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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 Erasmus Universiteit van 21 mei 2014 over voornoemde
prestatieafspraak in het jaarverslag 2013.
De Reviewcommissie heeft op vrijdag 5 september 2014 een gesprek gevoerd met een
vertegenwoordiging van de Erasmus Universiteit.
Op basis van deze schriftelijke informatie en het gevoerde gesprek komt de
Reviewcommissie tot het volgende oordeel ten aanzien van de voortgang van de plannen
in bovengenoemde prestatieafspraak.
Overwegingen ten aanzien van onderwijsdifferentiatie
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Erasmus Universiteit voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
onderwijsdifferentiatie te vergroten. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
De Erasmus Universiteit heeft het universiteitsbrede honoursprogramma verder
uitgebreid en verbeterd; dit kent een groeiende deelname. Het aanbod van
bacheloropleidingen is selectief uitgebreid, in aansluiting op de universitaire
zwaartepunten. In het kader van het programma ‘Nominaal is normaal’ wordt
kleinschalig en probleemgestuurd onderwijs ingevoerd.
De samenwerking in de LDE-alliantie (met de Universiteit Leiden en de Technische
Universiteit Delft) is versterkt, in het bijzonder door het aanbieden van gezamenlijke
opleidingen en minoren; daarbij overweegt de EUR om die minoren in de vorm van
blended learning aan te bieden. In het kader van de LDE alliantie is het gezamenlijke
Centre for Education and Learning ingericht om de positie van de drie universiteiten op
het gebied van online-onderwijs te versterken. De internationalisering van het onderwijs
is en wordt verder uitgebouwd. Het in 2013 ontwikkelde internationaliseringsbeleid bevat
een geïntegreerd pakket aan activiteiten; de EUR zet zich ervoor in dat minimaal 15%
van de EUR-bachelors in elke opleiding een exchange-periode doorbrengt aan een
internationale partneruniversiteit.
Overwegingen ten aanzien van zwaartepuntvorming
De Reviewcommissie heeft geconstateerd dat de Erasmus Universiteit voortgang heeft
geboekt met het realiseren van haar ambities die tot doel hebben de
zwaartepuntvorming te versterken. Daarbij is de Reviewcommissie het volgende
opgevallen.
De EUR heeft de kwaliteit van het onderzoek verder versterkt, onder meer door het
instellen van een centraal stimuleringsfonds van €10 mln. waarmee elk jaar excellente
onderzoeksgroepen gestimuleerd worden en door de inrichting van het Research Support
Office. De EUR wil de multidisciplinariteit versterken. Daarnaast zet de universiteit in op
aansluiting bij een drietal topsectoren die passen bij het profiel van de Erasmus
Universiteit; zij is betrokken bij de topsectoren Life sciences & health, Creatieve industrie

en Logistiek. In het kader van de samenwerking met de Universiteit Leiden en de
Technische Universiteit Delft werkt de EUR aan de ontwikkeling van acht LDE-centers.
De universiteit zoekt actief naar aansluiting bij de EU-programma’s, onder andere door
het gericht stimuleren van internationale onderzoeksconsortia. Ook is veel gedaan aan de
aansluiting op de regio, in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op grond van het bovenstaande concludeert de Reviewcommissie dat de Erasmus
Universiteit 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.

