen van onderzoeker, ontwerper en or
ganisator, met de mogelijkheid zich in de tweede en derde fase in een van deze drie rollen te spe
cialiseren; en (3) we investeren in een ondernemende attitude, met respect voor mens en pla
neet. 
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1.2 DE TWENTSE ONDERWIJSVISIE 

Vanuit haar specifieke profiel draagt de UT bij aan het nationale onderwijsportfolio met de meer 
traditionele ingenieursopleidingen en met bijzondere opleidingen op de snijvlakken van techniek 
en maatschappij, zoals Technische Geneeskunde of meest recent the Academy of Technology and 
Liberal Arts and Sciences (ATLAS), het enige University College met een technisch
wetenschappelijk profiel. Tegelijk heeft de UT een meer regionale opdracht: het aantrekken en 
opleiden van zo veel mogelijk hooggekwalificeerde academische professionals in de regio, in de 
technische richtingen maar oak in andere domeinen. lnzet hierbij is de verdere economische en 
sociaal-culturele ontwikkeling van Noordoost Nederland. Het is om die reden dat de UT naast een 
hoogwaardige onderwijsaanbieder op specifieke gebieden oak een toegankelijke onderwijsaan
bieder wil zijn, waar talent de gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen. 

De populatie jonge mensen die de UT als instelling de komende jaren moet weten te bereiken is 
meer divers dan tevoren. Hun leerstijl en de manier waarop zij met informatie omgaan is anders 
dan die van eerdere generaties. Voor strikte kennis is de UT een van vele aanbieders, en niet per 
definitie de belangrijkste. Waar de UT haar waarde toevoegt is niet in de sequentie van hoar- en 
werkcolleges, maar wel in de inhoudelijke coaching, de kritische interactie en een inspirerende 
gemeenschap. 

Komende generaties studenten zullen in hun professionele leven meer verschillende functies 
hebben dan eerdere generaties. Veel van die functies bestaan nu nag niet. Tegen die achtergrond 
moet de UT hen vooral een relevante onderwijservaring aanbieden. Daarin moet het zelf leren 
verwerven van kennis en inzicht en het buiten disciplinaire grenzen kunnen treden een duidelijke 
plaats krijgen. 

Vanuit deze gedachte is de UT in 2010 begonnen haar onderwijs anders in te richten. Het streven 
daarbij is om de opleidingsrendementen substantieel te verhogen, de uitval zoveel mogelijk te 
concentreren in het eerste studiejaar en ruimte te bieden voor de ontwikkeling van talentvolle 
studenten met een kennis- en competentieniveau die naadloos aansluit bij de -ongewisse- eisen 
van het afnemende werkveld. 

1.3 DIDACTIEK 

De UT heeft in 2010 in het bacheloronderwijs een veranderingsproces in gang gezet naar een on
derwijsmodel dat toekomstbestendig is. We noemen dat het Twentse Onderwijsmodel (TOM). 
Studenten warden hierin uitgedaagd door actieve onderwijsvormen waarin zelf ontdekken maxi
maal wordt gestimuleerd. Daarbij ligt de nadruk op een diep, conceptueel begrip van de kern van 
een discipline of domein. Dat begrip van de kern van de discipline is belangrijker dan feitenkennis 
over alle uithoeken van het domein. Ons uitgangspunt is de 'T-shaped academic': een expert die 
voldoende diep in de materie van het vakgebied zit om er kennis of toepassingen aan toe te kun
nen voegen, maar die tegelijk genoeg inzicht heeft in de context om te kunnen reflecteren op de 
beperkingen van zijn expertise en die expertise bovendien kan vertalen naar en toepassen op an
dere domeinen. In alle curricula maken de studenten zich in de modules van de bachelor de drie 
rollen van onderzoeker, ontwerper en organisator eigen. 

De Twentse bacheloropleidingen zijn georganiseerd in voltijds onderwijseenheden: de modules. 
In elke module staat een basisconcept uit de discipline of het domein centraal. Een module kan 
warden gezien als een mini-opleiding, waarin verschillende onderwijsvormen warden gecombi
neerd. Zelfstandige kennisverwerving - waarbij we optimaal gebruik maken van peer-instructie -
wordt tijdens de modules gemaximeerd. Daarom wordt zoveel mogelijk met project- of pro
bleemgestuurde onderwijsvormen gewerkt. Er zijn echter oak colleges en practica, voor onderde
len die zich daar beter voor lenen. 
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De precieze invulling van de modules kan sterk verschillen tussen, maar ook binnen, opleidingen. 
De 'lokale expertise' van docenten en de eisen die het thema aan de module stelt, zijn leidend. Dit 
is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs en het zorgt voor een gevarieerd curriculum 

-waarin studenten op verschillende manieren warden uitgedaagd. Wat de modules wel gemeen 
hebben is hun lengte: elke module duurt 10 weken en telt 15 EC. 

Een expliciet uitgangspunt is dat studeren aan de UT een voltijds activiteit is. Een continue studie
last en regelmatige terugkoppeling van het geleerde houden studenten 'aan de bal'. De inzet is 
dat nominaal studeren de norm is, omdat we studenten het maximale uit hun studie willen laten 
halen, maar ook omdat studenten in hun leerproces in belangrijke mate van elkaars inzet afhan
kelijk zijn. 

Een belangrijk middel om continu"iteit en voortgang in de studie te stimuleren is dat modules als 
een geheel warden afgerond. De deeltoetsen die in een module warden afgenomen leiden samen 
tot een eindresultaat. Als dat voldoende is, dan is de module afgerond. Het Twentse Onderwijs
model kent geen 'herkansingen'. Modules hebben een thematische samenhang en kunnen daar
om integraal getoetst warden. Op inhoudelijke gronden kunnen deelresultaten elkaar compense
ren. De examinator kan zo nodig aangeven waar toch nog een zwakte zit bij een individuele stu
dent en daar een aanvullende opdracht voor geven. 

Het modulaire Twentse Onderwijsmodel wordt nog niet ingevoerd in de masteropleidingen. In 
het masteronderwijs specialiseren studenten zich en wordt vanuit didactisch oogpunt gezocht 
naar een intensieve koppeling met het onderzoek van de vakgroepen van de UT. Hier wordt ge
zocht naar de goede balans tussen de meester-gezel relatie en effectieve peer-instructie. 

1.4 DE JUISTE STUDENT OP DE JUISTE PLEK 

Bepalend voor het realiseren van onze onderwijsambities is het aantrekken van de juiste studen
ten en de koppeling van deze studenten aan de juiste studie. Dit vereist een doorlopende aanpak 
van werving, selectie en studiekeuze- en studieloopbaan-begeleiding, vanaf pre university tot en 
met de master. 

Via Twente Academy, ons pre university college, zijn wij nauw verbonden met het VO en zorgen 
wij ervoor dat VO-leerlingen zo goed mogelijk warden voorbereid op hun studiekeuze en een 
goede aansluiting vinden in het hoger onderwijs. Dit gebeurt via een breed scala aan activiteiten 
als VWO masterclasses, profielwerkstukbegeleiding en meesterproeven Technasium. De kennis 
die we op deze wijze over potentiele studenten verzamelen, registeren we in een portfolio dat zal 
warden gebruikt bij de werving, selectie en studiekeuzebegeleiding. Via de Docent Ontwikkel
teams (DOTs), waarin VO docenten warden begeleid in het ontwikkelen en vernieuwen van hun 
onderwijs, wordt de relatie VO-UT verduurzaamd en ontstaat een netwerk van UT ambassadeurs 
in hetVO. 

Een belangrijk onderdeel van de studiekeuze- en studieloopbaan-begeleiding vindt plaats in de 
eerste twee modules die de student volgt in de bacheloropleidingen. Deze hebben extra doelstel
lingen; ze moeten een goed beeld geven van aard en inhoud van de opleiding, zodat de student 
kan bepalen of de opleiding de juiste keuze is en of studiesucces een realistische verwachting is. 
Ook vindt tijdens de eerste twee modules de identificatie van excellente studenten plaats, die 
vervolgens warden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de excellentietrajecten. Uiteraard 
wordt hierin door de opleiding geadviseerd. 

Verder moet de student een plek vinden in de gemeenschap waar hij of zij tenminste drie jaar 
deel van uit zal maken. Daarbij hoort orientatie op het studentenleven, maar ook het leren stude
ren en het beset dat de opleiding deel uitmaakt van een grater geheel. Specifieke instrumenten 
die hiervoor warden ingezet zijn de introductieperiode, het jaarlijks wisselende instellingsbrede 
thema van de eerste module waar opleiding-overstijgende activiteiten bij warden aangeboden, 
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en onderwijsonderdelen die voor meerdere opleidingen gezamenlijk warden aangeboden, bij
voorbeeld op het gebied van wiskunde en onderzoeksmethoden. 

Aan het eind van het eerste jaar krijgt de studenten in alle opleidingen een verwijzende beoorde
ling: het bindend studieadvies. Heeft de student minder dan drie van de vier modules in het eer
ste jaar succesvol afgerond, dan kan niet opnieuw voor de opleiding warden ingeschreven. 

In de masteropleidingen bestaan geen orientatieperiodes. Studenten hebben hun studie
vaardigheden al ruimschoots ontwikkeld en komen binnen met een reeel beeld van het eigen 
kunnen. Wat betreft de excellentietrajecten in de master fase zal een student hier expliciet voor 
kiezen of gescout zijn in de bachelorfase. 

Het aanbod aan excellentieprogramma's is georganiseerd vanuit de UT-visie op excellentie die 
aanhaakt bij het Twentse onderwijsprofiel en gekozen didactiek. 

2. VISIE OP EXCELLENTIE 

De Universiteit Twente wil excellente studenten, dat zijn jonge mensen die getalenteerd, gemoti
veerd en ondernemend zijn, begaafde studenten die graag buiten gebaande paden treden, over 
de grenzen van disciplines kijken en manieren zoeken om hun ideeen impact te geven in de sa
menleving, meer uitdagingen en studiepaden bieden. De excellentieprogramma's die we in de ba
chelor en masterfase hebben ingericht, bieden hier mogelijkheden toe. 

De Twentse onderwijsvisie geeft inhoudelijk richting aan de visie op excellentie en het excellen
tiebeleid. De eerder genoemde drie centrale aspecten van onze visie: (1) bij elkaar brengen van 
technische en mens- en maatschappijwetenschappen: High Tech - Human Touch; (2) al onze stu
denten bekwamen zich in de bachelorfase in drie rollen van onderzoeker, ontwerper en organisa
tor, met de mogelijkheid zich in een latere fase in een van deze rollen te specialiseren; en (3) in
vesteren in een ondernemende attitude, met respect voor mens en planeet, staan centraal in de 
opbouw van het onderwijsportfolio. 

In deze visie speelt talentontwikkeling een cruciale rol. Het is voor de kwaliteit van het onderwijs 
van cruciaal belang dat we een cultuur weten te creeren die de studenten ertoe uitnodigt het 
maximale uit hun studietijd te halen en dat we de instrumenten aanbieden die studenten daarbij 
kunnen helpen. De trend van regressie naar het gemiddelde moet warden gestopt. 

Onder excellente studenten rekenen we studenten die aan drie criteria voldoen: ze zijn getalen
teerd, gemotiveerd en ondernemend. Voor de UT zijn excellente studenten immers begaafde 
mensen die graag buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines kijken en actief 
manieren zoeken om hun ideeen impact te geven in de samenleving. Juist deze studenten willen 
we meer uitdagingen en studiepaden bieden. De excellentieprogramma's die we hebben inge
richt, bieden hier mogelijkheden toe. 

Aan de UT vinden we het belangrijk dat excellentieprogramma's door het hele onderwijsgebouw 
warden aangeboden, vanaf pre university tot en met postdoctoraal onderwijs. In alle fases war
den studenten die getalenteerd, gemotiveerd en ondernemend zijn uitgedaagd om hun talenten 
op de terreinen van onderzoeken, ontwerpen en organiseren maximaal te ontwikkelen. 
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2.1 PRE·UNIVERSITY EXCELLENTIEONDERWIJS 

De UT heeft haar activiteiten voor en met het secundair onderwijs ondergebracht in de Twente 
Academy. Hierin werkt Twente Academy met vwo-scholen in de regio ondermeer aan program
ma's om hoog gemotiveerde en getalenteerde scholieren extra uit te dagen en te interesseren 
voor excellentietrajecten aan de UT. 

VWO-scholieren kunnen in de onderbouw en in de bovenbouw een masterclass op de UT volgen. 
Dit zijn wetenschappelijk onderwijsprogramma's bedoeld voor scholieren die zich graag verdiepen 
in een van onze onderzoeksthema's. Er is in de onder- en bovenbouw keuze uit verschillende 
masterclasses, zowel in de sector beta en techniek, als op het gebied van maatschappij en eco
nomie. 

Een masterclass bestaat uit een aantal cursusmiddagen op de Universiteit Twente, varierend van 
3 tot 5 bijeenkomsten. Gedurende deze cursusmiddagen maken scholieren inhoudelijk kennis met 
de huidige onderzoeksontwikkelingen binnen het vakgebied van hun keuze, en kunnen zij zich -
als zij dat willen - voorbereiden op het profielwerkstuk. Voor deelname aan de Masterclass wordt 
de scholier beloond met een certificaat. 

Profielwerkstukbegeleiding en begeleiding van de meesterproef Technasium, beide in 6 VWO 
vindt in directe samenwerking met UT-vakgroepen plaats. 

Via de masterclasses en profielwerkstukbegeleiding komt de UT jaarlijks in contact met meer dan 
200 getalenteerde VWO-scholieren. Dit is voor ons een belangrijke pool voor de werving van ta
lent. 

2.2 EXCELLENTIEONDERWIJS IN DE BACHELORFASE 

In de bachelorfase wordt de academische basis gelegd voor de verdere opleidingscarriere van de 
student. Hier wordt kennis van de discipline of het domein opgedaan en warden basisvaardighe
den in alle drie de rollen van een ingenieurend academicus ontwikkeld. We gebruiken het model 
van de 'T-shaped academic': een diep conceptueel begrip van discipline of domein, gecombineerd 
met voldoende breedte om deze kennis te operationaliseren en vertalen naar andere domeinen. 

Het excellentie-instrumentarium grijpt in de bachelorfase vooral aan op de individuele vorming 
van deze T-shape. De basis van de T-shape is in elk curriculum aanwezig. Excellente studenten 
warden gestimuleerd daarbovenop extra uitdaging te zoeken in de breedte (de liggende balk van 
de T) of de diepte (de staande balk van de T), of zowel in de breedte als in de diepte. 

We bieden dus drie typen excellentietrajecten aan in de bachelorfase: 

1. Trajecten die de liggende balk van de T verbreden; 

z. Trajecten die de staande balk van de T verlengen en daarmee verdiepen; 

3. Trajecten die zowel de liggende balk van de T verbreden als de staande balk van de T verlen
gen. 
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2.3 VERBREDENDE EXCELLENTIEPROGRAMMA'S 

De verbredende - extra-curriculaire - excellentieprogramma's kennen een 
lange geschiedenis aan de UT en kunnen zowel interdisciplinair als discipli
nair zijn. Studenten die gedurende het eerste studiejaar bijzonder succes
vol zijn, warden gestimuleerd om een keuze te maken uit het aanbod van 
honoursonderwijs. 

In 2006 is een eerste interdisciplinair Science honoursprogramma gestart. In 2012 is daar een De
sign honoursprogramma aan toegevoegd. Deze verbredende excellentie-programma's warden 
aan alle UT bachelorstudenten aangeboden en hebben een omvang van 30 EC. In onderstaand 
kader zijn de details van beide programma's opgenomen. 

Science honours: Het programma is opgebouwd uit een korte introductiemodule en vier grote modu
les. In de lntroductiemodule, wordt ingegaan op de wetenschappelijke, technische, politieke en psy
chologische aspecten van een actueel en interessant onderwerp. Module twee behandelt grote weten
schappers uit het verleden en hun significantie voor de moderne maatschappij. Ook wordt de rol van 
creativiteit in de wetenschap belicht. Dezelfde aspecten komen terug in de volgende module waar we 
ons buigen over Grote Wetenschappers In de module Wetenschap in de Praktijk pakken we de discus
sie van een complex probleem weer op. We kijken naar een urgent probleem zoals het klimaatpro
bleem vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. In het lndividueel project gaat de student aan 
de slag met een onderwerp van eigen keuze. Een onderzoeksvoorstel wordt geschreven inclusief on
derzoeksaanpak. Uiteindelijk sluit het honoursprogramma af met een Synthese. In deze groepsactivi
teit wordt gereflecteerd op het hele honoursprogramma. De module mondt uit in een gezamenlijk 
product, zoals bijvoorbeeld een boek. 

Design honours: Het programma is opgebouwd uit een korte introductiemodule en drie grote modu
les. In de lntroductiemodule, wordt ingegaan op de wetenschappelijke, technische, politieke en psy
chologische aspecten van een actueel en interessant onderwerp. Dezelfde aspecten komen terug in de 
volgende module waar we ons buigen over Grote Ontwerpen. Deze behandelt grote ontwerpen uit het 
verleden en hun significantie voor de moderne maatschappij. Ook wordt de rol van creativiteit in de 
wetenschap belicht. In het lndividueel project ga je aan de slag met een onderwerp van eigen keuze. 
Het honoursprogramma af met een Synthese. In deze groepsactiviteit reflecteren we op het hele ho
noursprogramma. De module mondt uit in een gezamenlijk product, zoals bijvoorbeeld een boek. 

(Zie voor meer informatie http://www.utwente.ni/honours/I 

De disciplinaire variant is het Wiskunde honoursprogramma, waar studenten zich kunnen be
kwamen in de wiskunde als universele taal van de wetenschappen. In dit programma, met een 
omvang van 20 EC, wordt studenten een brede kijk op de wiskunde geboden (zie onderstaand ka
der). Het wiskunde excellentieprogramma is alleen toegankelijk voor studenten uit de techniek
opleidingen, inclusief het University College. 

Wiskunde honours: Het programma bestaat uit 6 modules verdeeld over 6 kwartielen. Elke module 
staat onder leiding van een hoogleraar of een universitair hoofddocent van Toegepaste Wiskunde. Na 
de 6 modules volgt er een afsluitende scriptie. De modules zijn: 
1. Bewezen bewijzen 
2. Vinden vs. Verifieren 
3. (Lineaire) Algebra 
4. Signalen met informatie 
5. Complexe netwerken 
6. Dynamische systemen 
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De drie bestaande honoursprogramma's zijn vanuit facultaire initiatieven ontwikkeld. We streven 
er naar om deze in 2015 aan te bieden als drie 30 EC tracks van een centraal honoursprogramma. 
Deze afstemming heeft drie voordelen. Het wordt eenvoudiger om studenten voor dit programma 
te werven. Daarnaast is het eenvoudiger om aan studenten en het afnemend werkveld de meer
waarde van het honoursprogramma uit te leggen. Tenslotte is het mogelijk studenten meer 'op 
maat' te bedienen wanneer ze een combinatie van elementen uit de drie verschillende program
ma's willen volgen. 

2.4 VERDIEPENDE EXCELLENTIEPROGRAMMA'S 

Naast de (inter)disciplinaire verbreding willen we ook aan excellente stu
denten een verdiepend - intra-curriculair - programma aanbieden. Deze 
disciplinaire verdieping (30 EC, als onderdeel van het nominale curricu
lum) zal in opleidingen met tenminste honderd eerstejaars studenten 
(m.u.v. het University College) worden aangeboden in de vorm van ster
programma's. Hiermee adresseren we ongeveer 50% van de UT-instroom. 
Een pilot met dit sterprogramma gaat in studiejaar 2013-2014 in het 
gamma-domein van start in de opleiding European Public Administration 
(EPA). 

In de sterprogramma's worden de beste 10% van de studenten in vijf van de zes verplichte modu
les die elke opleiding kent apart gezet in zogenoemde sterrengroepen. De studenten in deze ster
rengroepen werken samen aan het projectdeel van de module. De opdracht van dit project is 
vanzelfsprekend afhankelijk van wat er in de module moet worden gedaan, maar zal voor de ster
rengroep uitdagender zijn dan voor de andere groepen van studenten: er wordt een hoger be
heersingsniveau van de stof gevraagd aan de sterrengroep. 

Bij een hoger beheersingsniveau kan gedacht worden aan de taxonomie van Bloom; waar andere 
studenten wordt gevraagd naar kennis zal van een sterrenklas inzicht worden vereist; waar regu
liere studenten moeten analyseren zullen sterrenklassen tot een synthese moeten komen. Andere 
voorbeelden van uitdagender projectopdrachten die in de pilot van de opleiding EPA aan de pro
jectgroepen worden gegeven, zijn het analyseren van een probleem in een multilevel governance 
setting (in plaats van op een niveau van governance), en wanneer het om methoden en tech
nieken gaat niet het toepassen van gewone OLS-regressieanalyses, maar van multi level analyse
technieken. 

Tijdens de eerste module van het eerste studiejaar wordt aan alle studenten voorlichting gegeven 
over het sterprogramma. Het moet er expliciet om gaan de studenten die meer kunnen maar ook 
meer willen in de sterrenklassen te betrekken. Op grand van de behaalde studieresultaten in mo
dule 1.1 wordt de beste 8% geselecteerd. Uit de overige groep worden op grand van motivatie
brieven de 2% meest gemotiveerde studenten geselecteerd die tot de subtop behoren; zij moeten 
wel tenminste een 7,5 hebben behaald. De sterrengroep bestaat daarmee uit 10% van de beste 
en meest gemotiveerde studenten. De selectie van de sterrengroep van de volgende vijf modules 
vindt telkens plaats op grand van de resultaten uit de module ervoor. We hanteren het principe 
'nieuwe ronde, nieuwe kansen'. Studenten kunnen dus in de stergroep blijven, maar dit is niet 
vanzelfsprekend. 

De projecten van de vijf modules waarin we sterrengroepen vormen hebben een studiebelasting 
van ongeveer 30 EC, waarbij de precieze omvang van de projecten kan verschillen tussen modu
les. Bij het succesvol afronden van een sterrenproject - waar een cijfer van tenminste een 8 moet 
zijn behaald voor het project-onderdeel - wordt in het diploma-supplement aangegeven dat een 
student in een module bij de top 10% van zijn of haar cohort heeft gezeten en met succes een 
project voor excellente studenten heeft afgerond. Totaal kan een student maximaal 5 sterren op 
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zijn diplomasupplement behalen. Wanneer een student voor de tweede keer in een sterrengroep 
is toegelaten kan hij lid warden van de excellentie studievereniging Ockham. 

2.5 VERDlEPEND EN VERBREDEND EXCELLENTlEPROGRAMMA 

Helemaal naast de reguliere opleidingen start de UT in 2013 met de 
Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) . Dit is een 
interdisciplinair en residentieel University College voor topstudenten die 
bruggen kunnen bouwen tussen sociale en technische wetenschap. In 
tegenstelling tot bestaande University Colleges heeft ATLAS een expliciet 
Technisch-wetenschappelijk profiel. Het programma leidt op vanuit de 
overtuiging dat de wereldwijde problemen van morgen om een nieuw 

soort ingenieur vragen: een generalist die kennis van technologische innovaties kan combineren 
met een gedragswetenschappelijke benadering (high tech en human touch), om oplossingen te 
ontwikkelen die kunnen warden ingezet in diverse sociale, culturele en politieke situaties. 

Het volledig Engelstalige programma is thematisch opgezet random de wereldwijde uitdagingen 
van vandaag en morgen. Het bevat duidelijke leerlijnen voor bijvoorbeeld communicatie en inter
disciplinariteit en ook voor de 3 O's. Studenten leren originele oplossingen bedenken die de we
reld een stukje beter maken. Vast onderdeel van het curriculum is een 'personal pursuit' die zich 
richt op het ontwikkelen van een persoonlijke interesse zoals muziek, sport, een vreemde taal of 
een buitenlandstage. ATLAS studenten kunnen tevens deelnemen aan de verbredende excellen
tieprogramma's. 

ATLAS is niet alleen de UT-bijdrage aan het nationale portfolio van University Colleges, maar heeft 
ook een interne functie. Het is een laboratorium voor experimenten met onderwijsvormen die 
onze onderwijsvisie ondersteunen en prestatie en brede ontwikkeling stimuleren. 

2.6 EXCELLENTIEONDERWIJS IN DE MASTERFASE 

In het 30-concept onderscheiden we aan de UT het persoonlijke repertoire van de studenten -
welke rol ligt je, wat is je persoonlijke voorkeur - en de professionele rol(len) die iemand in een 
onderwijs- of beroepssetting vervult. Daarom bereiden we onze studenten in de bachelor fase 
voor op het vervullen van alle drie de rollen (onderzoeken, ontwerpen of organiseren). In de 
masterfase warden studenten gestimuleerd om zich meer expliciet in een van de 3 O's te speciali
seren. 

De masterprogramma's hebben alien hun eigen zwaartepunten. We kennen UT masters met de 
nadruk op onderzoek, zoals Applied Physics en Applied Mathematics, maar ook masters met 
tracks per 'O' zoals de masteropleiding Mechanical Engineering waar de student een afstudeer
richting met een onderzoek-, design- of management profiel kan kiezen. Daarbovenop warden 
aan excellente studenten per 'O' extra programma's aangeboden vanuit Twente Graduate School 
(TGS). TGS is het 'huis' voor de ge'integreerde MSc+PhD programma's van de UT. 

De eerste pilots met deze excellentieprogramma's in de masterfase starten in 2013: Research 
Honours, Design Honours, en Change Leaders in Research, Design and Management Honours. Ze 
bieden excellente studenten tevens de mogelijkheid om voor te sorteren op een vervolgtraject. 
Het Research Honoursprogramma geeft ge'integreerde en drempelloze toegang tot de PhD fase 
van TGS; het ontwerpersprogramma tot een van de Professional Doctorates in Engineering 
(PDEng) die de UT aanbiedt in het Stan Ackermans lnstituut. 

De 3 excellentietrajecten in de masterfase kenmerken zich door een cognitief, extra- curriculair 
deel in het eerste semester (bij 2 jarige masters is dat in het 2de jaar) van 10-15 EC; en kan war
den aangevuld met een intra-curriculair deel dat verbonden is aan een (afstudeer)project van max 
15 EC in het tweede semester. Ze warden afgesloten met certificaat en getuigschrift, op eenzelfde 
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wijze als in het honoursprogramma in de bachelor. Oak deze honoursstudenten kunnen lid war
den van de excellentie studievereniging. 

Naast de 3 extra-curriculaire excellentieprogramma's warden op de iets langere termijn intra
curriculaire excellentieprogramma's ontwikkeld, waarbij we in eerste instantie denken aan een 2 
jarige Research Master voor de gamma-opleidingen. Dit intra-curriculaire excellentieprogramma 
heeft expliciet als doel om excellente gamma-studenten die op dit moment alleen een eenjarig 
masterprogramma kunnen kiezen, diepgaander voor te laten sorteren op het bijpassende vervolg
traject: het PhD-programma voor onderzoektalenten. Aan de betakant zullen intra-curriculaire 
TGS research-routes voor geselecteerde studenten verder warden ontwikkeld binnen bestaande 
masters. 

2. 7 HONOURS PORTFOLIO 

Alie UT excellentieprogramma's in de bachelor en in de master leiden tot een aantekening 'Ho
nours' op het diploma en een daarbij horende toelichting in het diplomasupplement, waarin de 
succesvol afgeronde excellentieprogramma's en de inhoud hiervan specifiek warden benoemd. 

3. REALISEERBAARHEID 

De UT heeft in de prestatieafspraken met OCW de ambitie aangegeven om de deelname aan ex
cellentietrajecten sterk te laten groeien. In 2010 nam 3% van de bachelorinstroom deel aan nag 
niet gevalideerde excellentietrajecten. In totaal ging het om ongeveer 50 studenten die deel heb
ben genomen aan de honoursprogramma's Science en Wiskunde. Het streven is om in 2015 7% 
van de bachelorpopulatie deel te laten nemen aan gevalideerde excellentietrajecten (350-400 
studenten). Door vanaf collegejaar 2013-2014 ieder jaar 7% van de instroom in deze trajecten te 
leiden, zullen we dit % nastreven. 

Omdat de prestatieafspraken over het aantal studenten in excellentietrajecten alleen betrekking 
hebben op de bacheloropleidingen, gaan we voor wat betreft de realiseerbaarheid alleen in op 
onze excellentieprogramma's in de bachelor. We willen onze programma's in de master wel graag 
inhoudelijk ter goedkeuring aan de Sirius Audit Commissie voorleggen. 

Een overzicht van de verschillende excellentieprogramma's in de bachelor staat vermeld in ta
bel 1. Deze tabel geeft per programma aan hoe en wanneer de studenten geselecteerd warden, 
of het om een intra-curriculair of een extra-curriculair programma gaat, wat de studielast voor de 
studenten in het excellentieprogramma is, en hoeveel studenten we in elk van de programma's 
verwachten. 
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Tabel 1. Overzicht van excellentieprogramma's in UT bachelor 

1 
Intra (Verwachte) aantal Studenten 

Programma EC Plaats in of e~tra . 111111-
program curncula1r -

Honoursprogramma 

Science 30 BA2 BA3 Extra 25 25 40 40 

Design 30 BA2 BA3 Extra 25 40 40 

Wiskunde 20 BAl BA2 BA3 Extra 25 25 40 40 

Sterrenplan 30 BAl BA2 Intra 12 37 60 

UC ATLAS 180 BAl BA2 BA3 Intra 30 100 200 

Sub totaal so 117 257 380 

Populatie 5700 5700 5700 5700 

% Populatie 1% 2% 4% 7% 

In het komende studiejaar (2013-2014) nemen naar verwachting 117 studenten deel aan een van 
de excellentietrajecten in de bachelor. Wanneer we dit relateren aan het geschatte instroomaan
tal (1800 studenten), dan zal in dat jaar 2% van de instroom in een van onze excellentieprogram
ma's terecht komen. Wanneer in studiejaar 2014 - 2015 oak de andere opleidingen met meer 
dan 100 studenten meedoen aan het sterrenplan en ATLAS zich ontwikkelt zoals we verwachten, 
dan zal in 2015 7% van de totale UT bachelorpopulatie deelnemen aan een excellentieprogram
ma. 

Tot slot staat in de onderstaande tabel het overzicht van de excellentietrajecten in de master. De 
verwachte studentenaantallen zijn niet opgenomen omdat ze buiten de prestatieafspraken vallen 
en omdat het om relatief kleine aantallen gaat. 

Tabel 2. Overzicht van excellentieprogramma's in UT Master 

Programma EC Plaats in program Intra - of extra curriculair 

Honoursprogramma 

MA1/MA2 
Onderzoeken 15-30 Extra/Intra 

MAl/ MA2 
Ontwerpen 15-30 Extra/Intra 

MAl/ MA2 
Organiseren 15-30 Extra/Intra 

Research master 120 MAl/ MA2 Intra 

1 
Vanaf 2013-2014 cumulatief per program (honours en sterprogram 2 jaar, Atlas 3 jaar, master 1 jaar) 
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4. ORGANISATIE 

Het plan voor Excellentie@UT omvat in de bachelorfase drie typen excellentieprogramma's: een 
extra-curriculair honoursprogramma, een intra-curriculair sterrenprogramma en een University 
College. Oak in de masterfase kennen we drie typen excellentieprogramma's, die voor vaardighe
den in onderzoeken, ontwerpen en organiseren zowel intra-curriculaire als extra-curriculaire pro
gramma's omvat. Het is daarom noodzakelijk om de verschillende excellentieprogramma's inhou
delijk en organisatorisch zoveel mogelijk te verbinden. 

lnhoudelijk hebben we verbinding tussen de verschillende typen excellentieprogramma's aange
bracht door te starten vanuit onze eigen onderwijsvisie. In al onze excellentieprogramma's vol
gen we de centrale aspecten van onze visie: we investeren in het opleiden van 'ingenieurend aca
demicus'; (2) studenten bekwamen zich in de drie rollen van onderzoeker, ontwerper en organisa
tor (3) we investeren in een ondernemende attitude. Onze excellentieprogramma's in de bache
lorfase verbreden en/of verdiepen de kennis van onze getalenteerde studenten; in de masterfase 
kunnen excellente studenten zich specialiseren. 

Organisatorisch verbinden we de verschillende typen excellentieprogramma's op twee manieren. 
Ten eerste warden de programma's centraal gecoordineerd - met inachtneming van de lokale 
discretionaire ruimte die nodig is om de programma's in de verschillende faculteiten uit te voe
ren. Ten tweede investeren we in een samenhangende learning community. 

5. COORDINATIE 

Tijdens het schrijven van deze excellentienota hebben verschillende mensen afkomstig uit diverse 
faculteiten de taak op zich genomen om de verschillende typen excellentieprogramma's te coor
dineren. Achtereenvolgens zijn dit prof. Dr. Miko Elwenspoek (Science en Design Honourspro
gramma), Dr. Jan Willem Polderman (Wiskunde Honoursprogramma), prof. Dr. Ariana Need (ster
renprogramma), prof. Dr. Jennifer Herek (Dean UC ATLAS) en prof. Dr. Ir. Petra de Weerd
Nederhof (excellentieprogramma's master). Vanaf september 2013 vormen zij tezamen de Excel
lence Council, onder Ieiding van primus inter pares, prof. Dr. Miko Elwenspoek. Laatstgenoemde 
zal de functie als Honours Dean op zich nemen. De Excellence Council komt vier maal per jaar bij 
elkaar metals doel elkaar op de hoogte te houden van het functioneren van de diverse typen ex
cellentieprogramma's, activiteiten af te stem men en het leren van best practices. 

Naast de Excellence Council, richten we de Honours Quality Council op. Deze ziet toe op en advi
seert over de kwaliteit van alle UT excellentieprogramma's. De Quality Council wordt voorgezeten 
door de Honours Dean en bij voorkeur samengesteld uit representanten van de verschillende ex
cellentietrajecten. De werkwijze, samenstelling en nadere verantwoordelijkheden van dit gremi
um warden vastgelegd in een reglement. 

Doceren in excellentieprogramma's is aan de UT niet anders georganiseerd dan doceren in de re
guliere programma's. Dit betekent dat docenten voor hun onderwijsinspanningen warden ver
goed, dat het onderwijs periodiek wordt geevalueerd en dat de resultaten van het excellentieon
derwijs van de docenten deel uitmaken van de reguliere functioneringsgesprekken. 

De selectie van docenten voor de excellentieprogramma's zal aansluiten bij de wijze waarop AT
LAS haar docenten selecteert. Het zijn docenten die meer kunnen, meer willen en ondernemend 
zijn. Zij warden gekenmerkt door een ondernemende instelling en het vermogen om over het ei
gen vakgebied heen te kijken. De docenten kunnen terugvallen op hun BKO kwalificatie, de stan
daard voor alle docenten binnen de UT. lndien nodig wordt deze kwalificatie aangevuld met speci
fieke trainingen. Om ervaringen en expertise te delen komen de docenten van de excellentiepro
gramma's regelmatig bij elkaar, ge"initieerd door de Honours Quality Council. We werken toe naar 
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een specifieke didactiek voor excellente studenten met een uitstralingseffect naar het onderwijs 
dat niet specifiek is ingericht voor excellente studenten. De docenten zullen daarom zowel be
trokken zijn bij het excellentieonderwijs als het reguliere onderwijs. 

5.1 LEARNING COMMUNITY 

lnvesteren in een learning community is belangrijk. Zo warden niet alleen de programma's 
verbonden, maar verbinden we ook onze excellente studenten en onze excellente docenten. Voor 
een sterke community zijn niet a Ileen normen en waarden nodig, maar ook bijbehorende rituelen 
waarin de normen en waarden warden gedeeld en versterkt. Bij het creeren van een learning 
community wil de UT de excellente studenten expliciet betrekken. Dat kan goed vanwege de on
dernemende attitude die de studenten op de UT kenmerkt. De UT zal de excellente studenten fa
ciliteren, bijvoorbeeld met een eigen ruimte, een common room. Voor deze common room wordt 
een ruimte gezocht in het gebouw van de ATLAS studenten, waar oak de Jonge Academie@UT 
een onderkomen heeft. Onze excellente studenten - via de Honoursvereniging Ockham - vragen 
we het voortouw te nemen bij het maken van een 'Code of Conduct', die voor en door excellente 
studenten wordt gemaakt. In deze code of conduct warden de normen en de waarden, de rechten 
en de plichten vastgesteld voor excellente studenten. Wanneer een student lid wordt van de ex
cellentie community belooft hij/zij zich te houden aan deze code. De belofte wordt herhaald 
voorafgaand aan de toetsen. We denken dat een dergelijk ritueel actief zal bijdragen aan het 
vormen van een learning community. 

Aan het einde van het studiejaar wordt een jaarlijkse Week van de lnspiratie gehouden voor 
studenten en docenten. Deze dag wordt door de Honoursvereniging Ockam in samenwerking met 
de Jonge Academie@UT georganiseerd, maar gefaciliteerd door de Universiteit Twente. Tijdens 
deze week presenteren de studenten van de verschillende excellentieprogramma's tijdens het de 
resultaten van hun werk in postersessies niet alleen aan elkaar en aan hun docenten, maar vooral 
ook aan de andere studenten en docenten aan de UT. Ook komen de docenten bij elkaar om te 
leren van elkaar. Er zullen hier ook sprekers warden uitgenodigd die de docenten verder kunnen 
helpen bij het lesgeven aan excellente studenten. De Week van de lnspiratie is hiermee niet al
leen inhoudelijk nuttig; maar het draagt ook bij aan het vormen van een learning community, 
waarbij het idee is dat excelleren zich verder verspreid dan de eigen learning community. Tot slot 
wil de UT haar excellentiestudenten bij afronding van het programma belonen met een distinc
tief, bijvoorbeeld in de vorm van een Erespeld. 

6. OPERA TIONALISERING 

In de operationalisering van de excellentieprogramma's volgt de Universiteit Twente de generieke 
richtlijnen ten aanzien van de input (selectie van studenten), throughput (onderscheidend pro
gramma en onderscheidende docenten) en output (meerwaarde). Deze warden per programma 
specifiek vorm gegeven en afgestemd op de specifieke omstandigheden. De expliciete meting van 
de meerwaarde van het eindniveau van het honours programma is een punt van aandacht en zal 
warden aangescherpt. Een samenvattend overzicht staat in tabel 3. 

Scouting van talentvolle VWO scholieren gebeurt in het netwerk van Twente Academy en met 
behulp van de door hen bijgehouden studentportfolio's. Voor de scouting van talent onder inge
schreven studenten wordt door de excellentieprogramma's afgestemd met de bachelor
opleidingsdirecteuren. Zij dragen kandidaten voor. Generieke werving en scouting gaat mee als 
onderdeel van de UT-brede wervings- en communicatie-activiteiten. Met Loket VO warden af
spraken gemaakt voor specifieke profilering van de excellentietrajecten. Voor het UC- ATLAS vindt 
dit al plaats en wordt de werving van talenten ondersteund door het beschikbaar stellen van 
beursmiddelen . De relatie met het bedrijfsleven is voor het bachelorniveau voor ATLAS het meest 
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relevant. In het de opzet van de diverse projecten en het onderdeel Personal Pursuit, worden in
tensieve relaties met het bedrijfsleven opgezet. 

Tabel 3. Input, throughput en output van de UT bachelor excellentieprogramma's 

Programma Input Throughput Output 

Honours 
Program ma 

Sterrenplan 

UC ATLAS 

Opleidingen warden gevraagd 
om hun 5-10% beste studenten 
aan ans te noemen dan wel zelf 
onder die groep te werven. 
HV Ockham werft onder stu
dieverenigingen en tijdens col
leges in het vierde kwartiel. 

Er wordt een informatiebijeen
komst georganiseerd voor ge"in
teresseerden. 

Opleidingen selecteren de bes
te 8% studenten. Er wordt een 
informatiebijeenkomst gehou
den. Studenten kunnen sollici
teren voor de resterende 2% 
van de plekken in het sterren
plan met een motivatiebrief. 
Module cijfer moet tenminste 
7,5 bedragen. 

De selectie is Smart (hoge 
schoolcijfers of underperfor
ming talent), multi-talent, lef, 
oplossingsgerichtheid, team
player, zelfsturend ... 
Er is een selectieprocedure met 
daarin een schrijfopdracht, 
twee team assignments (in een 
grate en in een kleine project
groep} en een persoonlijk ge
sprek met een lid van de Ad
mission Board. 

Excellentie@UT 
25 april 2013 

Ontwerp I wetenschap: 
lntroductiemodule, 3 of 4 in
houdelijke modules, indivi
dueel project en een reflectieve 
synthese ter afsluiting. 

Wiskunde: 6 modules van 2.5 
EC plus aan het eind een litera
tuuronderzoek op het gebied 
van het onderwerp van een van 
de modules. 
Alie drie: Beste docenten, die 
zich op onderwijsgebied bewe
zen hebben en oak in het we
tenschappelijk onderzoek hun 
sporen hebben verdiend. Gast
docenten: de absolute experts 
op hun vakgebied. 

Het project waarin de sterren
groep samen zit is uitdagender 
dan het project voor reguliere 
studenten. Er wordt een hoger 
beheersingsniveau van de stu
denten verwacht, met comple
xere toepassing van de stof. De 
beste docenten warden ge
vraagd aan de sterrengroep 
onderwijs te geven, docenten 
die zich op onderwijsgebied 
bewezen hebben en oak in het 
wetenschappelijk onderzoek 
hun sporen hebben verdiend. 

ATLAS-docent is een specialist 
die excellent is in 'onderwijs' en 
een aanvulling vormt op het 
ATLAS team 

Het ultieme succes is dat stu
denten het hele programma 
voltooien. 
Studenten krijgen een certifi
caat I aantekening op diploma. 

Een diplomasupplement met 
daarop aangegeven hoeveel 
sterren (modules waarin de 
student bij de top 10% van zijn 
cohort behoorde} er zijn be
haald en wat het cijfer van het 
betreffende project was. 

Diploma 
Als de studenten toelaatbaar 
zijn tot gereputeerde vervolg
opleidingen dan is ATLAS een 
succes. 
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6.1 VRAAG·GERICHTHEID 

De ontwikkeling van het gehele UT onderwijsaanbod, vanuit de visie high tech en human touch en 
het opleiden van T-shaped academics is expliciet aangehaakt bij de veranderende vraag naar aca
demici en de human capital agenda. Onze excellentievisie en daarin opgenomen excellentietra
jecten bouwen hier systematisch op voort. Het verbaast ons daarom niet dat het UT honourspro
gramma zich mag verheugen in een grate belangstelling. De studenten nemen deel op basis van 
vrijwilligheid en de programma's stromen jaarlijks vol tot aan de maximum capaciteit. Middels in
put van Twente Academy en periodieke evaluaties, gesprekken met studenten en in samenwer
king met de studievereniging Ockham, warden de studentenbehoeftes en ervaringen meegeno
men in de ontwikkeling van de inhoudelijke programma's. Vraagafstemming met partijen buiten 
de UT vindt plaats door in de excellentieprogramma's gebruik te maken van gastsprekers uit het 
afnemend werkveld, en via UC ATLAS in het kader van de personal pursuit. 

7. PRESTATIE·INDICATOREN 

De UT wil de excellentieprogramma's op drie punten evalueren. Als eerste kijken we naar de in
put in de excellentieprogramma's. Hier gaat het om het percentage van onze studenten dat kiest 
voor een honoursprogramma in de bachelor of in de master, het % van onze bachelor studenten 
dat deelneemt aan voor het sterrenprogramma en op termijn het percentage masterstudenten 
dat een research masterprogramma volgt. Tezamen streven we er naar dat tenminste 7% van on
ze bachelor studenten deelneemt aan onze excellentieprogramma's. 

Ten tweede kijken we naar de throughput van de programma's. We willen dat de modules en 
vakken in de excellentieprogramma's door minimaal 80% van onze studenten met 8 of hoger be
oordeeld warden. Daarnaast streven we ernaar dat maximaal 20% van de studenten die in een 
excellentietraject zijn ingestroomd, er vroegtijdig mee stopt. Wat betreft het sterrenprogramma 
streven wij ernaar dat studenten die hiervoor geselecteerd zijn gemiddeld 3 sterren halen. Daar
naast verwachten we dat studenten die meedoen aan excellentieprogramma's gemiddeld vaker 
cum laude en binnen een kortere termijn dan reguliere studenten afstuderen. 

Tot slot kijken we naar de output van de programma's: het aantal studenten dat wordt toegela
ten tot onderzoek masters (significant hoger dan bij onze reguliere studenten) en het aantal stu
denten dat een vervolgmaster aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit volgt (signifi
cant hoger dan van onze reguliere studenten). Ook verwachten we dat onze excellentie
studenten significant vaker dan reguliere studenten prijzen of beurzen weten te verkrijgen. 

In de toekomst kan periodiek onderzoek onder onze alumni nieuwe prestatie-indicatoren opleve
ren. Daarnaast zal gekeken warden in hoeverre nationale databases, zoals de Nationale Studen
ten Enquete (NSE) en de WO-Monitor data op kunnen leveren die een onderscheid maken tussen 
studenten die een excellentietraject hebben gevolgd en studenten die dat niet hebben gedaan. 
Op die wijze kunnen mogelijke verschillen in waardering en kwaliteit van de opleidingen warden 
ge"identificeerd alsmede ook het verschillen in succes op de arbeidsmarkt. In de huidige studen
tenmonitoren wordt niet gevraagd naar deelname aan excellentietrajecten. Onze prestatie indica
toren warden samengevat in onderstaande tabel. 

Excellentie@UT 
25 april 2013 
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Tabel 4. Prestatie lndicatoren excellentietrajecten 

Input 

Throughput 

Output 

Excellentie@UT 
25 april 2013 

Prestatie indicator 

Tenminste 7% van onze bachelor studenten neemt deel aan een excellentie programma. 

Minimaal 80% van onze studenten beoordeelt de excellentie-modules met een 8 of ho

ger. 

Maximaal 20% uitval uit de excellentietrajecten. 

80% van de studenten dat wordt toegelaten in het sterrenplan behaalt 3 of meer sterren. 

Studenten in de excellentietrajecten studeren sneller af dan regul iere studenten. 

Studenten in de excellentietrajecten studeren vaker cum laude af dan reguliere studen

ten. 

Studenten in de excellentie trajecten kiezen vaker voor een onderzoek master dan regu

liere studenten. 

Studenten in de excellentie trajecten verwerven meer beurzen en prijzen dan reguliere 

studenten. 

Studenten in de excellentie t rajecten zijn succesvoller op de arbeidsmarkt (alleen geed te 

meten indien landelijke studentmonitoren vragen naar deelname aan excellentietrajec

ten). 
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