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Inleiding

Op 4 mei 2012 (met een aanvulling op 22 juni) heeft de Open Universiteit (hierna: OU) haar voorstel 
voor prestatieafspraken ingediend bij de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Op 24 september 2012 heeft de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek 
geconcludeerd dat er geen toereikende basis was voor het maken van prestatieafspraken. 
De Reviewcommissie achtte zich niet in staat om zich op grond van het ingediende voorstel een 
gefundeerd oordeel te vormen over het ambitieniveau, de aansluiting bij gewenste ontwikkelingen 
op stelselniveau en de uitvoerbaarheid van de plannen van de OU. Tevens was er door het ontbreken 
van zinvol vergelijkingsmateriaal volgens de commissie geen goede maatstaf om de ambities van 
de OU te kunnen beoordelen. 

Gegeven het veranderproces waarin de OU zich bevindt, kwamen de prestatieafspraken te vroeg. 
Inmiddels heeft de OU in het Instellingsplan 2012-2016 haar strategische koers voor de komende 
jaren bepaald en is een ingrijpende reorganisatie ingezet. Daarom is de OU nu veel beter in staat 
haar ambities te concretiseren. 

In het beoordelingskader van de Reviewcommissie is aangegeven dat voor de OU deels andere 
indicatoren zullen gelden, omdat de verplichte indicatoren uit het Hoofdlijnenakkoord tussen de 
staatssecretaris van OCW en de universiteiten niet goed aansluiten bij de eigen aard van de OU.
De OU heeft van de Reviewcommissie ruimte gekregen om - mits beargumenteerd en gevalideerd - 
eigen indicatoren voor kwaliteit, excellentie en studie-succes voor te stellen.

Bij de beschrijving van het profiel en de prestatie-afspraken wordt ook aangesloten bij de aanbeve-
lingen van het International Review Panel (IRP), dat in 2011 het strategisch beleid van de OU beoor-
deelde en zich heeft uitgesproken over het gewenste profiel van de OU in een toekomstbestendig 
hoger onderwijsstelsel. Daarnaast pleit het IRP voor een duidelijk beleidskader vanuit de overheid 
op het gebied van leven lang leren. Geconstateerd kan worden dat een dergelijk beleidskader nog 
steeds ontbreekt.

De staatssecretaris van OCW heeft de analyses en aanbevelingen van het International Review Panel 
onderschreven en heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 december 2011 enkele uitgangs-
punten voor de toekomstige positionering van de OU geschetst. In haar beoordelingskader geeft 
de Reviewcommissie aan bij de beoordeling van het voorstel voor de prestatieafspraken van de OU 
met deze uitgangspunten rekening te zullen houden.

Naar aanleiding van het oordeel van de Reviewcommissie hebben de OU en de staatssecretaris op 
26 september 2012 afgesproken dat de OU op zo kort mogelijke termijn een aangepast voorstel 
voor prestatieafspraken zou indienen. De afgelopen maanden is binnen de OU hard gewerkt aan 
de beschrijving van het instellingsprofiel en bijgestelde prestatieafspraken. Met dit aangepaste 
voorstel, dat aansluit bij het Instellingsplan 2012-2016, verwacht de OU de aandachtspunten van de 
Review-commissie adequaat verwerkt te hebben.

De wijzigingen hebben enerzijds betrekking op het verhelderen van het bestaande profiel van de 
OU en de context waarin zij opereert en op het aanscherpen van de ambities op het gebied van 
onderwijs, onderzoek, haar wettelijk verankerde innovatiefunctie en valorisatie. 
Anderzijds op het uitwerken van deze ambities in maatregelen die onderbouwen dat de OU de 
ambities ook daadwerkelijk waar zal maken.

De OU opereert in een dynamische context. De markt voor deeltijdonderwijs, postinitiële scholing 
en online onderwijs is sterk in beweging. De OU zal daarom de ontwikkelingen nauwgezet volgen 
en waar nodig gemaakte keuzes bijstellen.

Inleiding 
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Huidig profiel

2.1 Positie in bestel, missie en doelgroepen

Positie in het bestel
De OU heeft als publiek bekostigde universiteit in het 
hoger onderwijsbestel een bijzondere opdracht, namelijk 
het ontwikkelen en aanbieden van open hoger afstands-
onderwijs en het bijdragen aan de innovatie van het 
hoger onderwijs. De OU ontwikkelt en verzorgt weten-
schappelijk onderwijs met een flexibel, open en toeganke-
lijk karakter, vooral in de vorm van afstandsonderwijs, en 
draagt bij aan de vernieuwing van het hoger onderwijs via 
onderzoek, innovatie en valorisatie. De OU is een regu-
liere, niet traditionele universiteit, die bij uitstek geschikt 
is voor studenten voor wie traditionele universiteiten 
te hoge drempels hebben. Als zodanig heeft de OU een 
complementaire functie ten opzichte van de traditionele 
ho-instellingen.

Missie
De missie van de OU is afgeleid van haar opdracht en haar 
positie in het bestel:

‘De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in 
verwevenheid met onderzoek, open en innovatief hoger 
onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende leer-
behoeften van individuen en van de eisen van de kennis-
samenleving als geheel’.

Doelgroepen onderwijs
Het onderwijs van de OU richt zich op doelgroepen 
waarvoor andere ho-instellingen geen adequaat aanbod 
hebben en op groepen waarvoor een studie aan een tradi-
tionele universiteit niet mogelijk is. 

De belangrijkste doelgroepen van de OU zijn:
- mensen die het volgen van onderwijs met werk, 
 zorgtaken of andere activiteiten combineren;
- mensen die pas op een later moment in hun levensloop 

voor het eerst universitair onderwijs kunnen of willen 
volgen;

- mensen die geen toegang hebben tot het traditionele 
hoger onderwijs, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste 
vooropleiding hebben of omdat hun sociale of persoon-
lijke omstandigheden het studeren aan een traditionele 
universiteit bemoeilijken. Voorbeelden zijn topsporters, 
mensen met een functiebeperking, Nederlanders in het 
buitenland, militairen en gedetineerden;

- jonge mensen die door de toenemende tijdsdruk en 
kosten hun initiële leerweg niet (geheel) in het voltijd-
onderwijs kunnen of willen doorlopen;

- afstromers van traditionele universiteiten;
- professionals met daarbinnen als belangrijke doelgroep 

leraren.

De OU beschikt over specifieke voorzieningen voor 
speciale doelgroepen, zoals een uitgebreid aanbod voor 
studenten met een functiebeperking waaronder een 
speciale studieadviseur en studiecoaches, trainingen en 
aangepaste regels en procedures voor tentamens. 
In de bijna dertig jaar van haar bestaan heeft de OU een 
duidelijke staat van dienst opgebouwd. Tot nu toe hebben 
meer dan 300.000 studenten aan de OU gestudeerd. 
Het onderwijs is van erkend hoge kwaliteit en wordt door 
de studenten zeer hoog gewaardeerd. De expertise- en 
onderzoekfunctie van de OU, die zich vooral richt op 
onderwijsinnovatie, voldoet aan alle wetenschappelijke 
maatstaven en staat internationaal in aanzien. De innova-
tiekracht van de OU is niet alleen zichtbaar in projecten 
en producten, maar ook in haar bijdrage aan de ontwik-
keling en toepassing van nieuwe concepten, zoals Open 
Educational Resources (OER).

2.2 Het huidige profiel van de OU

2.2 .1 .  Algemeen prof ie l

Het algemene profiel van de OU kan als volgt getypeerd 
worden:
- de OU is een reguliere, zij het geen traditionele, uni-

versiteit in het publieke bestel. Het niet-traditionele 
karakter komt tot uitdrukking in het onderwijsaanbod, 
de doelgroep en het karakter van het onderwijs van de 
OU;

- de kern van het opleidingenaanbod van de OU bestaat 
uit academische bachelor- en masteropleidingen, die 
de legitimatie vormen van de OU als universiteit. De OU 
richt zich echter niet alleen op BaMa-opleidingen, maar 
verzorgt binnen het initiële onderwijs ook een comple-
mentair onderwijsaanbod, dat andere ho-instellingen 
niet willen of kunnen verzorgen. Daarnaast richt de OU 
zich op postinitiële scholing, vooral in de vorm van 

 Certified Professional Programs en Permanente 
Educatie-punten. Het overige aanbod is zo veel moge-
lijk afgeleid van de academische BaMa-opleidingen. 

 De OU biedt alleen hbo-opleidingen aan in samenwer-
king met en op initiatief van hogescholen;

- de OU verzorgt een effectief onderwijsaanbod voor 
specifieke groepen die op ‘andere’ wijze willen of 
moeten studeren dan de doelgroep van de traditionele 
universiteiten;

- de OU biedt volwassen studenten de mogelijkheid om 
 een universitaire opleiding (bachelor of master) in deel-

tijd te volgen en dit te combineren met een baan of 
andere activiteiten;

- kenmerkend voor het onderwijs van de OU zijn het 
open karakter, afstandsonderwijs, flexibiliteit en maat-
werk. Het onderwijs van de OU is toegankelijk voor 
iedereen van 18 jaar of ouder. 
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 In tegenstelling tot de andere universiteiten, gelden er 
geen formele toelatingsvoorwaarden voor de bachelo-
ropleidingen aan de OU. De OU biedt studenten een 
hoge mate van keuzevrijheid in hun opleiding, zowel in 
de inhoud van hun opleiding, als op het gebied van stu-
dietempo en de volgorde waarin onderwijseenheden 
worden afgenomen. De ondersteuning en services slui-
ten aan bij de specifieke kenmerken van de doelgroep;

- de OU heeft meer dan de traditionele universiteiten een 
landelijke functie, die onder meer tot uitdrukking komt 
in het tot nog toe beperkte aantal regiogebonden pro-
jecten en in een netwerk van 22 studiecentra door heel 
Nederland (16) en Vlaanderen (6). De OU werkt samen 
met andere ho-instellingen;

- het onderzoek en de ontwikkelactiviteiten van de OU 
richten zich primair op de innovatie van het hoger 
onderwijs;

- marktactiviteiten van de OU moeten aansluiten bij de 
eigen ontwikkelopdracht. Daarbij zal de OU steeds rede-
neren vanuit de vraag hoe marktactiviteiten bijdragen 
aan het vervullen van de publieke opdracht;

- de internationale focus van de OU in Europa ligt binnen 
het netwerk van de EADTU (European Association of 
Distance Teaching Universities). De OU is actief in het 
Executive Committee van deze organisatie, die geves-
tigd is op de campus van de OU. 

Hieronder wordt dit algemene profiel uitgewerkt voor 
onderwijs, onderzoek, innovatie en valorisatie.

2 .2 .2  Onder wi js

Onderwijsmodel
Het onderwijsmodel van de OU wordt gekenmerkt door 
open en flexibel leren, begeleide zelfstudie en is tijd- en 
plaatsonafhankelijk. Studenten studeren in hun eigen 
tempo en bepalen zelf wanneer ze met hun studie begin-
nen. De kern van het onderwijs bestaat uit gedrukte 
cursussen of digitale leermaterialen, online leerdiensten 
en virtuele leeractiviteiten. Het onderwijs aan de OU heeft 
een modulaire opbouw. Studenten schrijven zich in voor 
cursussen - dus niet voor opleidingen - en ontvangen een 
certificaat per cursus. Bachelor- en masteropleidingen 
bestaan uit een samenhangend geheel van cursussen. 

Het onderwijsmodel van de OU is in ontwikkeling. Met de 
toenemende focus op BaMa-opleidingen vindt een ver-
schuiving plaats van oriëntatie op cursusstudenten naar 
oriëntatie op diplomastudenten. Daartoe wordt naast 
het traditionele onderwijsmodel, gericht op afstands-
onderwijs en studeren in eigen tempo, de komende jaren 
een nieuw onderwijsmodel ingevoerd dat gekenmerkt 
wordt door meer structuur, begeleiding en (zelf )selectie. 
Dat biedt studenten de mogelijkheid te kiezen voor een 
gestructureerde variant of voor een open variant, waarbij 
in eigen tempo en volgorde wordt gestudeerd. 

Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod van de OU kan verdeeld worden in 
vier categorieën:
- BaMa-opleidingen;
- complementair onderwijsaanbod;
- postinitiële scholing;
- onderdelen van BaMa-opleidingen die worden 
 afgenomen als losse cursussen.

BaMa-opleidingen
De OU biedt BaMa-opleidingen aan in de cultuurweten-
schappen, informatica, managementwetenschappen, 
milieu- en natuurwetenschappen, onderwijswetenschap-
pen (alleen een master), psychologie en rechten. De OU 
biedt in 2012 zeven wo bachelor- en negen wo masterop-
leidingen aan.

Complementair aanbod
Aanvullend op de academische bachelor- en masteroplei-
dingen verzorgt de OU binnen het initiële onderwijs een 
complementair onderwijsaanbod, dat andere ho-instellin-
gen niet willen of kunnen verzorgen. Dit complementaire 
onderwijsaanbod, dat veelal in samenwerking met andere 
ho-instellingen wordt verzorgd, heeft betrekking op vier 
terreinen:
- oriëntatie op hoger onderwijs;
- wegwerken van deficiënties;
- verzorgen van schakelprogramma’s die toegang geven 

tot een universitaire master;
- verzorgen van onderwijs of onderwijsvoorzieningen 

voor en samen met andere ho-instellingen. 
De ontwikkeling van het complementaire aanbod wordt 
gestuurd door vragen van en samenwerking met andere 
ho-instellingen. 

Schakelzone recht

In het kader van een samenwerkingsverband tussen de 

Universiteit Utrecht, de Juridische Hogeschool Avans Fontys, 

de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de OU (i.c. de 

faculteit rechtswetenschappen) worden schakelprogramma’s 

aangeboden voor afgestudeerde hbo-studenten die de over-

stap naar een juridische wo-master willen maken. De program-

ma’s worden aangeboden in de vorm van afstandsonderwijs. 

Postinitiële scholing
De derde categorie is het aanbod voor postinitiële scho-
ling, met name de Certified Professional Programs (CPP), 
post-hbo-opleidingen, maatwerktrajecten, minimodules 
en leertrajecten waarmee werknemers (verplichte) 
Permanente Educatie-punten (PE-punten) kunnen beha-
len. De OU leidt het aanbod aan postinitiële scholing zo 
veel mogelijk af van de BaMa-opleidingen en verbindt het 
daar waar mogelijk, met het oog op academische inbed-
ding, met onderzoek. 
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Daarmee onderscheidt ze zich van private aanbieders van 
postinitieel onderwijs. Binnen het postinitieel onderwijs 
vormt het aanbod voor bijscholing van leraren, dat ver-
zorgd wordt door de Lerarenuniversiteit en het Centre for 
Learning Sciences and Technologies (CELSTEC, voorheen 
Onderwijstechnologisch Expertisecentrum (OTEC), een 
speerpunt. De ontwikkeling van het postinitiële scholings-
aanbod wordt in belangrijke mate gestuurd door vragen 
uit de markt. 

CPP-model faculteit managementwetenschappen

CPP’s zijn korte, praktijkgerichte studietrajecten op acade-

misch niveau die gericht zijn op het toepassen van weten-

schappelijke kennis in de praktijk. De faculteit management-

wetenschappen biedt CPP’s aan in vijf vakgebieden (Strategie 

en General Management; Governance, Finance en Control; 

Proces- en Projectmanagement; Organisatie; Marketing en 

Supply Chain Management). Het zijn afgeronde, op zichzelf 

staande programma’s en ze kunnen als zodanig worden 

doorlopen, maar ze kunnen door studenten ook als ‘opstap’ 

richting een MBA of Master of Science gebruikt worden.

Losse cursussen
Losse cursussen betreffen (vooral) onderdelen van BaMa-
opleidingen die als aparte cursus worden afgenomen 
door studenten die niet de intentie hebben een hele 
opleiding af te ronden.

Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs aan de OU wordt hoog 
gewaardeerd door studenten. In de beoordeling van het 
onderwijs door studenten scoort de OU hoog, vooral op 
inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, informatie-
voorziening, toetsing en beoordeling, studielast en 
betrokkenheid. In de Keuzegids 2013 staan de bachelor 
Rechtsgeleerdheid en Bedrijfskunde op de eerste plaats 
en Algemene cultuurwetenschappen, Informatica, 
Psychologie en Milieu-natuurwetenschappen op de twee-
de plaats. De bachelor Milieu-natuurwetenschappen heeft 
het predicaat ’topopleiding’ gekregen. De OU staat voor 
het vierde achtereenvolgende jaar op de eerste plaats van 
deeltijdopleidingen (Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012). 
Samen met Wageningen University staat de OU voor 
tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats voor 
de masteropleidingen (Keuzegids Master 2012). 

In de Nationale Studenten Enquête 2012 was het alge-
mene oordeel over de opleidingen van de OU 4,32 op een 
schaal van 5. Studenten met een functiebeperking geven 
de OU in 2012 de hoogste waardering van alle universi-
teiten, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum Hoger 
Onderwijs Informatie.

Rendement
Het aantal afgegeven bachelordiploma’s bedroeg in 2011 
271, het aantal masterdiploma’s 314. De laatste drie jaar 
is het aantal bachelordiploma’s licht gestegen en is het 
aantal masterdiploma’s constant gebleven. Het cursus-
rendement, het percentage van de cursusinschrijvingen 
dat binnen één jaar na inschrijving met een certificaat is 
afgesloten, is gestegen van 43% in 2001 naar 48% in 2011; 
hierbij is overigens de eerste inschrijving van studenten 
buiten beschouwing gelaten, omdat het percentage stu-
denten dat de eerste cursus niet afrondt veel hoger is dan 
bij andere cursussen en de eerste cursus bij uitstek een 
oriënterende en selecterende werking heeft. Van degenen 
die een cursus afsluiten met een tentamen slaagt 80%. 
In 2001 was dat nog 68%.

Het bachelorrendement van de OU is nu niet op een wijze 
te bepalen die een valide vergelijking met bijvoorbeeld 
het deeltijdonderwijs van andere universiteiten mogelijk 
maakt. Dat komt omdat studenten zich bij de OU inschrij-
ven voor een cursus, en niet voor een opleiding. Het is 
daarom niet goed mogelijk te bepalen wie bachelorstudent 
is en wie cursus- of masterstudent. 

Studiecentra in Nederland en Vlaanderen
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  Promoties Wetenschappelijke publicaties
 

 2001 - 126

 2002 2 171

 2003 5 251

 2004 5 162

 2005 8 222

 2006 3 226

 2007 5 315

 2008 10 413

 2009 8 396

 2010 6 453

 2011 12 508

Het feit dat de OU - in tegenstelling tot deeltijdonderwijs 
van andere universiteiten - open toelating tot de bachelo-
ropleidingen kent, leidt tot hoge uitval (vooral aan het 
begin van de studie) en heeft een negatief effect op het 
rendement. Het gegeven dat studenten van de OU de 
studie per cursus en niet per jaar betalen maakt het mak-
kelijker en goedkoper om af te haken en vermindert het 
commitment van studenten. De lage rendementscijfers en 
de hoge studie-uitval zijn bovendien voor een groot deel 
toe te schrijven aan factoren die buiten de studie liggen. 
Volwassen studenten hebben regelmatig te kampen met 
gebrek aan tijd, omdat life-events interfereren met de 
studie (zie ook Simpson, 2003)1. Een belangrijk deel van de 
studie-uitval is dan ook te verklaren vanuit wat Simpson 
de ‘unavoidable dropout’ noemt. Dit laat echter in de visie 
van de OU onverlet dat het noodzakelijk is om in de ko-
mende jaren via een gerichte aanpak versterkt in te zetten 
op verbetering van het studierendement en vermindering 
van uitval.

De verbetering van de rendementen in de afgelopen jaren 
is het gevolg geweest van gerichte maatregelen die hun 
meerwaarde bewezen hebben, zoals de invoering van 
een mentoraatsysteem, het systematisch detecteren en 
aanpakken van struikelvakken, standaardprotocollen en 
deadlines voor het contact tussen studenten en docen-
ten, het intensiever volgen van studenten (o.a. door het 
elektronisch studentendossier) en het verbeteren van de 
kwaliteit van de tentamens.

Tegen deze achtergrond formuleert de OU in hoofdstuk 
vier bij de indicator bachelorrendement een ambitie voor 
de korte termijn (aansluitend bij het huidige onderwijs-
model) en een ambitie voor de langere termijn, die aan-
sluit bij het nieuwe onderwijsmodel dat vanaf het studie-
jaar 2014-2015 gefaseerd wordt ingevoerd en waarbij een 
vergelijking met het opleidingsrendement van het deel-
tijdonderwijs van andere universiteiten mogelijk wordt.   

2 .2 .3  Onder zoek 

Het onderzoek van de OU bestaat uit twee categorieën: 
het profilerend onderzoek en het disciplinair onderzoek. 
De OU legt de focus op het profilerend onderzoek ten 
behoeve van onderwijsinnovatie. Het feit dat de OU een 
reguliere universiteit is die wetenschappelijke opleidingen 
aanbiedt, vereist echter dat er binnen de verschillende 
disciplines voldoende onderzoeksvolume is en dat het 
onderwijs verbonden is met wetenschappelijk onderzoek. 

In 2011 bestond de output van het onderzoek van de OU 
uit 508 wetenschappelijke publicaties en 12 promoties. 

Profilerend onderzoek
Het profilerend onderzoek van de OU richt zich op onder-
wijsinnovatie en professionalisering van docenten en sluit 
aan bij haar wettelijk verankerde taak om bij te dragen aan 

Tabel 2.1: output wetenschappelijk onderzoek

de innovatie van het hoger onderwijs. Overigens beperkt 
de scope van dit onderzoek zich niet tot de innovatie van 
het hoger onderwijs, maar heeft het betrekking op alle 
onderwijssectoren en meer generiek op leren - in het 
onderwijs, in de professie en in de kennissamenleving - 
en op onderwijs- en leerarrangementen en -technologie. 
De OU beschikt over een unieke combinatie van expertise-
gebieden: leren, afstandsonderwijs en technologie. 
Het profilerend onderzoek is deels funderend voor onder-
wijsinnovaties en deels gericht op de ontwikkeling van 
onderwijsinstrumenten, -methoden en -technologieën. 
De output bestaat zowel uit wetenschappelijke kennis 
als uit gevalideerde methodische en technologische 
oplossingen.

Het zwaartepunt van het profilerend onderzoek ligt bij 
het CELSTEC. Daarnaast draagt het Wetenschappelijk 
Centrum Leraren Onderzoek (LOOK, voorheen Ruud de 
Moor Centrum) in toenemende mate bij aan het profile-
rend onderzoek. Eind 2010 is binnen de OU met support 
van de UNESCO een leerstoel gevestigd op het gebied van 
Open Educational Resources. Het accent ligt op onderzoek 
naar en kennisuitwisseling over OER. Vanuit deze leer-
stoel coördineert de OU het in 2012 gestarte Global OER 
Graduate Network, waarvoor een subsidie is gekregen van 
het ministerie van OCW.

CELSTEC
Sinds 1997 maakt onderzoek ten behoeve van leren en 
onderwijsinnovatie onderdeel uit van het takenpakket van 
de OU. In die periode heeft CELSTEC een sterke interna-
tionale reputatie opgebouwd als toonaangevend onder-
zoeksinstituut op het gebied van onderwijsinnovatie, 
leren en leertechnologie. Bij de laatste onderzoeksvisitatie 
scoorde het onderzoek van CELSTEC op alle onderdelen 
(i.e. quality, productivity, social relevance, viability) zeer 
goed tot excellent. Daarmee behoort het onderzoek tot 

1  Simpson, Ormond (2003), Student retention in Online, Open and Distance Learning. London-Sterling: Kogan Page.
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de (inter)nationale top. De hoge kwaliteit en de reputatie 
van het onderzoek van CELSTEC komen onder meer tot 
uitdrukking in de omvang van de tweede en derde geld-
stroom en de leidende rol van de OU in Europese onder-
zoeksprojecten op het gebied van Technology Enhanced 
Learning. Door haar toonaangevende rol in dit soort 
initiatieven heeft CELSTEC een internationale reputatie 
opgebouwd op het gebied van competentiestandaar-
den, methodieken en tooling voor competentiegericht 
onderwijs en professionalisering en op het gebied van 
Open Educational Resources. De wetenschappelijke out-
put is hoog (2011: 139 wetenschappelijke publicaties, 4 
promoties, 4,4 publicaties per fte). De impactscore is 1,711 
voor het programma Learning Sciences (ter vergelijking: 
het landelijk gemiddelde bij onderwijswetenschappen is 
0,590 en bij psychologie 1,387) en 0,906 voor het pro-
gramma Technology Enhanced Learning (ter vergelijking: 
het landelijk gemiddelde voor media en communicatie is 
0,69, voor onderwijswetenschappen 0,590 en voor com-
puterwetenschappen 0,631).

Binnen CELSTEC worden twee kerndisciplines 
onderscheiden:
- Learning Sciences, dat zich richt op empirisch onder-

zoek naar leerprocessen en participeert in de landelijke 
onderzoekschool ICO (onderwijswetenschappelijk 
onderzoek);

- Technology Enhanced Learning, dat zich richt op ge-
bruik van digitale media in het onderwijs en (formeel, 
non-formeel en informeel) leren en participeert in de 
landelijke onderzoekschool SIKS (onderzoek naar infor-
matie- en kennissystemen).

Het onderzoek van CELSTEC richt zich op vijf samen-
hangende thema’s:
- doelbepaling en toetsing;
- onderwijs- en leerarrangementen;
- onderwijs- en leeromgeving;
- bekwaamheid van de actoren;
- onderwijskundig leiderschap.

Deze thema’s betreffen de gebieden waarop docenten en 
onderwijsmanagers competent moeten zijn om het on-
derwijsproces goed te kunnen inrichten. In het onderzoek 
van CELSTEC worden deze thema’s op diverse systeemni-
veaus bekeken: lesniveau, cursusniveau, opleidingsniveau, 
instellingsniveau, regionaal niveau en landelijk niveau.

Veel van het onderzoek van CELSTEC wordt uitgevoerd 
met nationale en internationale partners, zowel universi-
teiten en onderzoeksinstellingen, als onderwijsinstellin-
gen, bedrijven en sectororganisaties.

Het onderzoek van CELSTEC heeft zichtbaar impact gehad 
op de onderwijsvernieuwing in het afgelopen decennium, 
onder meer op het gebied van standaarden voor digitale 
leeromgevingen, toetsing, zelforganiserende leernetwer-
ken en kennisdeling en onderwijsarrangementen voor 
afstandsonderwijs.

Onderzoeksthema’s CELSTEC

Het onderzoek van CELSTEC richt zich op vijf samenhangende 

thema’s:

1. Doelbepaling en toetsing 

  Wie moet wat leren en waarom? Hoe wordt het resul-

  taat vastgesteld? Dit thema richt zich op opleiding

  doelen, doelgroepen, leerinhoud, toetsing, EVC,   

  certificering en de verantwoording van eindtermen   

  binnen de professie. 

2. Onderwijs- en leerarrangementen

  Hoe kan men de gestelde doelen op de meest effec-

  tieve, efficiënte, toegankelijke en aantrekkelijke 

  manier bereiken? Hierbij spelen onder meer het leer-

  proces, het onderwijsontwerp, contentontwikkeling, 

  trajectontwikkeling, fasering, onderwijsinhoud,   

  bedrijfsprocessen, rendement, inclusie, onderwijsuit-

  voering en begeleiding een rol. 

3. Onderwijs- en leeromgeving

  Hoe kan de digitale en fysieke onderwijs- en leeromge- 

  ving het best worden ingericht om de diverse onder-

  wijs- en leerarrangementen te realiseren? En hoe kun-

  nen het leren en de leeromgeving het best geïnte-

  greerd worden in de specifieke omgeving en (beroeps) 

  context van de lerende? Hierbij spelen onderwerpen  

  als digitale leer- en werkomgevingen en onderwijs-

  voorzieningen voor toetsing, begeleiding, kennis-

  deling en monitoring, leeractiviteiten, gaming/simula-

  tie en sociale functies van leren een rol.

4. Bekwaamheid van de actoren

  Hoe waarborg je dat de betrokken personen 

  beschikken over voldoende bekwaamheid om de 

  vereiste rollen van student, docent of manager effec-

  tief uit te kunnen voeren? Hierbij spelen zaken als 

  digitale vaardigheden, academische vaardigheden, 

  doceervaardigheden, ontwikkelvaardigheden voor 

  docenten, studievaardigheden, ethische beoordelings

  vermogens, managementvaardigheden en dergelijke 

  een rol. Onderdeel van dit onderzoeksthema zijn ook 

  de omstandigheden waarin de actoren moeten werken. 

  Daarbij zijn zaken als motivatie, leefstijl, beschikbaar-

  heid van tijd, specifieke kenmerken (handicap), studie-

  ruimte en tools van belang.

5. Onderwijskundig leiderschap

  Hoe waarborg je de kwaliteit van het onderwijs? Wat is 

   je visie op het onderwijs? Hoe waarborg je dat het 

  onderwijs succesvol verloopt? Hoe stuur je bij? Hoe  

  evalueer je? Hoe innoveer je? Dit onderzoeksthema 

  gaat onder andere over studierendement, kwaliteit, 

  businessmodellen (o.a. voor OER), de PDCA-cyclus, 

  HRM beleid, inrichtingsvraagstukken,bedrijfsprocessen 

  en effectmeting.
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LOOK
Sinds 2002 verricht de OU onderzoek naar professionalise-
ring van leraren. LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum) 
is het wetenschappelijk expertisecentrum op dit gebied. 
De kernactiviteit van LOOK is het doen van praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek naar het professionaliseren 
van, voor en door leraren. Dat gebeurt in onderzoekspro-
jecten in samenspraak met scholen en leraren (co-creatie). 
Het onderzoek van LOOK richt zich op het identificeren 
van factoren die het professionaliseren van de leraar via
 leren op de werkplek bevorderen of hinderen. De aan-
vragen voor onderzoeksprojecten komen veelal vanuit 
de praktijk. Via vraagverheldering worden deze praktijk-
vragen vertaald naar meer generieke onderzoeksvragen. 
LOOK slaat hiermee een brug tussen onderwijsonderzoek 
en onderwijspraktijk en combineert wetenschappelijke 
kwaliteit met hoge praktijkrelevantie. Disseminatie en 
valorisatie spelen hierbij een centrale rol. Dat sluit aan bij 
het pleidooi van de Commissie Nationaal Plan Toekomst 
Onderwijswetenschappen (2011).2 LOOK werkt samen met 
CELSTEC.

In 2011 zijn er 35 projecten uitgevoerd, waarbij is samenge-
werkt met ruim 200 scholen (in de sectoren po, vo, mbo en 
hbo) en 2000 leraren. Daarnaast doet de Lerarenuniversiteit, 
die onderwijs voor leraren verzorgt, vakdidactisch onder-
zoek op basis van vraagsturing en co-creatie.

Het onderzoek van LOOK richt zich op vier onderzoeks-
programma’s:
- wat beweegt leraren?;
- sociaal leren;
- reflection in action;
- professionele identiteit.

LOOK werkt samen met leraren, scholen, schoolbesturen, 
sectororganisaties in het onderwijs en lerarenopleidingen. 
Intensief is de samenwerking met de Onderwijscoöperatie, 
die wordt gevormd door de belangrijkste beroepsvereni-
gingen in het onderwijs. Circa 30% van het onderzoeks-
budget van LOOK wordt besteed aan vragen vanuit de 
Onderwijscoöperatie. Daarnaast participeert LOOK in 
internationale samenwerkingsverbanden, waaronder de 
Europese onderzoeksorganisatie EAPRIL.
 
Andere voorbeelden van projecten van LOOK zijn:
- Leraar24, een door Kennisnet, de NTR, lerarenoplei-

dingen, de Onderwijscoöperatie en LOOK ontwikkeld 
online platform voor professionalisering van de leraar 
met video’s, educatieve dossiers, praktisch vertaalde 
wetenschappelijke kennis en netwerkfaciliteiten;

- Wikiwijs, een door OU (i.c. LOOK) en Kennisnet in op-
dracht van het ministerie van OCW ontwikkelde online 
plek waar docenten digitaal leermateriaal kunnen 
vinden, gebruiken, aanpassen en delen (zie kader);

- het KennisNetwerk Onderwijspraktijk en Wetenschap 
(KNOW), dat werkt aan het tot stand brengen van een 
tweerichtingsverkeer tussen leraren en wetenschappe-
lijk onderzoek. 

Onderzoeksprogramma’s LOOK

Het onderzoek van LOOK richt zich op vier onderzoeks-

programma’s:

1. Wat beweegt leraren? 

  Voor de kwaliteit van onderwijs is het van belang dat  

  leraren enthousiast, betrokken en actief zijn. Wat 

  motiveert leraren en waardoor verandert hun motivatie? 

  Het onderzoek is gericht op inzicht in de rol van motiva-

  tie bij het slagen of mislukken van innovatie- en profes-

  sionaliseringsprojecten en op de effecten van interven-

  ties op de motivatie van deelnemende leraren. Op 

  basis daarvan kunnen innovatieprojecten zo worden 

  opgezet en uitgevoerd dat ze de motivatie van leraren 

  stimuleren en wordt voorkomen dat ze niet ‘gedragen’ 

  worden door leraren.

2. Sociaal leren

  Professionaliseren op de werkplek kan plaatsvinden in 

  verschillende sociale verbanden, zoals informele 

  netwerken, formele teams en digitale communities. 

  Hoe dragen de sociale verbanden waarin leraren 

  functioneren bij aan hun professionele ontwikkeling? 

  Wat maakt een netwerkrelatie tot een lerende relatie? 

  Het onderzoek richt zich op de dynamiek van sociaal 

  leren. Het levert inzicht op in de kwaliteit en intensiteit 

  van sociale netwerken en de manieren waarop leraren 

  leren via netwerken.

3. Reflection in action 

  Doel van dit programma is het systematisch faciliteren 

  van het leren op de werkplek door inzicht te krijgen in 

  de variabelen die een rol spelen in het cognitieve proces 

  dat bij leraren optreedt wanneer zij beslissingen nemen 

  over het gebruik van hulpmiddelen als (peer)assess-

  ments, persoonlijke ontwikkelplannen, bekwaamheids-

  dossiers of het deelnemen aan professionaliserings-

  activiteiten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd 

  aan de ontwikkeling en validering van dergelijke 

  hulpmiddelen en activiteiten.

4. Professionele identiteit

  Dit programma richt zich op de professionele identi-

  teitsontwikkeling van de leraar en de manier waarop 

  de professionele identiteit van leraren hun handelen 

  in de context van de schoolorganisatie bepaalt. 

Disciplinair onderzoek
Disciplinair onderzoek is onmisbaar om academisch 
onderwijs te kunnen verzorgen, dat immers gekenmerkt 
wordt door verwevenheid van onderwijs en onderzoek. 
Het is daarmee ook een noodzakelijke voorwaarde voor 
accreditatie van de opleidingen van de OU en voor de 
instellingsaccreditatie. 

Pas sinds 2007 zijn middelen voor disciplinair onderzoek 
apart opgenomen in de bekostiging van de OU. De onder-
zoekstaak van de OU is in 2010 opgenomen in de WHW. 

2  Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen, Nationaal plan onderwijs/leerwetenschappen, januari 2011
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In deze korte periode is het aantal disciplinaire weten-
schappelijke publicaties toegenomen van 202 (2007) naar 
343 (2011) en het aantal disciplinaire promoties gestegen 
van 3 (2007) naar 7 (2011). Waar eerder minder dan 20% 
van de WP formatie van de faculteiten werd ingezet voor 
disciplinair onderzoek, is dat percentage in 2011 gestegen 
naar 22,4%. 

De OU heeft onderzoekprogramma’s in zes disciplinaire 
onderzoeksterreinen: psychologie, natuurwetenschap-
pen, managementwetenschappen, rechtswetenschappen, 
cultuurwetenschappen en informatica. Aansluitend bij het 
profiel van de OU is leren een thema in veel disciplinair 
onderzoek.

In het disciplinair onderzoek komt samenwerking vaak tot 
stand op het niveau van individuele wetenschappers en in 
nationale en internationale netwerken van onderzoekers, 
onderzoekscholen en wetenschappelijke genootschappen 
(societies). Institutionele samenwerking op onderzoeksge-
bied met andere Nederlandse faculteiten komt op gang, 
bijvoorbeeld in ethische commissies en in de vorm van 
bipromotie.

Promotiebeleid
Het promotiebeleid van de OU is gericht op toename van 
het aantal promoties. In 2010 is de OU Graduate School 
(OUGS) opgericht, waarin vertegenwoordigers van alle 
onderzoeksdomeinen (faculteiten en expertisecentra) 
samenwerken. De OUGS verbindt alle promovendi (i.c. in-
terne promovendi en buitenpromovendi), begeleiders en 
promotores binnen de OU. Zeker met het oog op het gro-
te aandeel buitenpromovendi bij de OU, is de bindende 
werking van de OUGS van belang. De OUGS organiseert 
cursussen en activiteiten ter stimulering van promotie-
onderzoek en promotiebegeleiding. Met de OUGS is een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de 
onderzoekscultuur binnen de OU. De aandacht voor pro-
motieonderzoek en het aantal gestarte promotietrajecten 
(inmiddels ruim 200) zijn sterk toegenomen.

2 .2 .4  I nnovat ie  en valor isat ie

Innovatie
De OU heeft een wettelijke taak om bij te dragen aan de 
vernieuwing van het hoger onderwijs (WHW art 1.3 lid 4). 
In de praktijk beperkt de innovatietaak zich niet tot het 
hoger onderwijs, maar richt zij zich op alle onderwijssec-
toren en op het leren van professionals. 

De innovatietaak van de OU sluit aan bij de centrale 
thema’s en onderzoeksprogramma’s uit het profilerend 
onderzoek en heeft betrekking op:
- onderzoek ten behoeve van onderwijsinnovatie (zie 

paragraaf 2.2.3); 
- innovatiepilots;
- innovatieve producten en diensten.

De resultaten van de innovatietaak bestaan enerzijds uit 
onderzoeksuitkomsten (wetenschappelijke publicaties, 
technologieën, instrumenten, methodieken en projec-
ten), anderzijds uit valorisatieactiviteiten en resultaten 
(vakpublicaties, projecten, trainingen, lezingen, adviezen 
et cetera). Ze worden toegepast in het eigen onderwijs 
van de OU, projecten die met en voor andere (hoger) on-
derwijsinstellingen worden uitgevoerd en in postinitiële 
scholing. 

Er worden binnen de innovatieaanpak twee benaderingen 
onderscheiden. De eerste benadering gaat uit van de ei-
gen expertise van de OU en is gericht op het ontwikkelen 
van producten en diensten, waarbij vervolgens partners 
worden gezocht. De tweede benadering gaat uit van 
vraagsturing en co-creatie.

Voorbeelden van bijdragen die de OU heeft geleverd aan 
de innovatie van het onderwijs zijn:
- EVC en (digitale) formatieve assessments, onder meer in 

de vorm van simulaties en serious games;
- competentieontwikkeling en competentiegericht leren, 

onder meer in de vorm van methoden en technieken 
voor het opstellen van competentieprofielen; 

- ontwikkeling en gebruik van wetenschappelijk onder-
bouwde onderwijsontwerpmethodieken. De daarvoor 
ontwikkelde modellen zijn ingevoerd en beproefd in 
het eigen onderwijs;

- Open Educational Resources (OER); 
- onderwijs- en leeromgevingen, waaronder (standaar-
 den voor) digitale leeromgevingen en onderwijs-
 modelleertalen.

Open, flexibel onderwijs

De OU heeft een sterke positie in onderzoek en innovatie 

op het gebied van het ontwikkelen en verzorgen van open 

onderwijs en professionaliseringsactiviteiten die gebruik 

maken van digitale leertaken en leermiddelen. De onder-

zoek- en innovatieactiviteiten op dit gebied zijn voor een 

belangrijk deel uitgevoerd binnen de context van Europese 

kaderprogrammaprojecten: 

- het TENCompetence project, waarin gereedschappen zijn  

  ontwikkeld waarmee professionals voor de eigen 

  beroepsgroep digitale bronnen kunnen waarderen,   

  aanbevelen en delen;

- het MACE (Metadata for Architectural Contents in Europe)   

  project, een pan-Europees initiatief gericht op het ver-

  binden en integreren van Europese Open Educational  

  Resources (OER) portalen op het gebied van architec

  tuur voor onderwijsdoeleinden;

- OpenScout, gericht op het vrij beschikbaar stellen van   

  onderwijs op het gebied van bedrijfseconomie en   

  bedrijfsvoering voor het MKB;

- Share.TEC, dat als doel heeft het ontwikkelen van een 

  portal die docenten toegang geeft tot training, daar-

  bij behorende materialen en experts.
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Daarnaast participeert CELSTEC in twee EU Networks of 

Excellence (Prolearn en Stellar).

De uitkomsten van deze Europese projecten worden gebruikt 

bij innovatie- en valorisatieactiviteiten in Nederland. Zo zijn 

de uitkomsten van het MACE project ingebracht in het project 

AR4YOU dat is ingediend bij NWO ten bate van de Topsector 

Creatieve Industrie. De bevindingen en gereedschappen uit 

het TENCompetence project zijn gebruikt voor het ontwikkelen 

van een flexibel professionaliseringstraject voor Nederlandse 

docenten: ‘Leren en doceren in de 21ste eeuw’.

Digitale leeromgevingen 

Op het gebied van leertechnologie, waaronder (standaarden 

voor) digitale leeromgevingen, is de OU één van de toon-

aangevende spelers in de wereld. Voor de introductie van 

commerciële onderwijsleeromgevingen had de OU al haar 

eigen onderwijsleeromgeving (Studienet). De OU participeert 

in nationale en internationale standaardencommissies en 

heeft daar bijdragen geleverd die gebruikt worden in een 

groot aantal digitale leeromgevingen, zoals Moodle, LAMS, 

Sakai en Blackboard. Een van de door de OU ontwikkelde 

standaarden is internationaal geadopteerd door het IMS 

consortium (IMS Learning Design) en wordt momenteel o.a. 

breed ondersteund door de Europese Commissie in diverse 

kaderprogrammaprojecten.

OpenU, een digitaal Living Lab voor onderwijsinnovatie

De OU heeft uitkomsten van onderwijsinnovatieonderzoek 

geïntegreerd in OpenU, een eigen digitale leer- en werkom-

geving, waarmee (vooralsnog in een R&D-omgeving) nieuwe 

onderwijsproducten en -diensten worden beproefd. Binnen 

de OU wordt OpenU toegepast bij de innovatie van de oplei-

dingen Onderwijswetenschappen en Informatica. 

OpenU is tevens ingericht als professionaliseringsomgeving 

voor docenten uit het vo, mbo en ho die op een flexibele 

manier bij willen blijven op hun vakgebied. Via OpenU heb-

ben deze professionals toegang tot alle leermaterialen van 

de master Onderwijswetenschappen, kunnen ze online mas-

terclasses volgen, houden ze een persoonlijk profiel bij waar 

ze zaken kunnen delen met collega’s, kunnen ze bloggen en 

gezamenlijk aan een wiki werken. Ze worden gecertificeerd in 

de vorm van Permanente Educatie (PE) punten.

Daarnaast heeft de OU een groot aantal bijdragen gele-
verd aan de vernieuwing van het onderwijs door vraagge-
stuurd onderzoek in samenwerking met scholen, school-
besturen en sectororganisaties. In dit onderzoek, dat zich 
op het snijvlak van innovatie en valorisatie bevindt, wordt 
samengewerkt met de Onderwijscoöperatie, het minis-
terie van OCW, lerarenopleidingen, SLO, ICT op school, 
Kennisnet, SURF, het APS, de KPC groep, de NTR, stichting 
Nederland Kennisland en de Hogeschool Utrecht. 

Met verschillende grote schoolbesturen - waaronder Ons 
Middelbaar Onderwijs (OMO) in Brabant - zijn langlopen-
de, structurele samenwerkingsrelaties opgezet. 
Aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van de in-
novatietaak van de OU zijn het versterken van de zicht-
baarheid en het verhogen van de impact van de bijdragen 
van de OU op het gebied van onderwijsinnovatie. Veel 
innovatieactiviteiten betreffen projecten voor andere 
instellingen, waardoor niet altijd direct zichtbaar is wat de 
bijdrage van de OU is. Bovendien hebben veel bijdragen 
betrekking op onderwijstechnologie. Deze innovaties 
vinden vaak hun weg naar de Nederlandse ho-instellingen 
via software die in het buitenland (vooral de Verenigde 
Staten) commercieel wordt ontwikkeld. 

Valorisatie
De belangrijkste speerpunten op het gebied van valori-
satie zijn:
- postinitiële scholing, gericht op onder andere profes-

sionals in het onderwijs en de zorg, management, de 
ICT-sector, de juridische sector en financiële beroepen;

- productontwikkeling en advisering op het gebied van 
onderwijstechnologie, onderwijsinnovatie en leren.

De postinitiële scholing is afgeleid van het (disciplinair) 
onderzoek en het eigen onderwijs van de OU. De ontwik-
kelde producten en adviezen op het gebied van onderwijs 
en leren zijn veelal geworteld in het onderzoek en in de 
innovatiefunctie van de OU.

Binnen de OU houden vooral CELSTEC, LOOK en de 
Lerarenuniversiteit zich bezig met valorisatie van onder-
wijsonderzoek. De faculteiten richten hun valorisatie-
activiteiten op toepassing van hun kennisdomein in de 
beroepspraktijk, daarbij mede gebruik makend van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsin-
novatie. Zij richten zich vooral op instellingen en branche-
organisaties in de advocatuur, de rechterlijke macht, zorg 
en welzijn, arbodienstverlening, psychologen, het open-
baar bestuur en de ICT-sector en op milieuvraagstukken. 

Valorisatie vindt plaats in verschillende vormen:
- onderwijsinnovatieprojecten met partners: 
 deze vorm van valorisatie omvat onder andere projec-

ten van SURF en Kennisnet en EU-projecten (networks 
of excellence, integrated projects, lifelong learning pro-
gramma, contentprogramma’s, regionale programma’s, 
et cetera), maar ook het vraaggestuurde onderzoek 
van LOOK dat in co-creatie met partijen uit het veld tot 
stand komt;

- het eigen onderwijs van de OU: het onderwijs van de 
OU – en dan vooral de master Onderwijswetenschappen 
– functioneert als valorisatie-instrument voor de 

 verspreiding van kennis uit onderzoeks- en innovatie-
projecten, maar ook als pilot- en onderzoeksomgeving 
voor het beproeven van nieuwe digitale technologieën 
en onderwijsconcepten en als middel om relaties te leg-
gen met gebruikers en scholen;
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- postinitiële scholing: dit betreft (samenhangende clus-
ters van) cursussen, afgeleid van de BaMa-opleidingen 
en/of de vraag uit de markt. Hierbij ligt de focus op 
CPP’s en PE-punten;

- innovatieworkshops;
- trainingen en daaraan gekoppelde adviestrajecten op 

het gebied van onderwijsinnovatie;
- regionale samenwerkingsprojecten;
- het beschikbaar stellen van de uitkomsten van onder-

zoek, projecten, methodieken en instrumenten via 
websites (o.a. Leraar24); 

- vakpublicaties;
- lezingen;
- sociale media (o.a. blogs);
- het vakblad OnderwijsInnovatie;
- artefacten.

Onderwijsontwerpmethodiek

De ontwikkeling en het toepassen van ontwerpmethodieken 

voor het onderwijs speelt een centrale rol in de ontwik-

kel- en valorisatieactiviteiten van de OU. Zo heeft de OU de 

vier componenten instructional design (4C-ID) methodiek 

ontwikkeld, die het mogelijk maakt om op een systematische, 

wetenschappelijk onderbouwde manier een onderwijstra-

ject of training te ontwerpen voor complexe vaardigheden, 

waarbij kennis en kunde geïntegreerd aan bod komen. In deze 

methodiek vormen de beroepscompetenties op verschillend 

niveau, van beginner tot expert, het uitgangspunt. In het 

onderwijs wordt vanaf het allereerste begin gewerkt met au-

thentieke taken die in de daadwerkelijke praktijk voorkomen. 

Het onderzoek naar deze methodiek heeft geresulteerd in 

een groot aantal publicaties in toonaangevende wetenschap-

pelijke tijdschriften en vakbladen. In 2007 is het boek ‘Ten 

steps to complex learning’ verschenen, dat gebruikt wordt als 

basistekst voor Instructional Design curricula over de hele we-

reld. Als spin off van dit onderzoek heeft de OU in Nederland 

en het buitenland een groot aantal workshops, trainingen en 

adviesopdrachten uitgevoerd, zowel binnen het (hoger) on-

derwijs als bij instellingen en bedrijven. De OU heeft opleidin-

gen herontworpen voor onder andere de Zuyd Hogeschool, 

Fontys Hogescholen, de Nederlandse Defensie-academie en 

diverse roc’s. Voortbouwend op de ervaringen met het 4C-ID 

model heeft de OU een onderwijsinnovatiedienst opgericht 

(‘Ontwerpen van Praktijkgerichte Opleidingen’), gericht op de 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in complexe 

vaardigheden.

Wikiwijs

In het project Wikiwijs worden leermaterialen voor alle on-

derwijssectoren gratis toegankelijk gemaakt. Via de Wikiwijs 

portal kunnen docenten open leermaterialen zoeken, vinden, 

delen, arrangeren, ontwikkelen, aanpassen en beoordelen. 

Inmiddels zijn er 1.000.000 leermaterialen beschikbaar. De 

website heeft 30.000 bezoekers per maand. De kwaliteit van 

de leermaterialen wordt beoordeeld met gemiddeld een 7.0. 

De OU en Kennisnet hebben voor Wikiwijs van het minis-

terie van OCW een subsidie van 8 miljoen euro ontvangen. 

Nederland is met Wikiwijs één van de eerste landen ter wereld 

met een nationale OER-strategie.

Regionale samenwerking

De afgelopen jaren is de OU een aantal (regionale) samenwer-

kingsprojecten aangegaan:

- de Zorgacademie Parkstad Limburg biedt (bij)scholing voor   

  een baan in de zorg. Diverse zorg- en onderwijsinstel-

  lingen in de regio Parkstad werken samen om dit moge-

  lijk te maken. De OU heeft voor de Zorgacademie een   

  portal en online cursussen (bedrijfshulpverlening en   

  verpleegtechnisch handelen) ontwikkeld;

- Limburg Competent (voorheen Service Centrum Leven Lang 

  Leren Limburg) is een kenniscentrum op het gebied van 

  EVC, loopbaanmanagement, onderwijsorganisatie en  

  portfolio’s, gevormd door de onderwijsinstellingen 

  Leeuwenborgh Opleidingen, de OU, het Arcus College 

  en de Zuyd Hogeschool. In Limburg Competent, dat 

  gericht is op het stimuleren van een leercultuur in Zuid- 

  Limburg, worden  vragen of casussen op het gebied 

  van een voortgaande professionele ontwikkeling uitge- 

  werkt in samenwerking met bedrijven en partners in de  

  regio. 

Stimuleren gezond gedrag 

De faculteit psychologie werkt op verschillende gebieden in 

projecten aan het bevorderen van gezond gedrag, onder meer 

door het ontwikkelen van apps die de gewenste gedrags-

verandering stimuleren en daarbij persoonlijk en op maat 

adviseren. Daarbij gaat het onder meer om het stimuleren 

van beweging, stoppen met roken en gezond eten. Zo wordt 

een app ontwikkeld die nauwkeurig in beeld brengt onder 

welke omstandigheden mensen toegeven aan de impuls om 

te snacken.

Aandacht voor vakdidactiek 

Bij de faculteit cultuurwetenschappen vormen vakdidactiek 

en evaluatie van leermiddelen in havo en vwo een speerpunt 

in de sfeer van valorisatie. De faculteit cultuurwetenschappen 

werkt op dit terrein samen met andere faculteiten voor gees-

teswetenschappen in het kader van het project Duurzame 

Geesteswetenschappen.

 



Het profiel in 
perspectief
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    2001 2006 2011
 

 Studenten 
  - Totaal 24.900 19.400 16.300
  - Nieuw 8.100 5.500 5.100
 
 Diploma’s  329 (ongedeeld)  361 (ongedeeld)  271 Ba
     167 (Ba) 314 Ma
      64 (Master) 

 Modulen   61.102 50.419 47.991
 
 Publicaties:
  -  Wetenschappelijk 126 226 508
  -  Vak 245  247 258 
 
 Promoties  -  3 12 

 tweede- en derdegeldstroomonder-  onbekend 13,329 mln. euro  15,618 mln. euro
 wijs en -onderzoek
 
  Vermogen  31,5 mln. euro   6,4 mln. euro 6,6 mln. euro 

  Wetenschappelijk 2001 Vak 2001 Wetenschappelijk 2006 Vak 2006 Wetenschappelijk 2011 Vak 2011

 
 CW 13 38 4 48 28 43

 INF 12 8 13 2 57 18

 MW 22 74 16 58 50 46

 NW 15 6 21 16 46 10

 PSY 35 27 42 15 76 2

 RW 12 27 21 49 86 65

 CELSTEC 17 65 107 40 139 23
 (OTEC)

 LOOK   2 19 26 51
 (RdMC)   

 Totaal 126 245 226 247 508 258

Het profiel in perspectief 

3.1 De OU tussen 2001 en 2011

OU 2001-2011 in kerncijfers
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers van de OU over de periode 2001-2011. 

Tabel 3.1: 2001 - 2011 in kerncijfers

Uit tabel 3.1 blijkt dat het aantal studenten aan de OU 
de afgelopen tien jaar is gedaald van 24.900 in 2001 
tot 16.300 in 2011 (bron: CBS; cijfers exclusief Vlaamse 
studenten. In 2001 waren er 2.103 Vlaamse studenten, in 
2006 2.257 en in 2011 1.685). Daarbij wordt als student 
meegeteld iemand die op de peildatum beschikt over in-
schrijvingsrechten. Deze definitie sluit aan bij de definitie 
die andere ho-instellingen hanteren. 

Het aantal diploma’s is de afgelopen tien jaar licht afgeno-
men, zo blijkt uit vergelijking van het aantal ongedeelde 
diploma’s in 2001 met het aantal masterdiploma’s in 2011. 

In vergelijking tot het aantal studenten is sprake van een 
stijging van het aantal diploma’s. Het aantal afgenomen 
modules is de afgelopen vijf jaar eveneens licht gedaald, 
van 50.419 (2006) naar 47.991 (2011). 

Het aantal wetenschappelijke publicaties is het afgelopen 
decennium sterk gestegen, van 126 in 2001 naar 508 in 
2011. Het aantal vakpublicaties is in die periode licht 
gestegen. Tabel 3.2 geeft een uitsplitsing van het aantal 
publicaties naar faculteiten en onderzoeksinstituten. 
Het aantal promoties zal de komende jaren sterk 
toenemen.

Tabel 3.2: Aantal publicaties, uitgesplitst naar faculteiten en onderzoeksinstituten
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De omvang van de tweede- en derdegeldstroomonder-
wijs en -onderzoek is de afgelopen jaren gestegen van 
circa 13,3 naar circa 15,6 miljoen euro.

Tenslotte is het eigen vermogen van de OU de afgelopen 
tien jaar aanzienlijk gedaald, met name vanwege fors 
negatieve financiële resultaten in de jaren 2002, 2003 en 
2008.

Maatregelen, resultaten en lessen
De afgelopen tien jaar heeft de OU veel bereikt.
Meer dan 300.000 mensen hebben aan de OU gestudeerd. 
In 2006 is de miljoenste cursus afgenomen. Op het gebied 
van de innovatie van het eigen onderwijs loopt de OU 
voorop met het zelfstudiemodel, elektronische leeromge-
vingen en Open Educational Resources. De rendementen 
zijn door gerichte maatregelen verbeterd. Er zijn belang-
rijke stappen gezet op het gebied van academisering van 
het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is hoog. In 
de Nationale Studenten Enquête (NSE) scoort de OU het 
hoogst van alle universiteiten. Vooral de flexibiliteit en de 
mogelijkheden tot maatwerk worden hoog gewaardeerd.

Op het gebied van onderzoek ten behoeve van onder-
wijsinnovatie heeft de OU een uitstekende (inter)natio-
nale reputatie. De kwaliteit en output van dit onderzoek 
zijn hoog. Het disciplinaire onderzoek, waarvoor de OU 
pas sinds 2007 aparte bekostiging ontvangt en dat pas 
sinds 2010 wettelijk verankerd is in de WHW, is gegroeid, 
zowel in omvang als in output (publicaties en promoties). 
Inmiddels wordt 22,4% van de WP-formatie ingezet voor 
disciplinair onderzoek. 

De OU heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de 
innovatie van het onderwijs, zowel binnen het hoger 
onderwijs als in andere onderwijssectoren. Voorbeelden 
zijn de ontwikkeling van onderwijsontwerpmethodie-
ken, leerarrangementen, (standaarden voor) digitale 
leeromgevingen en toetsen (waaronder EVC en serious 
gaming), de bijdragen van de OU aan de ontwikkeling 
van Open Educational Resources en de rol van de OU in 
de professionalisering van leraren. Daarbij werkt de OU 
langs twee lijnen. Bij CELSTEC zijn de innovatieactiviteiten 
vooral geworteld in het eigen onderzoek ten behoeve van 
onderwijsinnovatie. Bij LOOK vormen concrete vragen en 
problemen uit de praktijk het vertrekpunt voor vraagge-
stuurd onderzoek, dat het karakter heeft van co-creatie. 
De output van de innovatiefunctie van de OU bestaat uit 
een groot aantal onderzoeksprojecten (onder meer in 
EU-verband), standaarden, modellen en producten en uit 
projecten voor en met het onderwijsveld. De innovatie-
opdracht werd in de periode tussen 2002 en 2007 voor 
een belangrijk deel vorm gegeven via samenwerking in de 
Digitale Universiteit (DU), waarin de OU een prominente 
rol vervulde en participeerde in de meeste projecten. 

Een belangrijk deel van de valorisatieactiviteiten van de 
OU is gekoppeld aan het profilerend onderzoek en de 
innovatiefunctie. Dat zijn vooral activiteiten van CELSTEC 
en LOOK. Daarnaast vinden in toenemende mate valori-
satieactiviteiten plaats die gebaseerd zijn op het discipli-
naire onderzoek. Een ander type valorisatieactiviteiten 
betreft het brede aanbod aan postinitiële scholing, dat in 
samenwerking met de betreffende beroepsorganisaties 
wordt opgezet en gekoppeld is aan de BaMa-opleidingen 
en het onderzoek van de OU.

Er zijn echter ook punten die aandacht vragen.

Voor de buitenwereld heeft de OU nog geen helder pro-
fiel. Het beeld van de OU als cursusaanbieder domineert.

Het aantal studenten daalt, evenals de cursusafzet. 
De traditionele doelgroep van tweedekansers droogt op 
en de OU is er tot nu toe onvoldoende in geslaagd nieuwe 
doelgroepen aan te trekken. Hoewel verbeterd, is het 
rendement nog niet hoog genoeg. De verbinding tussen 
onderwijs en onderzoek kan en moet beter.

Hoewel aanzienlijk toegenomen is de omvang van het 
disciplinair onderzoek nog beperkt in vergelijking met an-
dere universiteiten. Dat is overigens logisch gegeven het 
feit dat de middelen voor disciplinair onderzoek pas sinds 
2007 apart zijn opgenomen in de bekostiging.

De zichtbaarheid van de expertise en de producten van de 
OU op het gebied van onderwijsinnovatie en de impact 
daarvan op het hoger onderwijs schieten nog tekort. 
Hoewel de OU een uitstekende reputatie heeft op het ge-
bied van onderzoek ten behoeve van onderwijsinnovatie, 
dringt de kennis en kunde van de OU nog onvoldoende 
zichtbaar door in het onderwijs van andere universiteiten 
en hogescholen. Bovendien is bij veel gebruikers onvol-
doende bekend welke expertise de OU precies in huis 
heeft en dat de OU - vaak substantieel - heeft bijgedragen 
aan tal van onderwijsinnovaties. Met het oog op vergro-
ting van de impact van het onderzoek ten behoeve van 
onderwijsinnovatie zal de OU daarom de samenwerking 
met andere instellingen in het hoger onderwijs gaan 
intensiveren en de zichtbaarheid van haar innovatieactivi-
teiten gaan vergroten.

Oorzaken van deze zorgpunten liggen zowel bij de OU zelf 
als bij de overheid.

De OU is de afgelopen tien jaar te vaak veranderd van 
koers. Bovendien is de OU er in die periode onvoldoende 
in geslaagd een voor de buitenwereld helder en herken-
baar profiel te ontwikkelen. Geconcludeerd kan worden 
dat frequente wijzigingen in het profiel de continuïteit 
van de OU intern en extern geen goed doen.



19h e t  p r o f i e l  i n  p e r s p e c t i e f

Maar ook vanuit de overheid kwamen steeds nieuwe 
interventies. Het afgelopen decennium zijn het profiel, 
de positie en ontwikkeling van de OU verschillende keren 
onderwerp van (politieke) discussie geweest. Dat leidde 
tot wijzigingen in het portfolio - onder andere door het 
toevoegen van een wettelijke opdracht gericht op profes-
sionalisering van leraren - en tot accentverschuivingen in 
het profiel (o.a. leven lang leren). Ook is de OU geconfron-
teerd met verschillende bezuinigingen. Zo moest de OU 
voor de opdracht bij te dragen aan de bestrijding van het 
lerarentekort uit eigen middelen een bedrag oplopend tot 
circa 7 miljoen euro op jaarbasis (een kwart van de rijksbij-
drage) inzetten en werd de subsidie voor het toenmalige 
Ruud de Moor Centrum - ondanks een positieve audit - in 
2011 voor de jaren daarna gehalveerd. Duidelijk is dat een 
stabiel beleidskader voor de OU ontbreekt.

Uit de ervaringen van de afgelopen tien jaar heeft de OU 
de volgende lessen getrokken:
1.  Maak keuzes en houd koers
  De OU moet fundamentele keuzes maken met betrek-

king tot haar profiel en die vasthouden. Bij het maken 
van strategische keuzes hoort ook vaststellen wat geen 
prioriteit meer heeft. Met het nieuwe Instellingsplan 
is gekozen voor het profiel van een universiteit in het 
publieke bestel, waarbij de focus ligt op de BaMa-
opleidingen. Daarbij heeft de OU ervoor gekozen om 
niet meer zelfstandig hbo-opleidingen aan te bieden, 
om alleen cursussen aan te bieden die afgeleid zijn 
van BaMa-opleidingen en om het aanbieden van losse 
cursussen geen prioriteit te geven. Voorwaarde voor 
een volgehouden strategie is overigens wel dat de 
overheid een stabiel beleidskader voor de OU vaststelt 
en daarmee continuïteit creëert. Met het hoofdlijnen-
akkoord en de systematiek van prestatieafspraken - die 
zich richten op de middellange termijn - is daar een 
goede basis voor gelegd.

2.  Schoenmaker blijf bij je leest
  In het Instellingsplan 2012-2016 heeft de OU gekozen 

voor het profiel van een publieke universiteit. Dat biedt 
een helder kader voor keuzes in de toekomst. Vanuit 
dat perspectief heeft de OU in het Instellingsplan 
duidelijke keuzes gemaakt, gericht op verbetering 
van het onderwijs (meer contact en begeleiding, de 
ontwikkeling van een nieuw onderwijsmodel, meer 
focus op diplomastudenten en verbeteren van het 
onderwijsrendement), uitbreiding van de onderzoeks-
capaciteit, verhoging van de onderzoeksoutput (publi-
caties en promoties) en samenwerking met andere 
universiteiten.

3.  Maak je niet afhankelijk van zaken die je niet in de hand 
hebt

  Voorwaarde voor een volgehouden strategie is dat de 
OU zich voor haar prestaties niet te veel afhankelijk 
maakt van zaken die ze maar beperkt kan beïnvloeden. 
Voorbeelden zijn ontwikkelingen op de markt voor 
leven lang leren en het ontbreken van een landelijk 
beleidskader op dit gebied en het ontbreken van ver-
dienmodellen voor Open Educational Resources. 

In de afgelopen periode zijn er al belangrijke stappen 
gezet in deze richting, met de vaststelling van het nieuwe 
Instellingsplan, de pilot met een nieuw onderwijsmodel, 
sturing op onderzoek in de RenO-gesprekken en de 
voorbereiding van de reorganisatie, die moet leiden tot 
verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van 
de ondersteunende processen, reductie van de overhead 
ten gunste van onderwijs en onderzoek en verbetering 
van de aansturing van de OU.

3.2 Internationale vergelijking

De OU is een unieke instelling binnen het Nederlands hoger 
onderwijs. Door het eigen karakter van het onderwijs, 
de doelgroep, het inschrijvingsregime en de wettelijke 
bepalingen is de OU niet goed vergelijkbaar met andere 
Nederlandse ho-instellingen. Indicatoren als rendement, 
switch, uitval en contacturen hebben een andere invulling 
of zijn niet relevant voor de OU. 

Om de prestaties en ambities van de OU te beoordelen, 
wordt in deze paragraaf een vergelijking gemaakt met een 
aantal andere Europese open universiteiten:
- Open University – Verenigd Koninkrijk (OUUK) (1971) 

www.open.ac.uk 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia – Spanje 

(UNED) (1972) www.uned.es 
- FernUniversität in Hagen – Duitsland (FU) (1974) 
 www.fernuni-hagen.de 
- Universitat Oberta de Catalunya – Spanje (UOC) (1995) 

www.uoc.edu 

Bij een dergelijke vergelijking is voorzichtigheid geboden 
vanwege de verschillen tussen de hogeronderwijsstelsels 
en tussen de wettelijke regimes en de verschillen in de 
gehanteerde definities. 
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 OUUK   UNED    FU   UOC   OU
 
  2009 2010 2011  2009 2010 2011  2009 2010 2011  2009 2010 2011  2009 2010 2011
 
 191606 205254 205987  183515 195844 249003 68052 74949 78803 54378 56787 60876 15600 15500 16300

  OUUK UNED  FU UOC OU
 
 
 Ba 101 27  9 17 7
 
 Ma 65 49  13 7 9

 korte programma’s - 148 18 20 20

  OUUK   UNED    FU    UOC   OU
 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011  2009 2010 2011 2009 2010 2011

 Ba 9901 10413 10477  * * *  424 409 615 1367 1206 2327  266 266 271
 
 Ma 2536 2518 2491  * * *  159 220 307  130 202 310  296 331 314
 
 Ph.D 173  174 175  * * *  78 51 56  7 11 7  8 6 12

* geen gegevens beschikbaar

Onderwijs
Net als de OU zijn de genoemde universiteiten voor open 
en afstandsonderwijs opgericht als instellingen voor 
tweedekans- en tweedewegonderwijs, dus voor studenten 
die pas later voor het eerst hoger onderwijs volgen of die 
studeren met andere bezigheden willen combineren. 
Ook hebben ze allen expliciet een opdracht om in te 
spelen op behoeften van specifieke groepen, zoals 
gehandicapten. 

Tabel 3.3: internationale vergelijking aantal studenten open universiteiten

In tabel 3.3 is voor de genoemde universiteiten de ontwik-
keling van het aantal studenten weergegeven.
In verhouding tot het aantal inwoners van het land waar 
de betreffende open universiteiten gevestigd zijn, komen 
de studentenaantallen van de OU en de FU redelijk over-
een. Bij de OUUK, de UNED en de UOC is de ratio tus-
sen het aantal studenten en het aantal inwoners van het 
betreffende land veel hoger.3 

3  Deze vergelijking is gebaseerd op cijfers van de Wereldbank resp. IDESCAT, 2011.

Tabel 3.4: internationale vergelijking onderwijsaanbod open universiteiten

Tabel 3.5 geeft een overzicht van het aantal afgegeven diploma’s.

Tabel 3.5: internationale vergelijking afgegeven diploma’s open universiteiten

Daarbij moet worden aangetekend dat deze open univer-
siteiten putten uit een veel groter taalgebied.
Voor al deze instellingen geldt dat zij zowel BaMa-
opleidingen als losse cursussen of kortere programma’s 
aanbieden. Binnen de BaMa-opleidingen ligt de focus op 
bacheloropleidingen. Het karakter van de kortere pro-
gramma’s in de verschillende landen loopt uiteen, zowel 
qua niveau als qua karakter. Ze worden veelal afgeleid van 
het BaMa-aanbod, maar een deel van de korte programma’s 

is gericht op voortgaande professionele ontwikkeling en 
ontwikkeld op basis van specifieke vragen uit de markt. 
Tabel 3.4 geeft een vergelijkend beeld van het onderwijs-
aanbod van de genoemde universiteiten. Daaruit blijkt 
dat de OU in vergelijking met andere open universiteiten 
een relatief smal aanbod heeft. Dat kan mogelijk ook een 
reden zijn voor het lage aantal studenten in vergelijking 
met de OUUK, de UNED en de UOC.
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 2009 Diploma’s Ba+Ma Aantal studenten Rendement (ratio diploma’s/studenten) 

 
 FU 583 68.052 1:117

 UNED*   

 OUUK 12.437 191.606 1:15

 UOC 1.497 54.378 1:36

 OU 562 17.440** 1:31

 
 2010 Diploma’s Ba+Ma Aantal studenten Rendement (ratio diploma’s/studenten) 

 
 FU 629 74.949 1:119

 UNED*   

 OUUK 12.931 205.254 1:16

 UOC 1.408 56.787 1:40

 OU 597 17.307** 1:29

 
 2011 Diploma’s Ba+Ma Aantal studenten Rendement (ratio diploma’s/studenten) 

 
 FU 922 78.803 1:85
 
 UNED*   

 OUUK 12.968 205.987 1:16

 UOC 2.637 60.876 1:23

 OU 585 17.985** 1:31

* geen gegevens beschikbaar
** inclusief Vlaamse studenten

De rendementscijfers van de verschillende open universi-
teiten zijn door verschillen in context en definities moeilijk 
vergelijkbaar. Daarom is gekozen voor een grove indicatie 
van het rendement: de verhouding tussen het aantal inge-
schreven studenten (bachelor-, master- en cursusstuden-
ten) en het totaal aantal bachelor- en masterdiploma’s. 

Uit de beschikbare cijfers komt het volgende beeld naar 
voren. De FU heeft een aanzienlijk lager rendement dan 
de andere instellingen, maar de afgelopen jaren is het 
rendement van de FU in vergelijking tot de andere open 
universiteiten wel verbeterd, onder andere door maatre-
gelen om de student-begeleiding te verbeteren. Ook bij 
de UOC lijkt de verbetering van het rendement mede te 
zijn veroorzaakt door intensivering van de begeleiding 
van studenten.
 

De kwaliteit van het onderwijs is in alle genoemde instel-
lingen hoog. In termen van studenttevredenheid scoren 
met name de OUUK (al zeven jaar in de top 3 van de uni-
versiteiten in het Verenigd Koninkrijk) en de OU (drie jaar 
op nummer 1 van de Nederlandse universiteiten) goed. 
In 2011 was 85% van de studenten (erg) tevreden over de 
UOC, voor de FU gold dit voor 71% van de studenten en 
89% van de afgestudeerden.

Tussen de Europese universiteiten voor open en afstands-
onderwijs bestaan duidelijke verschillen:
- in sommige gevallen (OUUK, UOC en OU) ligt het accent 

op open onderwijs en tweedekansonderwijs, in andere 
gevallen (FU en UNED) meer op afstandsonderwijs;

- sommige universiteiten voor open en afstandsonder-
wijs verzorgen ook voltijdopleidingen (FU), andere 
alleen deeltijdopleidingen;

Tabel 3.6 geeft een indicatie van het rendement van de verschillende open universiteiten. 

Tabel 3.6: internationale vergelijking rendementen open universiteiten
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 OUUK UNED  FU UOC OU
 
 
 3662 geen data geen data 902 1451 

- sommige verzorgen naast afstandsonderwijs ook 
 campusonderwijs, andere niet;
- de mate van begeleiding verschilt. Met name bij de UOC 

is de begeleiding intensief;
- er zijn verschillen in de mate van flexibiliteit en de mate 

waarin het onderwijs modulair (in losse cursussen) of 
als gehele opleiding wordt aangeboden. De FU maakt 
een onderscheid tussen een fulltime en een parttime 
variant, de andere genoemde instellingen werken met 
varianten van een cohortsysteem. Anders dan de OU 
hanteren de OUUK, de FU, de UNED en de UOC een 
semestersysteem en een inschrijving per semester. 

 Ook verschilt de omvang van de cursussen; 
- tot slot loopt de mate van selectie uiteen. De OU en de 

OUUK hanteren open toelatingsregels. De toelatings-
eisen van de FU zijn hetzelfde als die van de reguliere 
universiteiten in Duitsland. Daarnaast biedt de FU 
‘Akademiestudien’ aan voor zogenaamde ‘open access 
students’, waarvoor geen ingangseisen gelden. Deze 
studenten kunnen zich zonder restricties voor alle 
cursussen van de FU inschrijven. De UNED en de UOC 
hanteren toelatingseisen voor de bachelor- en master-
opleidingen en open inschrijving voor andere program-
ma’s. Dat betekent dat de studentenpopulaties voor de 
bachelor- en masteropleidingen van deze universiteiten 
homogener zijn dan die van de OU.

In vergelijking met de andere universiteiten is de OU het 
meest open en het meest modulair. De vergelijking met 
andere open universiteiten lijkt er op te wijzen dat meer 
structuur en meer begeleiding bijdragen aan verbetering 
van het rendement. Dat ondersteunt de keuze van de OU 
voor een nieuw onderwijsmodel, naast het bestaande 
open onderwijsmodel.

Onderzoek en innovatie
De genoemde instellingen hebben een onderzoekstaak, 
die zich concentreert rond mediagebruik in afstands-
onderwijs en onderwijsinnovatie en aansluit bij hun 
opdracht bij te dragen aan de innovatie van het onderwijs. 
De focus van het profilerend onderzoek lijkt op die van de 
OU. Het profilerend onderzoek van de OUUK concentreert 
zich op kennismedia en omvat cognitieve wetenschappen 
en leerwetenschappen, artificiële intelligentie en seman-
tische technologie en multimedia. In de UK nationale ran-
king van onderzoek (2008) behoort de OUUK tot de top 
50 instituten voor hoger onderwijs (43ste plaats, stijging 
met 23 plaatsen). Meer dan 50% van het onderzoek wordt 
beschouwd als internationaal excellent en 14% behoort 
tot de wereldtop. Het profilerend onderzoek van de UOC 
richt zich enerzijds op de netwerksamenleving en de ken-
niseconomie en anderzijds op netwerktechnologieën en 
software. 
 
In tabel 3.7 is de onderzoeksoutput van de verschillende 
open universiteiten weergegeven. Omdat de instellingen 
hun onderzoeksoutput op verschillende manieren meten, 

is daarbij gewerkt met totalen voor 2011 waar zowel de 
wetenschappelijke publicaties als conferentiebijdragen en 
andere publicaties in zijn meegenomen. 

Deze cijfers zijn dus niet vergelijkbaar met de in paragraaf 
2.2.3 genoemde aantallen.

Tabel 3.7: internationale vergelijking onderzoeksoutput open 

universiteiten 2011

Gegeven hun omvang (in termen van onderzoeksforma-
tie) is de onderzoeksoutput van de open universiteiten 
hoog. De kwaliteit van het profilerend onderzoek wordt 
hoog gewaardeerd. Op het gebied van mediagebruik in 
afstandsonderwijs werken de open universiteiten intensief 
samen, wat bijdraagt aan de kwaliteit van het onderzoek. 
Mede hierdoor scoren de open universiteiten goed bij het 
verwerven van EU-middelen voor onderzoek ten behoeve 
van onderwijsinnovatie.

In vergelijking tot de andere open universiteiten is de 
omvang van het disciplinaire onderzoek van de OU qua 
formatie en qua output nog beperkt, omdat deze onder-
zoeksopdracht pas recent aan de taakstelling van de OU 
is toegevoegd. Bij alle open universiteiten is binnen het 
disciplinaire onderzoek een ontwikkeling te zien richting 
een interdisciplinaire aanpak, waarbij steeds meer wordt 
samengewerkt in onderzoeksnetwerken binnen en buiten 
de instelling. Ook binnen het disciplinaire onderzoek wer-
ken de open universiteiten samen binnen de EADTU. Voor 
de OU biedt deze samenwerking mogelijkheden om meer 
massa te creëren in het disciplinaire onderzoek.

Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat er internationaal behoefte 
is aan open en afstandsonderwijs en dat ook andere 
Europese landen hiervoor de afgelopen veertig jaar aparte 
universiteiten hebben opgericht. De genoemde universi-
teiten richten zich op vergelijkbare doelgroepen. Wat be-
treft onderwijsmodel zijn er duidelijke verschillen, waarbij 
de OU het meest open en meest flexibele model heeft. 
De rendementen zijn redelijk vergelijkbaar, met de kant-
tekening dat de FU een duidelijke achterstand heeft ten 
opzichte van de anderen, maar bezig is met een inhaal-
slag. De gegevens over de andere open universiteiten 
wijzen er op dat vooral meer structuur en intensievere 
begeleiding er toe leidt dat uitval eerder in de opleiding 
plaatsvindt en het rendement toeneemt. Dat ondersteunt 
de keuze van de OU voor een nieuw onderwijsmodel met 
meer structuur, meer (zelf )selectie en meer begeleiding.
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Campus centrale vestiging Open Universiteit

Op het gebied van onderzoek, innovatie en valorisatie 
zijn er grote overeenkomsten in type onderzoek en het 
onderzoeksprofiel. In vergelijking met de genoemde 
instellingen heeft de OU een uitstekende reputatie op 
het gebied van onderzoek ten behoeve van onderwijs-
innovatie. De vergelijking met de andere universiteiten 
op het gebied van disciplinair onderzoek onderstreept 
het belang van verdere versterking van dit type 
onderzoek.

3.3 Ontwikkelingen

De OU opereert in een sterk veranderende context. 
In deze paragraaf wordt een beknopte schets gegeven 
van enkele belangrijke ontwikkelingen in de omgeving 
van de OU, waar de OU met haar profielkeuze en haar 
strategie op moet inspelen. Daaruit blijkt dat veel ontwik-
kelingen gekenmerkt worden door een hoge mate van 
onzekerheid. Zo is op dit moment niet bekend hoe de 
financiering van het deeltijdonderwijs er in de toekomst 
uitziet, is er - noch bij de OU, noch bij andere partijen - 
een goed beeld van de ontwikkelingen op de markt voor 
postinitiële scholing en is onduidelijk welke rol Open 
Educational Resources in de toekomst zullen spelen. Dat 
betekent dat de OU inschattingen van deze ontwikkelin-
gen moet maken en op basis van monitoring van de wer-
kelijke ontwikkelingen haar profiel en strategie zo nodig 
moet bijstellen, gegeven de ambities van de OU om op 
het gebied van postinitiële scholing en OER een leidende 
rol te spelen.

3 .3 .1  I n i t ieel  onder wi js

Selectievere universiteiten en complementair 
aanbod
In het licht van de groei van het aantal studenten in het 
wetenschappelijk onderwijs, de dalende overheidsbij-
drage per student en de toenemende eisen op het gebied 
van onderwijskwaliteit en studiesucces kiezen de meeste 
traditionele universiteiten er voor niet verder te willen 
groeien en een selectiever profiel te hanteren. 
Bovendien wordt onderwijsaanbod kritisch bezien op 
kosteneffectiviteit. Kleine opleidingen worden afge-
bouwd. Deeltijdonderwijs staat ter discussie (zie hieron-
der). Het aanbod aan premasters wordt heroverwogen. 
Hier ligt een opdracht voor de OU. Door onderwijsaanbod 
dat niet op een kosteneffectieve manier kan worden 
verzorgd door individuele universiteiten in samenwer-
king met de OU te verzorgen, kunnen schaalvoordelen 
behaald worden. Dat sluit aan bij de strategie van de OU 
om in te zetten op complementair aanbod dat andere 
universiteiten niet willen of kunnen verzorgen. Voor deze 
benadering bestaat draagvlak bij de andere universiteiten, 
zo blijkt uit intentieverklaringen die de OU inmiddels met 
zeven andere universiteiten heeft afgesloten.

Deeltijdonderwijs
Het deeltijdonderwijs staat onder druk. De instroom 
van het aantal deeltijdstudenten in het bekostigd hoger 
onderwijs is de afgelopen tien jaar gehalveerd, van 19.058 
in 2001 naar 9.827 in 2011. In het bekostigde wetenschap-
pelijk onderwijs was deze daling nog sterker: van 2.061 in 
2001 naar 881 in 2011. Universiteiten zijn voornemens het 
aanbod aan deeltijdonderwijs in de komende jaren verder 
terug te brengen, omdat de doelgroep beperkt is en de 
kosten relatief hoog zijn.4 

4   Deze gegevens zij ontleend aan ‘Kenmerken, wensen en behoeften deeltijd hoger onderwijs’ (Researchned, 2012) en ‘Werk maken van scholing, advies over de 

postinitiele scholingsmarkt’ (SER, 2012). 



24

Daarnaast is er onzekerheid over de regelgeving en finan-
ciering van het deeltijdonderwijs op middellange termijn. 
De toenmalige staatssecretaris van OCW heeft het voor-
nemen uitgesproken in 2017 de sturing en bekostiging 
van het deeltijdonderwijs ingrijpend te wijzigen, door 
invoering van vraagfinanciering en daarbij prioriteit te 
geven aan opleidingen die gericht zijn op de topsectoren, 
het onderwijs en de zorg. In hoeverre het huidige kabinet 
deze lijn zal volgen is onzeker. 

De ontwikkelingen op het gebied van het deeltijdon-
derwijs bieden kansen en risico’s voor de OU. De risico’s 
betreffen de onzekerheid over de bekostiging op middel-
lange termijn. De OU zal in haar strategie op deze onze-
kerheid moeten anticiperen, door er rekening mee te hou-
den dat de huidige bekostiging, die voor een belangrijk 
deel onafhankelijk is van het aantal studenten, op termijn 
niet gecontinueerd wordt. Dat betekent dat de OU zich 
meer zal moeten richten op groei van studentenaantallen, 
rendementsverbetering en andere financieringsbronnen. 
Het voornemen van andere universiteiten om het aantal 
deeltijdopleidingen verder terug te brengen, brengt met 
zich mee dat er naar de OU gekeken wordt om - in lijn 
met haar maatschappelijke opdracht - werk te maken van 
het realiseren van een vervangend aanbod aan deeltijd-
onderwijs, bij voorkeur in samenwerking met andere 
universiteiten. Daarbij levert de OU onderwijskundige 
expertise, digitale services en de infrastructuur voor af-
standsonderwijs en brengt de andere universiteit content 
en elementen van face-to-face-onderwijs in (docenten 
en locaties). Door een dergelijke vorm van samenwerking 
wordt de beschikbare ervaring en vakkennis gebundeld 
en beter gebruikt en zijn schaal- en efficiencyvoordelen te 
realiseren. Binnen de universiteiten is draagvlak voor een 
dergelijke benadering, zo blijkt uit de brief van de VSNU 
aan de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke 
partijen van 4 mei 2012 en uit de intentieverklaringen die 
de OU met zeven universiteiten heeft gesloten. Overigens 
vraagt een dergelijke vernieuwing van het universitaire 
deeltijdonderwijs om afspraken op bestelniveau. De OU 
roept de minister van OCW op hiertoe het initiatief te 
nemen en dit voorstel te betrekken bij de uitwerking van 
de voornemens voor het deeltijdonderwijs.

3 .3 .2  Post in i t ië le  schol ing

Volgens het International Review Panel (IRP) zou de OU 
een stimulerende en faciliterende rol op het gebied van 
een leven lang leren moeten vervullen. Dat vereist zowel 
een goed beeld van de markt voor postinitiële scholing als 
maatregelen om deze markt beter te bedienen.

De afgelopen jaren is het aantal deelnemers aan post-
initiële scholing op ho-niveau sterk gestegen, vooral in 
het hbo. In het bekostigd hbo is het aantal deelnemers 
gestegen van 95.000 in 2003 naar 238.000 in 2008. In het 
bekostigd wo was de stijging veel geringer: van 81.000 

deelnemers in 2003 naar 88.000 in 2008. In het particulier 
ho was eveneens sprake van een sterke groei van het aantal 
deelnemers, van 174.000 in 2003 tot 232.000 in 2008.

Algemeen wordt verwacht dat het belang van postinitiële 
scholing in de toekomst zal toenemen, enerzijds omdat 
kennis steeds sneller veroudert, anderzijds vanwege de 
verwachte tekorten op de arbeidsmarkt en omdat mensen 
langer door moeten werken. Overigens ontbreekt een 
goed beeld van (ontwikkelingen in) vraag en aanbod per 
sector, mede doordat gegevens van private aanbieders niet 
toegankelijk zijn en omdat de vraag maar in beperkte mate 
gearticuleerd is. 

Het overheidsbeleid is vooral gericht op tekortsectoren 
(bèta/techniek, zorg en onderwijs). Vanuit haar profiel kan 
de OU vooral bijdragen aan postinitiële scholing voor de 
sector onderwijs. 

Het aanbod aan postinitiële scholing vanuit het traditionele 
bekostigde hoger onderwijs scoort onvoldoende op het ge-
bied van flexibiliteit en maatwerk. Dit biedt kansen voor de 
OU, die qua flexibiliteit en maatwerk goed scoort. Opgaven 
voor de OU zijn het versterken van de relatie met de 
beroepspraktijk, het creëren van meer mogelijkheden voor 
leren op de werkplek en het verhogen van het rendement.

Overigens ontbreekt - zoals het IRP ook al aangaf - een 
landelijk beleidskader op het gebied van een leven lang 
leren, wat een belangrijke succesvoorwaarde vormt voor 
het versterken van de rol van de OU op dit gebied. 
De OU roept de minister van OCW daarom op een dergelijk 
beleidskader te ontwikkelen.

3 .3 .3  Onder zoek

Op het gebied van onderzoek zijn de volgende landelijke 
en internationale ontwikkelingen waar te nemen:
- de rol van competitie in de onderzoeksfinanciering 

neemt toe. Er treedt een verschuiving op van de eerste 
naar de tweede en derde geldstroom. Dat leidt onder 
meer tot groei van publiek-private samenwerking;

- binnen de financiering en sturing van het onderzoek 
neemt de aandacht voor innovatie en voor de bijdrage 
aan economische ontwikkeling en de aanpak van maat-
schappelijke vraagstukken toe. Dat leidt tot verschui-
ving van middelen tussen en binnen HOOP-sectoren. 
Binnen de tweede geldstroom verschuift het accent 
naar de topsectoren. Bovendien neemt de rol van de EU 
in de onderzoeksfinanciering toe. Daarmee wordt het 
belang van de vorming van (internationale) consortia 
groter. Het onderzoek zal zich meer moeten richten op 
de zogenaamde grand challenges die een centrale rol 
spelen in het EU-programma Horizon 2020;

- van universiteiten wordt gevraagd zich te profileren en 
hun onderzoekszwaartepunten te versterken (focus en 
massa);
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 StERK

 - Kwaliteit onderwijs 
 - Studenttevredenheid
 - Onderwijstechnologisch en onderwijskundig onderzoek 
  (kwaliteit, kwantiteit en reputatie)
 - Onderwijsinnovatie
 - Expertise OER
 - Leidende rol in EU-afstandsonderwijs
 - Landelijk netwerk  

 
 KANSEN

 - Multidisciplinariteit 
  Toenemende selectiviteit universiteiten
 - Reductie deeltijdonderwijs bij andere universiteiten
 - Regionale inbedding versterken
 - Groei markt voor leren en werken (o.a. HCA)
 - Slagkracht vergroten door samenwerking (universiteiten,   
  hogescholen, privaat ho, Euregio)
 - Samenwerkingspartners 

 ZWAK

 - Geen vanzelfsprekend bestaansrecht
 - Aanwezigheid en herkenbaarheid
 - Eigenaarschap (studenten, alumni, regio, ho)
 - Zichtbare impact en toepassing innovaties
 - Traditie en omvang disciplinair onderzoek
 - Rendement opleidingen
 - Teruglopende studentenaantallen
 - Cultuur (introvert + van binnen naar buiten denken)

 BEDREIgINgEN

 - Toenemende concurrentie (internet, andere universiteiten)
 - Beperkte slagkracht (omvang middelen)
 - Bereidheid anderen tot samenwerking
 - Politiek/maatschappelijk debat (bestel, markt)
 - Concurrentie privaat onderwijs
 - Op termijn daling studentenaantallen ho
 - Competitie m.b.t. OER (internationaal) 

- de investeringen in onderzoek door de Nederlandse 
overheid blijven achter bij het buitenland. Bovendien 
neemt de concurrentie van universiteiten uit opkomen-
de economieën (BRIC-landen) toe. 

Voor de OU betekenen deze ontwikkelingen dat, om de 
focus en massa in het profilerend onderzoek te behouden, 
de inkomsten uit de tweede geldstroom (met name de 
EU) verhoogd moeten worden en dat de positie in interna-
tionale consortia verder moet worden versterkt. Er zal aan-
sluiting gezocht worden bij de topsectoren - waarbij met 
name creatieve industrie en de Human Capital Agenda’s 
mogelijkheden bieden voor onderzoek en innovatie op 
het gebied van (ondersteuning van) het leren van profes-
sionals - en bij de grand challenges van de EU. Daarnaast 
moet worden ingezet op versterking van het disciplinaire 
onderzoek en focus op de samenhang binnen dit onder-
zoek, onder meer door thematisch-multidisciplinaire 
samenwerking binnen de OU en door samenwerking met 
andere universiteiten. Ook voor het disciplinair onderzoek 
is uitbreiding van de inkomsten uit de tweede geldstroom 
wenselijk, maar daar zijn de mogelijkheden beperkt door 
de focus van NWO op de topsectoren en de lage hono-
reringspercentages bij NWO voor aanvragen binnen de 
onderzoeksdisciplines van de OU.

Daarnaast zal de OU zich moeten richten op het uit-
breiden van de inkomsten uit de derde geldstroom. 
Daarvoor biedt het profilerend onderzoek - gegeven de 
omvang en reputatie - de beste kansen. Dat betreft zowel 
het vraaggestuurde onderzoek van LOOK als het meer 
expertisegedreven onderzoek van CELSTEC. Ook binnen 
het disciplinaire onderzoek zullen mogelijkheden gezocht 
moeten worden om meer derdegeldstroominkomsten te 
verwerven.

3 .3 .4  Valor isat ie

Op het gebied van valorisatie zijn de volgende landelijke 
ontwikkelingen waar te nemen:
- aansluitend op de toenemende focus op innovatie en 

samenwerking tussen universiteiten en bedrijven of 
instellingen neemt de aandacht voor valorisatie van 
onderzoeksresultaten toe;

- er is een toenemende druk om inspanningen en 
resultaten op het gebied van valorisatie zichtbaar te 
maken, uitgaande van een brede definitie van valorisa-
tie. Daartoe wordt de komende jaren een landelijke set 
indicatoren ontwikkeld;

- de focus van de politiek en het bedrijfsleven ligt op 
economische valorisatie (werkgelegenheid, start ups);

- in 2016 moeten ho-instellingen 2,5% van de publieke 
onderzoeksmiddelen aan valorisatie besteden.

Voor de OU betekenen deze ontwikkelingen dat enerzijds 
ingezet moet worden op het uitbreiden en het beter 
zichtbaar maken van onze valorisatieactiviteiten en de 
resultaten daarvan en anderzijds op het versterken van 
de ondersteuningsorganisatie. Daarbij is het van belang 
zichtbaar te maken dat de innovatieactiviteiten van de 
OU het karakter van valorisatie van onderzoek hebben. 
Duidelijk moet zijn dat - gegeven het profiel van de OU - 
de focus bij valorisatie ligt op bijdragen aan de versterking 
van het (hoger) onderwijs en niet op directe economische 
valorisatie in termen van bijvoorbeeld nieuwe producten 
of start-ups. 

3.4 SWOt-analyse

Tabel 3.8 geeft een overzicht van de belangrijkste sterke 
en zwakke punten van de OU en van de belangrijkste 
kansen en bedreigingen.

Tabel 3.8: SWOT-analyse OU
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De kracht van de OU zit in de kwaliteit van het onderwijs, 
blijkens de hoge NSE-scores, en het profilerend onderzoek 
en de expertise op het gebied van onderwijsinnovatie. 
De belangrijkste zwakte is dat de positie van de OU niet 
zo vanzelfsprekend is als die van de traditionele univer-
siteiten. Enerzijds omdat het bestaansrecht van de OU 
periodiek door de politiek ter discussie wordt gesteld, 
anderzijds omdat de OU deze vanzelfsprekendheid tot nu 
toe niet heeft kunnen afdwingen en de impact van de OU 
op het ho niet altijd goed zichtbaar is. Dat hangt onder 
andere samen met de introverte cultuur. Daarnaast zijn de 
lage rendementen, de teruglopende studentenaantallen 
en de beperkte omvang van het disciplinaire onderzoek 
zwaktes.

Kansen liggen er op het gebied van:
- samenwerking met andere universiteiten, in het licht 

van de voornemens van veel Nederlandse universiteiten 
om selectiever te worden en het aantal deeltijdopleidin-
gen verder te beperken;

- versterking van de onderlinge samenwerking tussen de 
onderzoeksdisciplines binnen de OU;

- versterking van de oriëntatie op de regio en op de 
Human Capital Agenda’s, waarbij de OU haar expertise 
op het gebied van afstandsonderwijs en onderwijsinno-
vatie kan inzetten.

Mogelijkheden om deze kansen te verzilveren worden 
beperkt door de concurrentie van andere universiteiten 
- in binnen- en buitenland - en het private onderwijs en 
door de beperkte slagkracht van de OU. 

3.5 Profiel en strategie OU in 2020

In het licht van de ervaringen en lessen uit het verleden, 
de vergelijking met open universiteiten in het buitenland, 
ontwikkelingen in de omgeving waar de OU op moet 
inspelen en de sterkte-zwakte-analyse maakt de OU de ko-
mende jaren strategische keuzes die er op gericht zijn dat:
- de OU aantrekkelijker wordt voor zowel de huidige 

studenten als nieuwe doelgroepen;
- samenwerking - zowel binnen de OU als met andere 

universiteiten en kennisinstellingen en met het onder-
wijsveld, bedrijven en maatschappelijke instellingen 
- toeneemt;

- de maatschappelijke meerwaarde van de kennis van de 
OU wordt vergroot.

Dat moet er toe leiden dat de OU meer open en meer 
universiteit wordt.

De OU zal de komende jaren haar profiel op de volgende 
onderdelen aanscherpen:
- de OU is bezig de omslag te maken van een aanbieder 

van cursussen die kunnen worden gecombineerd tot 
opleidingen naar een aanbieder van goed studeerbare 
academische BaMa-opleidingen die daarnaast een com-
plementair aanbod en postinitiële scholing aanbiedt. 
BaMa-opleidingen worden aangeboden in een gestruc-
tureerde en een open variant. Studenten kunnen hele 
opleidingen of cursussen afnemen;

- deze omslag betekent dat de OU meer ondersteuning 
gaat geven aan diplomastudenten en maatregelen 
neemt om het aantal diploma’s en het bachelor- en 
masterrendement te verhogen. De belangrijkste maat-
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regel om dit te realiseren is het invoeren van een nieuw 
onderwijsmodel naast het huidige open onderwijsmo-
del. Dat nieuwe onderwijsmodel biedt meer binding, 
structuur en begeleiding en meer uitdaging zodat 
studenten in een sneller tempo doorstromen en afstu-
deren. Het nieuwe onderwijsmodel wordt na een pilot 
vanaf het studiejaar 2014-2015 gefaseerd ingevoerd bij 
alle masteropleidingen en vanaf het studiejaar 2015-
2016 gefaseerd bij alle bacheloropleidingen. Ook zal 
de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt 
worden. Hiermee wordt de ingezette weg naar verdere 
academisering voortgezet;

- daarnaast zal de OU zich meer richten op complementair 
aanbod en daartoe samenwerkingsovereenkomsten met 
andere ho-instellingen aangaan. Hiervoor bieden de in-
tentieovereenkomsten met andere universiteiten de basis;

- in het postinitiële aanbod wil de OU zich richten op 
professionals in het onderwijs, de juridische en fiscale 
praktijk, management en geestelijke gezondheids-
zorg. Binnen de topsectoren zijn er raakvlakken met 
de creatieve industrie. Daarnaast wil de OU de Human 
Capital Agenda’s ondersteunen door haar expertise in 
afstandsonderwijs en digitaal leren in te zetten om de 
effectiviteit en efficiëntie van de postinitiële scholing 
en continue professionele ontwikkeling in de vorm 
van formeel en informeel onderwijs te verbeteren. 
Verder zal de OU vooral kijken naar branches met een 
verplichting tot periodieke bijscholing en accreditatie 
van scholingsaanbieders door de beroepsorganisaties. 
Uitgangspunt daarbij is dat de OU een aanbod levert 
dat zowel aansluit bij de vraag als bij de eigen expertise. 
Daarbij focust de OU op academisch afstandsonderwijs, 
waarmee ze zich onderscheidt van zowel private aan-
bieders als van andere universiteiten;

- op het gebied van het onderzoek staat het handhaven 
van focus en massa centraal. Daarbij ligt het accent 
op het profilerend onderzoek, dat zich richt op onder-
wijsinnovatie. Dat onderzoek moet tot de wereldtop 
blijven behoren. Voornemen is de reputatie van het 
profilerend onderzoek verder te versterken door hoog-
waardig onderzoek met grote wetenschappelijke én 
maatschappelijke impact;

- voor het disciplinaire onderzoek is de inzet om de om-
vang te vergroten en te investeren in kwalitatief hoog-
waardige en samenhangende onderzoeksprogramma’s. 
Dat vereist samenwerking, zowel binnen de OU als met 
externe partners; 

- voor al het onderzoek van de OU geldt als doel het 
 vergroten van de output (publicaties, promoties) 
 en het vergroten van de tweede- en derdegeldstroom- 
 inkomsten;

- gegeven het onderzoeksprofiel zal de OU zich maar 
in beperkte mate richten op de topsectoren. Er zal 
aansluiting gezocht worden bij de topsectoren - waar-
bij met name creatieve industrie en de Human Capital 
Agenda’s mogelijkheden bieden voor onderzoek en 
innovatie op het gebied van (ondersteuning van) het 
leren van professionals - en de grand challenges van 
de EU (Horizon 2020), vooral op het gebied van digitale 
ondersteuning van leren, digitale vaardigheden en 
OER. Daarnaast zal de OU vanuit haar expertise op het 
gebied van onderwijsonderzoek en -innovatie een  
actieve bijdrage leveren aan de opzet van het sector-
plan onderwijswetenschappen;

- op het gebied van innovatie en valorisatie is de inzet 
van de OU gericht op:

 a. meer focus aan te brengen, b. de zichtbaarheid van 
de bijdragen van de OU te versterken, en c. op het 
niveau van individuele onderzoekers, faculteiten en 
onderzoeksinstituten de samenwerking met andere 
ho-instellingen in binnen- en buitenland, met bedrijven, 
onderwijs- en (geestelijke gezondheids)zorginstellingen 
en met overheden te versterken. Dit kan mede bereikt 
worden door de valorisatieactiviteiten te plaatsen in 
vraaggestuurde samenwerkingsverbanden;

- om kosteneffectiever te werken en de kwaliteit van de 
ondersteuning en dienstverlening te verbeteren, vindt 
de komende twee jaar een ingrijpend veranderingspro-
ces plaats, bestaande uit een reductie van het aantal 
faculteiten en ondersteunende diensten, de invoering 
van een nieuw sturingsmodel en het herontwerpen, 
centraliseren en uniformeren van ondersteunende 
processen. Dat moet ook leiden tot verlaging van de 
indirecte kosten;

- de hierboven geschetste ambities vereisen intensive-
ring van de samenwerking met andere universiteiten, 
het bredere onderwijsveld, bedrijven en maatschap-
pelijke partners. Of het daadwerkelijk tot succesvolle 
samenwerking zal komen is uiteraard mede afhankelijk 
van de partners. De intentieverklaringen met andere 
universiteiten bieden overigens een goede basis. Zoals 
eerder aangegeven roept de OU de overheid op om als 
belangrijke succesvoorwaarde voor dergelijke samen-
werking duidelijke en stabiele beleidskaders vast te 
stellen op het gebied van deeltijdonderwijs en voort-
gaande professionele ontwikkeling.

In de volgende hoofdstukken worden deze wijzigingen in 
het profiel en de strategie nader uitgewerkt op het gebied 
van onderwijs, onderzoek, innovatie, valorisatie en de 
organisatie van de OU. Daarbij wordt ook aangegeven wat 
de ambities voor de middellange (2015) en lange (2020) 
termijn zijn, welke maatregelen de OU gaat nemen om 
deze ambities te realiseren en welke prestatieafspraken de 
OU op deze terreinen met de overheid wil maken. 
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Onderwijs

4.1 Opgaven en ambities

BaMa- opleidingen

Studiesucces en kwaliteit
De belangrijkste opgaven voor de BaMa-opleidingen zijn 
de groei van het aantal diploma’s in verhouding tot het 
aantal ingeschrevenen en de verbetering van het bache-
lor- en masterrendement. OU-studenten moeten minimaal 
eenzelfde kans hebben om hun opleiding succesvol af te 
ronden als deeltijdstudenten van andere universiteiten. Dat 
betekent dat de bachelor- en masterrendementen van de 
OU op termijn vergelijkbaar moeten zijn met het rende-
ment van deeltijdopleidingen van andere universiteiten. 
Bovendien moet de studieduur (i.c. de tijd waarin studen-
ten de opleiding doorlopen) van de BaMa-opleidingen 
worden verkort om de opleidingen van de OU aantrekkelijk 
te laten zijn voor nieuwe doelgroepen (bv. afstromers van 
traditionele universiteiten), om resultaatgerichte studenten 
te behouden, om aantrekkelijk te zijn als samenwerkings-
partner voor andere ho-instellingen en met het oog op de 
accreditatie van de bachelor- en masteropleidingen.

Om dit te bereiken gaat de OU - naast de bestaande open 
variant - voor resultaatgerichte studenten opleidingsrou-
tes introduceren die meer structuur, meer begeleiding en 
meer binding bieden. In de toekomst worden binnen de 
BaMa-opleidingen twee varianten onderscheiden:
- gestructureerde BaMa-opleidingen voor resultaat-

gerichte studenten;
- open BaMa-opleidingen voor studenten die in eigen 

tempo willen studeren.

Daarmee faciliteert het onderwijsmodel van de OU zowel 
studenten die resultaatgericht en gestructureerd willen 
studeren als studenten die flexibel en in eigen tempo wil-
len studeren.

De invoering van de gestructureerde variant moet leiden 
tot een normduur van zes jaar voor bacheloropleidingen, 
twee jaar voor eenjarige masteropleidingen en vier jaar 
voor tweejarige masteropleidingen. Ambitie is dat in het 
licht van de invoering van het nieuwe onderwijsmodel 
het masterrendement (gedefinieerd als het percentage 
masterstudenten dat binnen twee respectievelijk vier jaar 
een masterdiploma heeft gehaald) in 2020 80% bedraagt 
en dat het bachelorrendement (gedefinieerd als het per-
centage herinschrijvers dat binnen zes jaar na de eerste 
inschrijving een bachelordiploma heeft gehaald) in 2022 is 
gestegen tot 40%. Dat sluit aan bij de trend van de laatste 
jaren, die een stijging laat zien van het aantal behaalde 
studiepunten per student per jaar.

Voorwaarde voor de beoogde verhoging van het bache-
lor- en masterrendement is dat het inschrijvingsregime 
wordt aangepast, zodat studenten zich bij de OU ook voor 

een opleiding kunnen inschrijven. Hierover zal de OU in 
overleg treden met de minister van OCW.

Andere opgaven voor de BaMa-opleidingen zijn:
- het verhogen van de relevantie voor en aansluiting 

bij de beroepspraktijk, onder meer door het bijeen-
brengen van studenten, professionals en docenten in 
community’s;

- het zo efficiënt mogelijk combineren van leren en wer-
ken (bijvoorbeeld door gebruik van praktijkopdrachten 
of door het inbrengen van casussen uit de praktijk);

- het blijven investeren in de kwaliteit van docenten, om 
de hoge kwaliteit van het onderwijs te handhaven.

Net als andere universiteiten wil de OU haar BaMa-
studenten een internationale leeromgeving bieden. 
Daarnaast is internationalisering van belang om talent-
volle wetenschappers aan te trekken en te behouden. 
Daartoe werkt de OU samen met buitenlandse (open) 
universiteiten, in EADTU-verband en daarbuiten. 
Initiatieven op het gebied van virtual mobility en staff 
mobility zullen worden uitgebreid, om te zorgen dat de 
OU ook in de toekomst in het buitenland gezien wordt als 
een gewilde samenwerkingspartner. Samen met andere 
open universiteiten en de NVAO heeft de OU een aanvul-
ling op het accreditatiekader ontwikkeld (E-xcellence), 
waarmee recht wordt gedaan aan het eigen karakter van 
open afstandsonderwijs. In samenwerking met andere 
universiteiten gaat de OU de mogelijkheden verkennen 
om haar expertise en infrastructuur op het gebied van 
afstandsonderwijs in te zetten om traditionele universitei-
ten te ondersteunen bij hun internationaliseringsbeleid. 
Om het open karakter van de OU te behouden worden de 
bacheloropleidingen gegeven in het Nederlands. Bij de 
masteropleidingen is er ruimte om het onderwijs (gedeel-
telijk) in het Engels te verzorgen.

Opleidingenaanbod 
De OU heeft een beperkt aanbod van brede bachelor- 
en masteropleidingen, die veel keuzevrijheid bieden. 
De keuze voor brede opleidingen is ingegeven door de 
kenmerken en behoeften van de doelgroepen die de 
OU bedient. Voor de bacheloropleidingen kiest de OU er 
voor de huidige opleidingen te handhaven en het aantal 
bacheloropleidingen niet te reduceren of uit te breiden. 
Evenmin zullen bestaande bacheloropleidingen verbreed 
worden. 

Voor de masteropleidingen kiest de OU voor continuering 
van het bestaande aanbod. 

Complementair aanbod
De komende periode wil de OU het complementaire 
aanbod uitbreiden. Daarbij gaat het om het verzorgen van 
onderwijsaanbod dat andere universiteiten niet kunnen of 
niet willen aanbieden, hetzij omdat het voor hen minder 
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prioriteit heeft, hetzij omdat het zelfstandig verzorgen van 
dit aanbod voor hen niet kosteneffectief is. Concreet gaat 
het om:
- het verzorgen van premasters of schakelprogramma’s. 

Daarbij wordt voortgebouwd op lopende initiatieven, 
zoals de schakelprogramma’s rechten;

- het gezamenlijk of in overleg met andere universiteiten 
verzorgen van deeltijdopleidingen;

- het aanbieden van wo-bachelor-minoren aan hoge-
scholen, door deze minoren beschikbaar te stellen via 
Kies Op Maat.5

Uitgangspunt bij de vormgeving van dit complementaire 
aanbod is dat dit wordt ingebed in samenwerkingsover-
eenkomsten tussen de OU en de betreffende universi-
teiten waarin wordt aangegeven waar de samenwerking 
betrekking op heeft en wat de rolverdeling tussen de 
deelnemende universiteiten is. Daarbij ligt het voor de 
hand dat de OU expertise en voorzieningen op het gebied 
van afstandsleren inbrengt en dat de partneruniversiteit 
content en face-to-face-elementen, zoals docenten en 
locaties verzorgt. Met zeven universiteiten zijn inmiddels 
intentieovereenkomsten afgesloten. 

De OU heeft de ambitie een belangrijke rol te spelen in 
het samen met of voor andere universiteiten aanbieden 
van deeltijdonderwijs. Bij de andere universiteiten bestaat 
draagvlak voor een dergelijke constructie. 

Postinitiële scholing
Postinitiële scholing wordt zo veel mogelijk afgeleid van 
de BaMa-opleidingen en/of gekoppeld aan onderzoek. 
De door de OU aangeboden postinitiële scholing is 
van academisch niveau en marktgericht. Uitgangspunt 
is dat deze scholing kan worden ingebracht in BaMa-
opleidingen. Postinitiële scholing vormt een belangrijk 
onderdeel van het verdienmodel van de OU. Ambitie is 
om de deelname aan postinitiële scholing (met name 
CPP’s en PE-punten) te verhogen.

De OU richt zich op academisch afstandsonderwijs, waar-
mee ze zich onderscheidt van andere aanbieders. Met het 
academisch karakter onderscheidt de OU zich van private 
aanbieders, door postinitiële scholing in de vorm van 
afstandsonderwijs aan te bieden onderscheidt ze zich van 
de andere universiteiten. De toegevoegde waarde van de 
postinitiële scholing van de OU ten opzichte van andere 
aanbieders zit in de combinatie van afstandsonderwijs, 
het academisch niveau en het didactisch model.

Uitgangspunt is dat het postinitiële scholingsaanbod 
ingebed wordt in samenwerkingsrelaties met branche- en 
beroepsorganisaties, waarbij deze organisaties de vraag 
articuleren en de OU een aanbod verzorgt. Eventueel kan 
de OU daarbij samenwerken met bekostigde of private 
ho-aanbieders. Kansrijke opties worden uitgewerkt in 
businesscases, op basis waarvan besloten wordt of een 
aanbod wordt ontwikkeld.

De OU wil zich richten op specifieke beroepsgroepen, 
die aansluiten bij de expertise van de OU. De sectoren 
(respectievelijk beroepsgroepen) onderwijs, geestelijke 
gezondheidszorg, arbeids- en organisatiepsychologie, 
juridische professionals, management en de creatieve 
industrie lijken daarvoor het meest kansrijk. In 2013 wor-
den gesprekken gevoerd met de betreffende branche- en 
beroepsorganisaties, om de mogelijkheden te verkennen.

Binnen het domein van postinitiële scholing wil de OU 
zich vooral richten op scholing voor de in een aantal 
sectoren van de beroepspraktijk verplichte Permanente 
Educatie-punten en op Certified Professional Programs, 
praktijkgerichte trajecten op academisch niveau die 
gericht zijn op toepassing van wetenschappelijke kennis 
in de context van de eigen beroepspraktijk. CPP-trajecten 
lijken – naast managementwetenschappen en informa-
tica, die deze trajecten al aanbieden - vooral kansrijk voor 
de faculteit rechtswetenschappen, die inmiddels met een 
eerste CPP is gestart. Voor leertrajecten waarmee PE-
punten behaald kunnen worden lijken het meest kansrijk 
de domeinen onderwijs, zorg, psychologie, de juridische 
sector, de financiële sector, de publieke sector (o.a. politie) 
en de creatieve industrie. Er wordt vooral gekeken naar 
branches met een verplichting tot periodieke bijscho-
ling en een accreditatie van scholingsaanbieders door de 
beroepsorganisatie. Op basis daarvan wordt bepaald welk 
aanbod de OU kan leveren dat aansluit bij de vraag.

Het bestaande aanbod aan postinitiële scholing wordt 
doorgelicht op aantal deelnemers en aansluiting bij 
vragen uit de markt. Er worden criteria ontwikkeld aan de 
hand waarvan bepaald kan worden of cursussen ge-
continueerd worden. Cursussen waarvoor onvoldoende 
belangstelling bestaat worden afgebouwd.

Aansluiting bij topsectoren, onderwijs en zorg
Gegeven het profiel van de OU zijn de raakvlakken met de 
topsectoren beperkt. De meeste kansen liggen er bij de 
topsector creatieve industrie. Wel kan de OU op basis van 
haar ervaring en expertise op het gebied van onderwijsin-
novatie, afstandsonderwijs en digitalisering een belang-
rijke ondersteunende bijdrage leveren aan de Human 
Capital Agenda’s. De behoefte aan geschoold personeel 
op het gebied van bèta en techniek is de komende decen-
nia groot. Voor een belangrijk deel zal in die behoefte 
moeten worden voorzien door op- en bijscholing van 
werknemers. Inzet van afstandsonderwijs en blended 
learning dragen bij aan een kosteneffectieve vormgeving 
van dit scholingsproces. De OU wil haar expertise op dit 
gebied inzetten om samen met andere ho-instellingen 
(die de content leveren) en in nauwe afstemming met de 
trekkers van de Human Capital Agenda’s een aanbod te 
ontwikkelen dat bijdraagt aan het realiseren van de hoge 
ambities op het gebied van de groei van het aantal werk-
nemers met een opleiding in bèta en techniek. In 2013 
wordt deze optie verkend. 

5   Zie www.kiesopmaat.nl
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Deze benadering wordt ook verkend voor de sector zorg, 
waar ook een zeer grote behoefte aan geschoold perso-
neel wordt voorzien.

Op het gebied van scholing van leraren heeft de OU een 
sterke positie, die zij verder wil uitbouwen. Daartoe is 
in het najaar van 2011 de Lerarenuniversiteit van start 
gegaan. De OU ontwikkelt en verzorgt onder deze noemer 
een scholings- en professionaliseringsaanbod waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan de verdere professionali-
sering van docenten in het basis- en voortgezet onderwijs 
en het mbo. In overleg met schoolbesturen worden op 
de schoolcontext toegesneden professionaliseringacti-
viteiten met lokale en digitale begeleiding voor groepen 
docenten ontwikkeld en aangeboden. Inmiddels werkt de 
Lerarenuniversiteit samen met grote schoolbesturen, zoals 
OMO en Innovo. Zo wordt voor Innovo een onderwijs-
traject voor docenten verzorgd rond de thema’s rekenen 
en begrijpend lezen.

4.2 Prestatieafspraken onderwijs

4.2 .1  Opmerk ingen vooraf :  de  speci f ieke 
  s i tuat ie  van de OU

Vanwege de specifieke kenmerken van het onderwijs en 
de populatie van de OU, hanteert de OU alternatieven 
voor een aantal verplichte indicatoren uit het beoorde-
lingskader van de Reviewcommissie. Dat is in lijn met de 
afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord tussen de universi-
teiten en de staatssecretaris van OCW.

Voor kwaliteit en excellentie hanteert de OU als indicator 
het studentenoordeel over de opleiding uit de Nationale 
Studenten Enquête. Daarnaast hanteert de OU als indi-
cator het succesvol doorlopen van de instellingsaudit. 
Gegeven de doelgroep neemt de OU geen specifieke 
maatregelen om deelname van excellente studenten 
te bevorderen en formuleert ze op dit gebied ook geen 
prestatieafspraak. 

Voor de indicatoren bachelorrendement, uitval, switch 
en onderwijsintensiteit maakt de OU een onderscheid 
tussen de korte en de langere termijn. Vanaf het studiejaar 
2014-2015 wordt naast het huidige open onderwijsmodel 
gefaseerd een nieuw onderwijsmodel ingevoerd, dat stu-
denten meer structuur en begeleiding biedt. Doel van dit 
onderwijsmodel is het studiesucces van diplomastuden-
ten te verhogen. Onderdeel van het nieuwe onderwijsmo-
del is een wijziging van het inschrijvingsregime, waarbij 
studenten zich inschrijven voor een opleiding. 

Door invoering van dit nieuwe onderwijsmodel kan de 
OU op termijn op basis van de in het beoordelingskader 
van de Reviewcommissie opgenomen verplichte indica-
toren prestatieafspraken maken over verbetering van het 
bachelorrendement en vermindering van uitval en switch 
na het eerste jaar. Voor 2015 is dit echter nog te vroeg, 
omdat de invoering van het nieuwe onderwijsmodel zich 
dan nog in de startfase bevindt en studenten zich in het 
huidige regime inschrijven voor cursussen.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de indicatoren uit 
het beoordelingskader van de Reviewcommissie en recht 
te doen aan de specifieke situatie van de OU, kiest de OU 
voor de volgende benadering.
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Met betrekking tot bachelorrendement wordt als indicator 
voor de prestatieafspraken gehanteerd de ratio tussen 
het aantal afgegeven bachelordiploma’s en het totale 
aantal ingeschreven studenten. Omdat studenten zich 
binnen het huidige inschrijvingsregime inschrijven voor 
cursussen en niet voor opleidingen en het dus onbekend 
is of studenten de intentie hebben een gehele oplei-
ding te volgen, is het niet mogelijk het aantal afgegeven 
bachelordiploma’s te relateren aan het aantal herinschrij-
vers in de bacheloropleiding. Daarom wordt het aantal 
bachelordiploma’s gerelateerd aan het totale aantal 
ingeschreven studenten (cursus-, bachelor- en master-
studenten). Uiteraard leidt dat tot een lager rendement. 
Doordat de doorlooptijd voor het behalen van bachelor-
diploma’s in het deeltijdonderwijs lang is, leiden maat-
regelen pas op langere termijn tot verbetering van het 
bachelorrendement. Door als aanvullende indicator het 
behaalde aantal EC per student per jaar te hanteren, kan 
verbetering van het rendement in de komende drie jaar 
zichtbaar gemaakt worden, ook als dat nog niet resulteert 
in een hoger bachelorrendement. Op langere termijn - na 
invoering van het nieuwe onderwijsmodel en aanpassing 
van het inschrijvingsregime - zal de OU prestatieafspra-
ken maken op basis van de gebruikelijke indicator voor 
bachelorrendement.

Voor uitval hanteert de OU als indicator voor de prestatie-
afspraken cursusuitval, het percentage van de cursusin-
schrijvingen dat binnen één jaar na inschrijving niet met 
goed gevolg is afgerond. Hiermee wordt - aansluitend 
bij het huidige inschrijvingsregime - de uitval op cursus-
niveau bepaald. Binnen de context van de OU is deze 
indicator de beste benadering van de in het beoordelings-
kader van de Reviewcommissie opgenomen indicator 
voor uitval. 

Op langere termijn zal de OU prestatieafspraken maken 
op basis van de gebruikelijke indicator voor uitval. 
De OU hanteert voor de prestatieafspraken geen indicator 
voor switch, omdat studenten zich niet inschrijven voor 
een opleiding en omdat afspraken over het tegengaan 
van switch op cursusniveau afbreuk doen aan het open 
karakter van de OU. Op langere termijn zal de OU wel 
prestatieafspraken maken voor switch op basis van de 
hiervoor gebruikelijke indicator.

De OU hanteert voor de prestatieafspraken geen indicator 
voor onderwijsintensiteit, omdat deze indicator uitgaat 
van contactonderwijs, terwijl de OU open afstandson-
derwijs verzorgt, waarbij de begeleiding die docenten in 
het contactonderwijs verzorgen, voor een groot deel is 
‘ingeblikt’ in het onderwijsmateriaal van de OU. Overigens 
zal het nieuwe onderwijsmodel wel leiden tot meer 
contactmomenten en meer begeleiding van studenten, 
in de vorm van fysieke of virtuele bijeenkomsten, (online) 
begeleiding en (virtuele of fysieke) samenwerking tussen 
groepen studenten, al of niet onder begeleiding van do-
centen. Als er meer duidelijkheid is over de invulling van 

het nieuwe onderwijsmodel, zal de OU prestatieafspraken 
maken over onderwijsintensiteit en aangeven wat in het 
nieuwe onderwijsmodel als minimum voor het aantal 
contact- en begeleidingsuren wordt gehanteerd.

4 .2 .2  Kwal i te i t  en excel lent ie

Prestatieafspraak
Als indicator voor de prestatieafspraak over kwaliteit en 
excellentie hanteert de OU het studentenoordeel over 
de opleiding (wo) uit de Nationale Studenten Enquête 
(NSE). Gegevensbron voor deze indicator is de NSE 
(Researchned).

Over dit thema maakt de OU de volgende 
prestatieafspraken:
- in 2015 beoordeelt minimaal 85% van de respondenten 

op een schaal van 1 tot 5 de opleiding met een 4 of 
hoger, waarvan minimaal 33% een score 5;

- de OU staat elk jaar met alle wo-bachelor- en -master-
opleidingen in de top 3 van de NSE.

In 2012 gaf 49% van de respondenten op de NSE een 
score 4 (tevreden) over de opleidingen van de OU, 43% 
gaf een score 5 (zeer tevreden). De OU scoort in de NSE 
veel beter dan andere deeltijdopleidingen (bekostigd en 
niet bekostigd hbo en bekostigd en niet bekostigd wo) 
op het gebied van inhoud, werkvormen, mogelijkheden 
om zelf de inhoud van het onderwijs te bepalen, spreiding 
van de studielast over het studiejaar en aansluiting tussen 
EC en de feitelijk ervaren studielast. 

Maatregelen
Om deze prestatieafspraak te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen:
- jaarlijks worden de NSE-scores geanalyseerd (OU-breed 

en per opleiding);
- voor onderwerpen waar de OU of afzonderlijke oplei-

dingen een 3 of lager scoren en/of voor opleidingen die 
niet tot de top 3 behoren, wordt een plan van aanpak 
opgesteld. De maatregelen moeten er toe leiden dat de 
NSE-score in het daaropvolgende jaar weer tenminste 4 
bedraagt en dat de opleiding weer tot de top 3 behoort.

Prestat ieafspraak
Daarnaast maakt de OU de prestatieafspraak dat de OU 
eind 2015 de instellingsaudit succesvol heeft doorlopen 
en dat eventuele verbeterpunten zijn aangepakt.

4 .2 .3  Uit val

Prestatieafspraak
Als indicator voor de prestatieafspraak over uitval han-
teert de OU als indicator cursusuitval: het percentage van 
cursusinschrijvingen dat binnen één jaar na inschrijving 
niet met goed gevolg is afgerond. Cursusuitval is het 
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complement van cursusrendement, het percentage van 
cursusinschrijvingen dat binnen één jaar na inschrijving 
met goed gevolg is afgerond (i.c. waarvoor een tenta-
mencertificaat door de centrale examencommissie op 
grond van de WHW is afgegeven). Bij het bepalen van de 
cursusuitval wordt de eerste cursusinschrijving buiten be-
schouwing gelaten, omdat die bij uitstek een selecterende 
en oriënterende werking heeft en de OU geen ingangs-
eisen kan stellen. Gegevensbron voor deze indicator is de 
instellingsadministratie. 

Over dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraak:
- ultimo 2015 is de cursusuitval teruggebracht tot 48% 

(d.w.z.: het cursusrendement bedraagt uitimo 2015 
tenminste 52%).

In 2010 bedroeg de cursusuitval 53% en was het cursus-
rendement 47%.

Maatregelen
Om deze prestatieafspraak te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen:
- continueren en zo nodig uitbreiden van de maatregelen 

die de afgelopen jaren zijn genomen om het cursusren-
dement te verbeteren en de cursusuitval te verminde-
ren, zoals invoering van het mentoraatsysteem, syste-
matisch detecteren en aanpakken van struikelvakken, 
hanteren van standaardprotocollen en deadlines voor 
het contact tussen student en docent, het intensiever 
volgen van studenten (o.a. elektronisch studentendos-
sier) en het verbeteren van de kwaliteit van tentamens;

- daarnaast zullen de in 4.2.4. genoemde maatregelen 
ook leiden tot een lagere uitval op cursusniveau.

4 .2 .4  Bachelorrendement

Prestatieafspraak
Als indicatoren voor de prestatieafspraak over het 
bachelorrendement hanteert de OU de volgende 
indicatoren:
- de ratio tussen het aantal uitgereikte bachelordiploma’s 

en het totaal aantal ingeschreven studenten als indica-
tor voor bachelorrendement;

- het aantal behaalde studiepunten per student per jaar.

Gegevensbron voor deze indicatoren is de instellings-
administratie.

Over dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraken:
- ultimo 2015 is het bachelorrendement ten opzichte van 

2011 toegenomen met 10%;
- ultimo 2015 is het gemiddelde aantal behaalde stu-

diepunten per student per jaar ten opzichte van 2011 
gestegen met 18%.

In 2011 bedroeg het bachelorrendement (de ratio tussen 
het aantal uitgereikte bachelordiploma’s en het totaal 
aantal ingeschreven studenten) 1,5%. In 2015 dient het 
bachelorrendement te zijn gestegen tot 1,65%. Deze pres-
tatieafspraak heeft betrekking op studenten die al met 
hun opleiding begonnen zijn. Daarom is als doelstelling 
gekozen voor beperkte groei.

In 2011 bedroeg het gemiddeld aantal behaalde studie-
punten per student per jaar 5,9 EC. In de periode 2001-
2011 is het gemiddelde aantal behaalde studiepunten per 
student per jaar toegenomen van 4,5 naar 5,9 EC. Door 
maatregelen op het gebied van verbetering van intake 
en (zelf )selectie, begeleiding en voortgangsbewaking en 
door de geleidelijke invoering van het nieuwe onderwijs-
model (zie hieronder) zal dit percentage verder stijgen. In 
2015 dient het aantal behaalde studiepunten per student 
per jaar te zijn gestegen tot 7 EC.

Ambitie is om het bachelorrendement op termijn verder 
te verhogen door invoering van het nieuwe onderwijs-
model. Doordat in het nieuwe onderwijsmodel studen-
ten zich inschrijven voor een opleiding, kan bovendien 
worden aangesloten bij de gebruikelijke definitie van 
bachelorrendement. Doel is dat in 2022 40% van de stu-
denten die zich na het eerste jaar herinschrijven binnen 
zes jaar na hun eerste inschrijving hun bachelordiploma 
haalt. Daarmee ligt het bachelorrendement van de OU 
hoger dan dat van deeltijdopleidingen van andere univer-
siteiten, waar het bachelorrendement van herinschrijvers 
na zes jaar 35 tot 37% bedraagt.

Als gevolg van invoering van het nieuwe onderwijsmodel 
zal ook in de masteropleidingen cohortsgewijs gestu-
deerd worden, met intensievere begeleiding en meer 
structuur. Op dit moment is door het inschrijvingsregime 
van de OU alleen een indicatie van het masterrendement 
te geven, omdat onbekend is hoeveel studenten de inten-
tie hebben een masteropleiding af te ronden. Wanneer als 
drempel het aantal studenten wordt gehanteerd dat twee 
modulen van de masteropleiding (resp. het schakelpro-
gramma én twee modulen) heeft afgerond, bedroeg het 
masterrendement na 3 jaar in de afgelopen jaren ca. 58%. 
Ambitie is om op termijn het masterrendement te ver-
hogen tot 80% na twee jaar (voor éénjarige opleidingen) 
respectievelijk na vier jaar (voor tweejarige opleidingen).

Maatregelen
Om deze prestatieafspraak te realiseren neemt de OU, aan-
vullend op de in paragraaf 4.2.3 genoemde maatregelen 
om het cursusrendement te verhogen en de cursusuitval 
te verlagen, de volgende maatregelen.

Intake en (zelf )selectie
Er wordt geïnvesteerd in de intake en (zelf )selectie aan 
het begin van de opleiding, zodat zowel voor de OU als 
voor de betreffende studenten zo snel mogelijk duidelijk 
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wordt wat hun studie-intentie is, wat de opleiding van ze 
vraagt en of ze geschikt zijn voor de opleiding. Begonnen 
wordt met een online self-assessment. Alle studenten 
die de intentie hebben een opleiding te volgen, moeten 
beginnen met een startonderwijseenheid, die een oriënte-
rende en selecterende functie heeft. Aan het eind van 
deze startonderwijseenheid vindt een gesprek plaats met 
de student over het vervolg van de studie.

Voor masteropleidingen wordt een online self-assessment 
toegepast voor studenten die hun bachelor niet bij de OU 
hebben gevolgd. Toelating tot de masteropleiding zal met 
schakelprogramma’s worden gefaciliteerd. 

Begeleiding en voortgangsbewaking
Daarnaast wordt geïnvesteerd in begeleiding en voort-
gangsbewaking. De voortgang van studenten wordt sys-
tematisch gemonitord en met diplomastudenten wordt 
jaarlijks een voortgangsgesprek gehouden. Door invoe-
ring van een tutoraat wordt de studiebegeleiding van 
diplomastudenten geïntensiveerd. Er wordt geïnvesteerd 
in het administreren van de voortgang van studenten en 
in het signaleren van vertragingen en afwijkingen. 

Nieuw onderwijsmodel
Naast het bestaande open onderwijsmodel wordt een 
nieuw onderwijsmodel ingevoerd voor diplomastudenten. 

Verbeteren van het studiesucces vereist meer binding, 
minder vrijblijvendheid en meer uitdaging (zie ook VSNU, 
20116), sociale en academische integratie van studenten 
en een optimale mix van contactmomenten en zelfstudie 
(Lamer 20097; Simpson 20038). In een aantal masterop-
leidingen van de OU wordt al een aantal jaren, vaak in 
samenwerking met hogescholen, gewerkt met begeleide 
trajecten waarbij groepen studenten in een vast tempo 
(een deel van) de masteropleiding doorlopen. Ook in een 
aantal cursussen in de bacheloropleiding is de vrijheid van 
tempo losgelaten, omdat studenten hier moeten samen-
werken. In al deze gevallen blijkt dat het studiesucces flink 
toeneemt.

Daarom is gekozen voor een nieuw onderwijsmodel, naast 
het bestaande open onderwijsmodel, met de volgende 
kenmerken:
- het model biedt studenten meer structuur door middel 

van vaste instroommomenten (cohortbenadering) en 
een vast tempo;

- het model biedt mogelijkheden om de voortgang van 
studenten actief te volgen;

- er wordt een onderscheid gemaakt tussen diploma-
studenten en cursusstudenten. Diplomastudenten 
schrijven zich in voor een opleiding en betalen college-
geld per jaar;

6   VSNU (2011), ‘Een succes maken van studiesucces. Meerjarenafspraak. Eerste rapportage’, Den Haag.

7  Lamer, M., (2009), ‘Where’s Walter? Adjunct Outreach Strategies to Bridge the Virtual Distance and Increase Student Retention’ in Online Journal of Distance Learning   

 Administration 12: 2, 1-6.

8  Simpson, Ormond, (2003), ‘Student retention in Online, Open and Distance Learning’, London-Sterling: Kogan Page.
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- er vindt een vorm van selectie plaats in of na het eerste 
jaar (zelfselectie in combinatie met advisering of een 
variant op een bindend studieadvies). Uitgangspunt 
is dat studenten 30 EC aan het eind van het eerste jaar 
behaald moeten hebben;

- het onderwijs wordt aangeboden in grotere een-
heden; toetsing vindt plaats over die grotere 
onderwijseenheden; 

- het aantal herkansingen wordt beperkt;
- de verhouding tussen ingeblikte begeleiding en per-

soonlijke begeleiding (face-to-face en online) wordt 
opnieuw bekeken, waarbij het uitgangspunt is per-
soonlijke begeleiding en het aantal contacturen uit te 
breiden; 

- de relatie tussen leren en werken krijgt expliciet vorm 
in de curricula, o.a. door te onderzoeken of bepaalde 
masteropleidingen niet ook duaal kunnen worden 
aangeboden.

Elementen van dit nieuwe onderwijsmodel worden op dit 
moment beproefd in een meerjarige pilot, die is gestart 
in het studiejaar 2012-2013. De eerste ervaringen zijn 
positief. Het nieuwe model houdt rekening met de tussen-
evaluaties van de pilot. Het nieuwe onderwijsmodel wordt 
vanaf het studiejaar 2014-2015 eerst bij de masteroplei-
dingen ingevoerd en vanaf het studiejaar 2015-2016 bij 
de bacheloropleidingen. Reden voor deze volgorde is dat 
de masteropleidingen een kortere periode en een kleinere 
groep studenten betreffen.

De invoering van dit nieuwe onderwijsmodel vereist dat 
de randvoorwaarden op orde zijn. Daarbij gaat het om het 
instroombeleid, de onderwijstechnologie, het standaar-
diseren van processen in de ondersteuning en reallocatie 
van capaciteit naar het primair proces. Bij de reorganisatie 
en het herontwerp van de ondersteunende processen (zie 
hoofdstuk zeven) vormt het nieuwe onderwijsmodel één 
van de speerpunten.

4 .2 .5  Docentk wal i te i t

Prestatieafspraak
Als indicatoren voor docentkwaliteit hanteert de OU:
- het percentage docenten met BKO-plicht (functiecate-

gorie Docent, UD , UHD en een dienstverband van 0,2 
fte of meer, met uitzondering van medewerkers met 
een dienstverband voor bepaalde tijd van maximaal 
twee jaar) dat beschikt over een BKO-certificaat;

- het aantal behaalde PE-punten per jaar.

Gegevensbron voor deze indicatoren is de 
instellingsadministratie.

Over dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraken:
- ultimo 2015 beschikt 80% van de docenten met een 

BKO-plicht over een BKO-certificaat;
- van de medewerkers die voor 1-1-2014 een BKO-

certificaat hebben behaald, heeft 80% ultimo 2015 
tenminste 40 PE-punten op jaarbasis bij een vol-
tijdse aanstelling behaald uit aanvullende relevante 
professionaliseringsactiviteiten. 

De keuze om alle docenten met een BKO te verplichten 
tot het jaarlijks behalen van PE-punten drukt het belang 
van permanente bijscholing uit. Daarnaast zal een kleine 
groep excellente docenten een SKO behalen.
Ultimo 2011 beschikte 33% van de docenten met een 
BKO-plicht over een BKO-certificaat. 

Maatregelen
Om deze prestatieafspraak te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen:
- er worden BKO-cursussen aangeboden en deelname 

daaraan wordt verplicht gesteld voor docenten met een 
BKO-plicht. Voor ervaren docenten hanteert de OU een 
systeem van vrijstellingen (EVC). Bovendien worden 
docenten van 60 jaar en ouder, medewerkers van LOOK 
en medewerkers die bij een eerdere reorganisatie als 
herplaatsingskandidaat zijn aangewezen vrijgesteld van 
de plicht een BKO te behalen;

- er wordt een aanbod voor permanente scholing, voort-
bouwend op de BKO, ontwikkeld. Hiertoe wordt het 
bestaande trainingsaanbod herzien;

- in de RenO-gesprekken worden afspraken gemaakt over 
scholing (BKO en PE-punten);

- er wordt een groep excellente docenten geselecteerd, 
die een SKO-cursus krijgt aangeboden.
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Onderzoek

5.1 Opgaven en ambities

De komende jaren wordt de onderzoeksfunctie van de OU 
langs twee lijnen versterkt: 
- de verdere uitbouw van het profilerend onderzoek;
- het in de breedte versterken van het disciplinaire 

onderzoek.

Daarnaast zal de OU-brede programmering en aansturing 
en ondersteuning van het onderzoek worden versterkt.

Profilerend onderzoek
Het profilerend onderzoek is gericht op de volgende vier 
ambities:

De eerste ambitie is het verder verstevigen van de relatie 
tussen het profilerend onderzoek, de innovatieactiviteiten 
en het onderwijs. Daarbij zal ook de samenhang met het 
eigen onderwijsaanbod van de OU, de verdere ontwikke-
ling van het nieuwe onderwijsmodel en de samenwerking 
met andere ho-instellingen op het gebied van het com-
plementaire onderwijsaanbod worden versterkt.

De tweede ambitie is het behouden en zo mogelijk ver-
sterken van de internationale reputatie van het profilerend 
onderzoek. Dat moet resulteren in handhaving van de 
hoge citatie-impactscores van CELSTEC en van de positie 
van CELSTEC op internationale rankings. De inkomsten uit 
de tweede en derde geldstroom (met name NWO en EU) 
dienen nog verder toe te nemen. Dat geldt zowel voor de 
programmagerichte steun als voor de persoonsgerichte 
steun (Vernieuwingsimpuls en ERC-grants).

De derde ambitie is het versterken van de focus en samen-
hang in het profilerend onderzoek:
- de komende jaren zullen de onderzoeksactiviteiten 

van CELSTEC nog sterker worden geordend naar de 5 
kernthema’s en meer worden geïntegreerd. Daarbij zullen 
vooral de thema’s toetsing, bekwaamheid van actoren 
(met name digitale vaardigheden van docenten) en 
onderwijskundig leiderschap versterkt worden. Ook zal 
uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan wetenschap-
pelijk onderzoek dat is ingegeven door maatschappelijke 
en economische vragen op het gebied van het (hoger) 
onderwijs en aan de aansluiting bij de topsectoren (met 
name creatieve industrie: CLICK/NL), de Human Capital 
Agenda’s, Horizon 2020, het sectorplan onderwijsweten-
schappen en de programmering door het Regieorgaan 
Onderwijs Onderzoek van NWO. Daarbij gaat het onder 
meer om het in beeld brengen van recente ontwikkelin-
gen en best practices, doelbepaling, EVC’s, toetsing en 
het ontwikkelen van leeromgevingen en leerarrange-
menten die tegemoetkomen aan de behoefte van de 
hoger opgeleide professionals binnen de topsectoren, 
het onderwijs en de zorg aan flexibele scholing op maat 
in combinatie met leren op de werkplek;

- het onderzoek van LOOK zal zich richten op versterking 
van het leraarsberoep door middel van praktijkgericht 

 wetenschappelijk onderzoek, met als centrale ken-
merken vraagsturing en co-creatie. Daarbij zijn de vier 
onderzoeksprogramma’s van LOOK leidend. De samen-
werking met de Onderwijscoöperatie zal verder geïnten-
siveerd worden.

De vierde ambitie is het verhogen van de zichtbaarheid 
van het onderzoek en de innovatietaak van de OU in 
Nederland, door het verstevigen van samenwerkingsrela-
ties met universiteiten, andere onderwijsinstellingen en 
bedrijven.

Disciplinair onderzoek
In het licht van de ambitie van de OU om een reguliere 
universiteit te zijn, dient de onderzoeksoutput van het 
disciplinaire onderzoek - zowel in absolute zin als in ver-
houding tot de omvang van de WP-formatie voor onder-
zoek - te worden verhoogd. Dat geldt ook voor het aantal 
promoties.

Om kwaliteit en omvang van het disciplinaire onderzoek 
te stimuleren, zal het onderzoek van de OU vanaf uiter-
lijk 1-1-2016 gevisiteerd worden conform het Standard 
Evaluation Protocol (SEP). Zo mogelijk zullen onderzoeks-
programma’s al vanaf 2015 worden gevisiteerd. Om visi-
teerbaar te zijn is het nodig dat het onderzoek bestaat 
uit programma’s die aan eisen voldoen op het gebied van 
kwaliteit, samenhang en omvang.

Samenwerking tussen de onderzoekers uit faculteiten en 
instituten binnen de OU zal worden gestimuleerd binnen 
specifieke thema’s die kansrijk zijn en waar de OU zich op 
kan onderscheiden. Er worden middelen beschikbaar ge-
steld voor thematische multidisciplinaire samenwerking. 
Daarnaast wordt ingezet op samenwerking met andere 
universiteiten, vooral bottom up via individuele onder-
zoekers en onderzoeksgroepen. Hierbij zal ook gebruik 
gemaakt worden van dubbelaanstellingen. In 2011 had-
den 14 van de 69 hoogleraren van de OU een aanstelling 
bij meerdere universiteiten.

Bovendien dienen de tweede- en derdegeldstroominkom-
sten te worden verhoogd. Daarvoor is het nodig dat de OU 
een track record opbouwt en dat het disciplinaire onder-
zoek van de OU in de verschillende disciplines voldoende 
omvang heeft. Dat vraagt tijd. Daarom zal de groei van de 
tweede- en derdegeldstroominkomsten in het discipli-
naire onderzoek vooral na 2015 plaatsvinden. 

Aansturing en programmering
De OU-brede programmering van onderzoek zal zowel 
organisatorisch als procesmatig worden versterkt. Het 
College van decanen en hoogleraren-directeuren (CDHD) 
en het Universitair managementteam (UMT) zullen een 
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centrale rol spelen in de onderzoeksprogrammering.
Ook krijgt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek 
extra aandacht, zowel in de programmering van het 
onderzoek als in de taakstelling van het wetenschap-
pelijk personeel. Dat vereist uitbreiding van het aantal 
gepromoveerde personeelsleden en uitbreiding van de 
onderzoekstaak van het wetenschappelijk personeel.

De toedeling van - schaarse - onderzoekmiddelen wordt 
meer expliciet en dynamisch en zal rekening houden met 
output en gebleken kwaliteit. Daarbij wordt er enerzijds 
voor gezorgd dat het disciplinaire onderzoek minimaal 
een bepaalde omvang heeft en anderzijds worden er extra 
middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek, waarmee 
de OU zich kan onderscheiden. Hiertoe wordt het interne 
verdeelmodel aangepast.

De onderzoeksondersteuning wordt geprofessionaliseerd 
en gecentraliseerd, om faculteiten te ondersteunen bij 
het opzetten van hun onderzoeksbeleid en onderzoekers 
bij het verwerven van tweede en derde geldstroommid-
delen, het opstellen van onderzoeksvoorstellen en bij het 
managen van de aanvraagprocedures.

5.2 Prestatieafspraken onderzoek

5.2 .1  Onder zoeksk wal i te i t :  v is i tat ies

Prestatieafspraken
Als indicator voor onderzoekskwaliteit hanteert de OU de 
scores op onderzoeksvisitaties.

Over dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraken:
- bij de komende onderzoeksvisitatie (2013) scoort 

CELSTEC een 4 of 5 op alle onderdelen van het SEP-
visitatieprotocol (productivity, quality, relevance, viabili-
ty). Bovendien zal bij de beoordeling van de onderzoeks- 
en innovatieactiviteiten meer aandacht worden gegeven 
aan maatschappelijke relevantie, door gebruik te maken 
van de ERiC-criteria;

- vanaf 1-1-2016 nemen LOOK en het disciplinaire onder-
zoek van de OU deel aan onderzoeksvisitaties. Bezien 
wordt welke onderzoeksprogramma’s al in 2015 deelne-
men aan onderzoeksvisitaties. In 2021 is al het onderzoek 
van de OU gevisiteerd, waarbij het tenminste een 3 scoort.

Het onderzoek van CELSTEC wordt gevisiteerd sinds 1999. 
Het onderzoek van LOOK en het disciplinaire onderzoek 
van de OU worden tot nu toe niet gevisiteerd. 

Maatregelen
Om deze prestatieafspraak te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregel:
- om te zorgen dat het disciplinaire onderzoek en het 

onderzoek van LOOK vanaf 2015 visiteerbaar zijn, moet 
al het onderzoek worden ondergebracht in samenhan-
gende (multidisciplinaire) onderzoeksprogramma’s met 
voldoende omvang en samenhang, die voldoen aan de 
kwaliteitscriteria van het SEP-protocol. De faculteiten 
versterken de focus in hun onderzoeksprogramma’s 
en zetten in op uitbreiding van de onderzoeksformatie 
en -output, onder meer door het verwerven van meer 
tweede- en derdegeldstroominkomsten (zie paragraaf 
5.2.3), groei van het aantal (buiten)promovendi (zie 
paragraaf 5.2.5), groei van het aantal publicaties (zie 
paragraaf 5.2.4), het betrekken van masterstudenten 
bij het onderzoek, dubbelaanstellingen voor met name 
hoogleraren en het aanstellen van bijzondere hooglera-
ren (professor-practitioners).

5 .2 .2  Onder zoeksgerelateerd HRM-beleid

Prestatieafspraken
Als indicatoren voor onderzoeksgerelateerd HRM-beleid 
hanteert de OU:
- het percentage gepromoveerde WP-ers (UD en UHD);
- de omvang van de onderzoekstaak van UD-ers en 

UHD-ers.

Gegevensbron voor deze indicatoren is de instellings-
administratie.

Over dit thema maakt de OU de volgende 
prestatieafspraken: 
- ultimo 2015 is 90% van het wetenschappelijk personeel 

met een onderzoekstaak (UD en UHD) gepromoveerd;
- ultimo 2015 hebben alle UD-ers en UHD-ers een onder-

zoekstaak met een omvang van 20 tot 40% bij een 
voltijdse aanstelling.

In 2011 was 69% van de UD-ers en UHD-ers 
gepromoveerd.

Eind 2011 werd bijna 22,4% van de WP-formatie ingezet 
voor onderzoek. Tussen de eenheden bestaan er op dit 
gebied grote verschillen. 

Maatregelen
Om deze prestatieafspraken te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen:
- sinds 2012 moet elke nieuw aangestelde UD-er en UHD-

er gepromoveerd zijn;
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- binnen het wetenschappelijk personeel wordt een 
onderscheid gemaakt tussen docenten zonder onder-
zoekstaak en UD/UHD-ers met een onderzoekstaak;

- in de RenO-gesprekken met wetenschappelijk perso-
neel met een onderzoekstaak dat nog niet gepromo-
veerd is worden afspraken gemaakt over de termijn 
waarbinnen zij promoveren. Degenen die hier niet aan 
voldoen krijgen een aanstelling als docent;

- de beschikbare onderzoekscapaciteit wordt zo verdeeld 
dat alle UD-ers en UHD-ers (exclusief degenen met een 
aanstelling als docent) ultimo 2015 een onderzoeks-
taak hebben van tussen 20 en 40% bij een voltijdse 
aanstelling;

- inzet op het gebied van onderwijsinnovatie geldt als in-
vulling van de onderzoekstaak, mits over de betreffende 
onderwijsinnovaties wordt gepubliceerd in erkende 
wetenschappelijke media;

- in de functieprofielen en de RenO-cyclus worden taken 
op het gebied van onderwijsinnovatie beter verankerd, 
zodat daar expliciet aandacht aan wordt besteed in de 
beoordeling en waardering. 

5 .2 .3  Omvang t weede geldstroom

Prestatieafspraken
Als indicatoren voor de omvang van de tweede geld-
stroom hanteert de OU:
- het aantal ingediende aanvragen;
- het aantal als subsidiabel beoordeelde aanvragen; 
- het aantal toegekende aanvragen.

Gegevensbron voor deze indicatoren is de instellings-
administratie.

In 2011 was het aantal ingediende aanvragen bij NWO 
11 en bij de EU 48. Het aantal toegekende aanvragen 
bedroeg respectievelijk 4 en 8.

Over dit thema maakt de OU de volgende 
prestatieafspraken:
- ultimo 2015 is het aantal bij NWO, KNAW en de EU 
 ingediende aanvragen 10% hoger dan ultimo 2011;
- ultimo 2015 is het aantal bij NWO, KNAW en de EU 
 ingediende aanvragen dat als subsidiabel is beoordeeld 

10% hoger dan ultimo 2011;
- ultimo 2015 is het aantal door NWO en KNAW 
 gehonoreerde aanvragen 10% hoger dan ultimo 2011;
- ultimo 2015 is de toegekende hoeveelheid subsidie uit 

Horizon 2020 (Technology Enhanced Learning, digitale 
vaardigheden en OER) 10% hoger dan ultimo 2011.

Met name de prestatieafspraak over het aantal gehono-
reerde aanvragen drukt een forse ambitie uit, gegeven de 
afname van het honoreringspercentage van NWO buiten 
de topsectoren. Dat komt tot uitdrukking in de dalende 
honoreringspercentages bij MaGW, die naar verwachting 
in de komende jaren nog verder zullen teruglopen.

Ambitie voor de langere termijn is dat de groei van de 
tweede geldstroom in de jaren na 2015 verder toeneemt 
en dat het aantal toegekende aanvragen bij NWO/KNAW 
en de hoeveelheid toegekende subsidie vanuit het EU-
kaderprogramma in 2020 verdubbeld is ten opzichte van 
2011.
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Voor het profilerend onderzoek geldt daarnaast dat de 
verdere verbetering van de internationale reputatie ook 
tot uitdrukking moet komen in toename van de persoons-
gerichte steun vanuit NWO (Vernieuwingsimpuls) en de 
EU (ERC-grants). 

Maatregelen
Om deze prestatieafspraken te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen:
- de belangrijkste maatregel is de programmatische ver-

sterking van het onderzoek (zie paragraaf 5.2.1);
- er wordt op centraal niveau een onderzoeksondersteu-

ningsorganisatie ingericht, die faculteiten ondersteunt 
bij het opzetten van hun onderzoeksbeleid en onder-
zoekers bij het verwerven van tweede- en derdegeld-
stroommiddelen, het opstellen van onderzoeksvoorstel-
len en bij het managen van de aanvraagprocedures;

- via het personeelsbeleid wordt gestuurd op het doen 
van aanvragen voor de tweede geldstroom. Hierover 
worden afspraken gemaakt in de RenO-gesprekken. 
Daarnaast wordt het opstellen en indienen van aanvra-
gen gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van tijd 
en het aanbieden van cursussen. Er worden incentives 
toegekend aan medewerkers die bovengemiddeld 
scoren bij tweedegeldstroomaanvragen;

- daarnaast wordt toename van het aantal toekennin-
gen voor persoonsgerichte steun gestimuleerd door 
gerichte training en begeleiding en door het realiseren 
van tenure tracks voor high potentials;

- als subsidiabel beoordeelde, maar niet gehonoreerde 
tweedegeldstroomaanvragen worden bij voorrang 
intern gefinancierd.

5 .2 .4  Onder zoeksoutput

Prestatieafspraken
Als indicator voor de omvang van de onderzoeksoutput 
hanteert de OU het aantal wetenschappelijke publica-
ties (refereed). Gegevensbron voor deze indicator is de 
instellingsadministratie.

Over dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraken:
- ultimo 2015 is het aantal wetenschappelijke publicaties 

(refereed) 15% hoger dan in 2011. 
 In de vijf jaar daarna neemt het aantal wetenschappe-

lijke publicaties met nog eens 25% toe;
- vanaf 2015 bedraagt de onderzoeksoutput van weten-

schappelijk personeel met een onderzoekstaak tenmin-
ste drie wetenschappelijke publicaties (refereed) per fte 
per jaar. Voor promovendi geldt als norm één weten-
schappelijke publicatie (refereed) per fte per jaar.

In 2011 was het aantal refereed wetenschappelijke pu-
blicaties 362. Dat aantal wordt gehanteerd als nulmeting 
voor deze prestatieafspraak. Het totale aantal weten-
schappelijke publicaties was in 2011 508, maar een deel 
daarvan was niet refereed.

Maatregelen
Om deze prestatieafspraken te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen.
- programmatische versterking van het onderzoek en 

groei van de tweede- en derdegeldstroominkomsten 
(zie paragraaf 5.2.1 - 5.2.3);

- versterking van de aansturing en programmering van 
het onderzoek en de onderzoeksondersteuning. Alle 
projecten dienen onderdeel uit te maken van vastge-
stelde onderzoekprogramma’s (zie paragraaf 5.2.1);

- in het HRM-beleid wordt explicieter gestuurd op het 
aantal publicaties per fte. Hierover worden afspraken 
gemaakt in de RenO-gesprekken met medewerkers met 
een onderzoekstaak;

- er wordt jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor het stimuleren van thematisch multidisciplinair 
onderzoek als bijdrage aan de totstandkoming van 
onderzoeksprogramma’s waaraan meerdere faculteiten 
deelnemen;

- de samenwerking met andere universiteiten en instel-
lingen wordt uitgebreid, vooral bottom up via individu-
ele onderzoekers en onderzoeksgroepen.

5 .2 .5  Promoties

Prestatieafspraak
Als indicator voor de groei van het aantal promoties 
hanteert de OU het aantal afgegeven promoties. 
Gegevensbron voor deze indicator is de instellings-
administratie.

Over dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraak: 
- vanaf 2015 realiseert de OU jaarlijks circa 30 promoties. 

Ook daarna wordt deze stijgende trend doorgezet. 
In 2020 ligt het aantal promoties tussen de 35 en 40, 
waarmee de OU een vergelijkbare verhouding tussen 
het aantal promoties en WP-formatie heeft als andere 
universiteiten.

In 2011 was het aantal promoties 12.
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Maatregelen
Om deze prestatieafspraken te realiseren neemt de OU de 
volgende maatregelen:
- verdere ontwikkeling van de Graduate School van de 

OU (OUGS), die sinds de oprichting in 2010 een belang-
rijke stimulerende rol heeft vervuld op het gebied van 
de aandacht voor promotieonderzoek, het versterken 
van de onderzoekscultuur en de groei van het aantal 
promoties. De focus ligt op het organiseren van cursus-
sen en activiteiten ter stimulering van promotieonder-
zoek en promotiebegeleiding. De komende jaren zal 
extra aandacht worden besteed aan begeleiding van 
buitenpromovendi, uitbreiding van het cursusaanbod 
en samenwerking met landelijke onderzoekscholen. 
Ook zullen financiële prikkels worden ingevoerd voor 
werving van buitenpromovendi vanuit de Graduate 
School;

- stimuleren van PhD-trajecten voor eigen master-
 laureaten.
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Innovatie en valorisatie

6.1 Opgaven en ambities

Innovatie
Het leveren van een bijdrage aan de innovatie van het 
Nederlands hoger onderwijs is een wettelijke taak van de 
OU. Het profilerend onderzoek wordt vanuit deze taakstel-
ling aangestuurd. 

Het begrip ‘hoger onderwijs’ wordt hierbij niet institutio-
neel maar functioneel ingevuld: het is niet (enkel) de 
ambitie om bij te dragen aan de innovatie van de Neder-
landse hoger onderwijsinstellingen en hun onderwijs-
processen, maar ook om bijdragen te leveren aan de 
stimulering, ondersteuning en innovatie van de compe-
tentieontwikkeling van hoger opgeleide professionals. 
Hierbij kan het gaan om formeel leren, maar ook methoden 
en technieken om informeel en non-formeel leren te 
stimuleren, te toetsen en te waarderen.

Valorisatie van innovatieve producten en diensten vindt 
dus plaats binnen het hoger onderwijs waar het gaat om 
initieel BaMa-onderwijs, en binnen verschillende sectoren 
op de arbeidsmarkt (waaronder het onderwijs) waar het 
gaat om voortdurende competentieontwikkeling van 
professionals.

De innovatieactiviteiten kunnen worden verdeeld in vier 
categorieën:
- innovatie via het eigen onderwijs van de OU;
- gezamenlijk onderzoek met partners (o.a. EU-projecten, 

Nederlandse hoger onderwijsinstellingen);
- innovatiepilots en -projecten met en voor partners;
- innovatie via techniek, vaak in samenwerking met het 

bedrijfsleven.

De innovatieactiviteiten van de OU worden geïnitieerd 
vanuit twee invalshoeken: vanuit het eigen onderzoek en 
vanuit centrale vraagstukken uit de onderwijspraktijk. 
Bij de tweede invalshoek is in belangrijke mate sprake 
van vraagsturing en co-creatie.
 
Binnen de eerste invalshoek leiden beloftevolle uitkom-
sten uit de onderzoeksprogramma’s Learning Sciences en 
Technology Enhanced Learning tot innovatiepilots, die bij 
gebleken succes verder uitgebouwd en opgeschaald wor-
den tot innovatieve producten en diensten. Deze keten 
van onderzoek-innovatie-valorisatie wordt enerzijds ge-
voed door fundamentele vragen rondom leren (program-
ma Learning Sciences) en anderzijds door technologische 
ontwikkelingen en ‘opportunities’ (programma Technology 
Enhanced Learning) die op hun relevantie voor leren en 
onderwijzen worden getoetst, toegepast en waar mogelijk 
worden doorontwikkeld.

De tweede invalshoek gaat uit van de praktijk van het 
(hoger) onderwijs en maatschappelijke vraagstukken 
rondom leren en opleiden en leidt tot het ontwikkelen van 
oplossingen voor vraagstukken uit die praktijk, al of niet 
ontwikkeld op basis van vraagsturing en co-creatie. Hierbij 
staan de vijf centrale onderzoeksthema’s van CELSTEC en 
de vier onderzoeksprogramma’s van LOOK centraal.
De twee invalshoeken verschillen, maar vullen elkaar ook 
aan en versterken elkaar: vragen vanuit het onderwijs en 
de maatschappij en technologische ontwikkelingen zijn 
mede sturend voor onderzoeksvragen en de agenda’s 
van bijvoorbeeld NWO en de EU. Omgekeerd worden 
maatschappelijke vragen ook beïnvloed door weten-
schappelijke ontwikkelingen. Bovendien kan vraaggericht 
onderzoek leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en zo een 
stimulans zijn voor wetenschappelijke vernieuwing. 
De combinatie van beide benaderingen vormt een be-
langrijke kracht van de OU.
De komende jaren zal de OU de synergie tussen discipli-
negestuurde en vraaggestuurde innovatie verder ver-
sterken door middel van een programmatische sturing 
over de gehele keten van onderzoek, innovatiepilots 
en innovatieve diensten/producten heen. Hierbij wordt 
ook het eigen onderwijs van de OU (vooral de master 
Onderwijswetenschappen en de leertrajecten voor docen-
ten en opleiders) als innovatieve dienst en als belangrijk 
innovatiekanaal naar het Nederlandse onderwijsveld 
gepositioneerd.

Daarnaast zal de OU zich blijven positioneren als expert 
op het gebied van open access en OER en blijven parti-
ciperen in projecten op dit gebied vanuit de EADTU 
en de EU, onder meer op het gebied van MOOC’s 
(Massive Open Online Courses) en mobiele en blended 
leerarrangementen.

LOOK zal in samenwerking met het onderwijsveld - en 
met name de Onderwijscoöperatie - in co-creatie vraag-
gestuurd onderzoek verrichten en daarmee bijdragen aan 
het dichten van de kloof tussen de onderwijspraktijk en 
het onderwijsonderzoek (vgl. Commissie Nationaal Plan 
Toekomst Onderwijswetenschappen, 2011). 

Op het gebied van (onderwijs)innovatie is een beweging 
zichtbaar waarbij traditionele universiteiten en hogescho-
len zich nadrukkelijker dan voorheen oriënteren op het 
inzetten van (vormen van) afstandsonderwijs binnen en 
naast hun - op contactonderwijs - gebaseerde onderwijs-
model. Er ontstaat - anders gezegd - een steeds manifes-
tere behoefte om het bestaande model aan te vullen en 
te vernieuwen door het meer ‘blended’ te maken. Deze 
behoefte wordt bijvoorbeeld ingegeven door internatio-
nale trends naar Open Courseware en MOOC’s, maar ook 
door de noodzaak het Nederlandse deeltijdonderwijs op 
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een nieuwe leest te schoeien. Wereldwijde groei van de 
vraag naar hoger onderwijs speelt een rol, maar voor een 
deel zijn deze ontwikkelingen ook technologiegedreven 
resp. (onderwijs)technologisch van aard; zie in dit verband 
ook de beschrijving in het laatste onderdeel uit paragraaf 
6.1, onder het kopje ‘(Onderwijs-)technologie’.
De OU wil vanuit haar rol en expertise graag een beteke-
nisvolle bijdrage leveren aan deze ontwikkeling van het 
Nederlandse hoger onderwijs. Maar ze kan dat niet alleen 
en ook niet op eigen kracht. Het is belangrijk dat deze 
ontwikkelingen en behoeften in het Nederlandse hoger 
onderwijs in samenhang (op het niveau van het ho-bestel) 
worden bezien en gebracht, en zo beter hanteerbaar 
worden gemaakt. Daarbij zullen de gezamenlijke instel-
lingen initiatieven moeten nemen, maar het is ook nodig 
dat de overheid een bijdrage levert aan het formuleren en 
instrumenteren van een strategie voor het hoger onder-
wijsstelsel als geheel.

Valorisatie
De OU heeft zich tot doel gesteld de komende jaren 
sterk in te zetten op de valorisatie van haar onderwijs en 
onderzoek. De valorisatieactiviteiten van de OU hebben 
betrekking op het profilerend onderzoek, het disciplinair 
onderzoek, het postinitieel onderwijs (zie hoofdstuk vier) 
en artefacten. De valorisatieactiviteiten op het gebied 
van het profilerend onderzoek vloeien rechtstreeks voort 
uit de innovatiefunctie. De hierboven beschreven aanpak 
om de innovatiefunctie te versterken en de impact en 
zichtbaarheid daarvan te vergroten zal - in de vorm van 
innovatieve producten en diensten - bijdragen aan valori-
satie van het onderzoek op het gebied van onderwijsinno-
vatie en professionalisering van docenten. De valorisatie 

van het disciplinaire onderzoek en het onderwijs krijgt 
voor een belangrijk deel vorm in postinitiële scholing. 
Daarnaast vindt valorisatie van het disciplinaire onderzoek 
plaats via een groot aantal publicaties, lezingen, work-
shops en adviesprojecten.

Op het gebied van valorisatie kunnen drie typen activitei-
ten worden onderscheiden:
- door de OU ontwikkelde expertise (kennis en inzich-

ten) toepassen in consultancy, trainingen, techniek en 
producten (aanbodgestuurd);

- uitgaan van vragen uit de markt, deze via vraagarticu-
latie vertalen in een ontwikkel-, scholings- of onder-
zoeksvraag en daarvoor een aanbod ontwikkelen (bv. 
onderzoek LOOK, CPP’s en PE-punten);

- aansluiten bij (regionale) maatschappelijke initiatieven 
(bv. Zorgacademie, Limburg Competent, Educatieve 
Agenda Limburg). 

Centrale thema’s op het gebied van valorisatie voor de 
komende jaren zijn:

Professionalisering van professionals in het onderwijs
De door LOOK ontwikkelde onderzoeksbenadering, waar-
bij op basis van vraagstukken uit de onderwijspraktijk in 
co-creatie met partijen uit het onderwijs wetenschap-
pelijk onderwijsonderzoek wordt ingezet om lessons 
learned te generaliseren, draagt direct bij aan valorisatie. 
Op deze wijze wordt het onderzoek gebruikt om - inge-
bed in duurzame samenwerkingsrelaties met relevante 
partijen uit het onderwijs, zoals de Onderwijscoöperatie 
en grote schoolbesturen - uitdagingen op het gebied van 
docentprofessionalisering op te pakken en bij te dragen 
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aan professionalisering van docenten via werkplekleren. 
Ook het aanbod van de Lerarenuniversiteit op het gebied 
van postinitiële scholing draagt bij aan verbetering van de 
professionele kwaliteit van docenten, managers en andere 
onderwijsprofessionals.

Professionalisering van andere professionals met een 
specifiek onderwijsaanbod (CPP / PE)
Het in hoofdstuk twee beschreven aanbod (CPP’s en PE-
punten) vormt een belangrijke bijdrage aan professiona-
lisering en postinitiële scholing, en daarmee een belang-
rijke vorm van valorisatie van het onderwijs en onderzoek 
van de OU. De OU wil zich richten op specifieke beroeps-
groepen, die aansluiten bij de expertise van de OU: naast 
onderwijs gaat het om geestelijke gezondheidszorg, ar-
beids- en organisatiepsychologie, juridische professionals, 
de politie, informatici, de financiële sector, management 
en de creatieve industrie. Er wordt vooral gekeken naar 
branches met een verplichting tot periodieke bijscholing 
en een accreditatie van scholingsaanbieders door de 
beroepsorganisatie. In 2013 worden gesprekken gevoerd 
met de betreffende branche- en beroepsorganisaties, om 
de mogelijkheden te verkennen. Op basis daarvan wordt 
bepaald welk aanbod de OU kan leveren dat aansluit bij 
de vraag.

Onderwijskwaliteit
Via de innovatieactiviteiten van de OU wordt bijgedra-
gen aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het 
Nederlandse onderwijs. Dat leidt tot valorisatie in de 
vorm van innovatieve producten en diensten, adviezen, 
workshops et cetera. Dit is hierboven onder innovatie 
toegelicht. 

(Onderwijs-)technologie 
Een specifieke vorm van onderwijsinnovatie betreft de in-
zet van onderwijstechnologie. Naar verwachting zal de rol 
van onderwijstechnologie de komende jaren sterk groeien 
en zal dit een centraal thema worden in de valorisatieac-
tiviteiten van de OU. Daarbij kan gedacht worden aan het 
gebruik van digitale media, tablets, smart boards, learning 
analytics, gaming, Open Educational Resources (OER), 
enzovoorts. De OU heeft veel ervaring met het valorise-
ren van kennis en inzichten op dit gebied (bv. Wikiwijs, 
Leraar24 en EML). Digitalisering van onderwijs en de inzet 
van sociale media daarin speelt een steeds grotere rol. 
Dit geldt zowel voor het initiële als voor het postinitiële 
onderwijs. Nieuwe technieken maken meer mogelijk; 
sterker dan voorheen gaat daarbij aandacht uit naar de 
inzet van (vormen van) OER, getuige bijvoorbeeld de sterk 
opkomende belangstelling voor MOOC’s. Internationale 
positionering, efficiëntie en toegankelijkheid van onder-
wijs zijn belangrijke motieven, ingebed in groter bewust-
zijn van ontwikkelingen buiten Nederland. 

6.2. Prestatieafspraak omvang valorisatie

Prestatieafspraak
Als indicator voor de omvang van valorisatie hanteert de 
OU het percentage van de publieke onderzoeksmiddelen 
dat wordt ingezet voor valorisatie.
Over dit thema wil de OU de volgende prestatieafspraak 
maken:
- vanaf 2015 zet de OU jaarlijks tenminste 2,5% van de 

publieke onderzoeksmiddelen aantoonbaar in voor 
valorisatie.

Hiermee voldoet de OU aan de landelijke afspraken op 
dit gebied. Overigens zal de werkelijke inzet van publieke 
onderzoeksmiddelen voor innovatie en valorisatie aan-
zienlijk hoger liggen.

Maatregelen
Om de inzet van de OU op het gebied van valorisatie te 
versterken neemt de OU de volgende maatregelen:
- in het UFO-profiel voor WP-ers is valorisatie als expli-

ciete taak opgenomen. In de RenO-gesprekken worden 
taakafspraken gemaakt op het gebied van valorisatie en 
participatie in externe netwerken, die worden meege-
nomen in de beoordeling;

- via de onderzoeksprogrammering en het OU-brede 
 innovatieprogramma wordt gestuurd op valorisatie;
- als onderdeel van de in te richten centrale onderzoeks-

ondersteuning, wordt op centraal niveau ondersteuning 
gegeven op het gebied van valorisatie en kennis- en 
technologietransfer;

- er worden strategische samenwerkingsverbanden ge-
vormd met andere universiteiten, onderwijsinstellingen, 
branche- en beroepsorganisaties en regionale partijen;

- de bijdrage van de OU op het gebied van onder-
wijsinnovatie en valorisatie wordt zichtbaar gemaakt 
- waardoor de reputatie van de OU op dit gebied wordt 
versterkt - door op expertniveau aanwezig te zijn in 
relevante netwerken en door deelname aan beroeps-
organisaties en regionale initiatieven. Hierop zal in het 
HRM-beleid gestuurd worden. Bovendien zal de OU 
in haar communicatie nadrukkelijker de resultaten op 
het gebied van innovatie en valorisatie uitdragen. Een 
voorbeeld hiervan is de inzet van het Kennisnetwerk 
Onderwijswetenschappen (KNOW), dat LOOK op 
dit moment op verzoek van het ministerie van OCW 
ontwikkelt;

- in VSNU-verband worden indicatoren voor valorisatie 
ontwikkeld. Daarbij kan gedacht worden aan inkomsten 
uit contractonderwijs, het aantal bijzondere leerstoelen, 
vermeldingen in de media, kennisverspreidingsactivi-
teiten, duurzame relaties met externe partijen (zoals 
scholen en andere partijen in het onderwijs), het aantal 
projecten dat is uitgevoerd met stakeholders per jaar en 
het aantal (buiten)promoties door professionals uit de 
groepen waar de OU zich bij voorrang op richt. Aan de 
hand van deze indicatoren zal de OU haar resultaten op 
het gebied van valorisatie in beeld brengen.



Organisatie en 
veranderaanpak
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Organisatie en veranderaanpak

gekondigd. In totaal is daarbij een reductie van 50-60 fte 
binnen het ondersteunend personeel voorzien (35 fte 
binnen de generieke overhead en 15-25 fte binnen de 
OenO-ondersteuning).

Van het verandertraject maken ook enkele instellings-
brede projecten uit, waaronder een project dat gericht is 
op het vernieuwen van het onderwijskundig model en de 
services, en dat moet leiden tot rendementsverbetering 
en vergroting van de instroom. Bij dit verandertraject 
wordt het volgende tijdpad gehanteerd: 
- in april 2013 wordt een reorganisatieplan opgeleverd en 

voor advies aan de Ondernemingsraad voorgelegd. 
 Ook wordt een meerjarige veranderagenda opgesteld;
- na de zomer van 2013 start de implementatiefase van 

de reorganisatie;
- op 1 januari 2014 is de reorganisatie afgesloten en gaat 

de nieuwe organisatie van start;
- het genoemde onderwijsproject zal een eerste uitwer-

king krijgen in februari 2013. Een nader uitgewerkt plan 
volgt in april 2013. Voor dit project geldt dat de resul-
taten hiervan OU-breed ingevoerd worden bij de start 
van het studiejaar 2014-2015. Daarbij gaat het om de 
invoering van een nieuw onderwijsmodel, te beginnen 
bij alle wo-masteropleidingen. 

7.2 Prestatieafspraak indirecte kosten

Prestatieafspraak
Als indicator voor indirecte kosten hanteert de OU de 
overheadformatie als percentage van de totale formatie (fte 
indirecte kosten / fte totaal). Dit percentage is exclusief de 
onderwijs- en onderzoeksondersteuning.
De reden voor deze keus is gelegen in het feit dat de onder-
wijsprocessen van de OU door de specifieke kenmerken van 
de inrichting van het (afstands)onderwijs dermate afwijken 
van de traditionele universiteiten dat het een vertekend 
beeld zou geven als de onderwijs- en onderzoeksonder-
steuning zou worden meegenomen. Dit neemt overigens 
niet weg dat de OU in het kader van het in de vorige 
paragraaf beschreven verandertraject ook de onderwijs- en 
onderzoeksondersteuningsprocessen tegen het licht zal 
houden en - waar mogelijk - efficiënter en effectiever zal 
invullen.

Gegevensbron voor deze indicator is de door Berenschot 
in 2011 uitgevoerde benchmark naar de indirecte kosten 
van de universiteiten.

Voor dit thema maakt de OU de volgende prestatie-
afspraak:
- ultimo 2015 is de generieke overhead van de OU terug-

gebracht naar 25,9% van de totale formatie.

7.1 Versterking organisatie en onder-  
 steunende processen

Om de ambities uit het Instellingsplan 2012-2016 te kun-
nen realiseren, is in 2012 een ingrijpend verandertraject 
gestart. Dit is gericht op herstructurering van de orga-
nisatie, het versterken en slagvaardiger maken van de 
besturing, verbetering van de ondersteunende processen 
(reductie van de generieke overhead, verbetering van de 
kwaliteit, de effectiviteit en de efficiency van de onder-
wijs- en onderzoeksondersteuning en vernieuwing van 
het HRM-beleid en de marketing) en reductie van kosten. 
Dit moet leiden tot meer slagvaardigheid en meer effecti-
viteit en efficiency in de werkprocessen en de organisatie.

Voor de nieuwe organisatie en het verandertraject dat 
daartoe moet leiden zijn de volgende ordeningsprincipes 
vastgesteld:
- de OU is één organisatie: we doen samen wat we samen 

kunnen doen;
- de OU heeft een beperkt aantal organisatorische 

eenheden: 
	 •	 het	Universitair	managementteam,	bestaande	uit		 	

 het CvB, decanen en directeuren heeft een beleids-
  voorbereidende rol, besluitvorming vindt plaats in 
  het CvB.
	 •	 onderwijs	en	onderzoek	worden	(gezamenlijk)	
  geclusterd rond disciplines.
	 •	 er	zijn	drie	faculteiten:	
  _  cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen; 
  _ psychologie, onderwijswetenschappen, CELSTEC,  

  LOOK en de Lerarenuniversiteit; 
  _ informatica, natuurwetenschappen en    

  managementwetenschappen.
	 •	 er	zijn	twee	ondersteunende	diensten;
- de decaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
 prestaties van het onderwijs en het onderzoek;
- er wordt een scheiding aangebracht tussen beleid, 

uitvoering en controle in de bedrijfsvoering;
- eerst wordt de statische verandering aangepakt, dan de 

dynamische.

Dit betekent dat het aantal organisatorische eenheden zal 
worden beperkt, van zes faculteiten, twee expertisecentra 
en vier ondersteunende diensten naar drie faculteiten 
(incl. expertisecentra), een bestuursdienst en een gemeen-
schappelijke serviceorganisatie. Ook zal een efficiencyslag 
worden gemaakt in de ondersteuning. Tot slot zal aandacht 
worden besteed aan corporate marketing, waaronder ver-
nieuwing van de website.

Een reorganisatie is hierbij onvermijdelijk. In het najaar 
van 2012 is een voornemen tot reorganisatie uitgewerkt, 
waarbij een reductie in de generieke overhead en in de 
ondersteuning voor onderwijs en onderzoek is aan-
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In de rapportage van Berenschot was de generieke over-
head ten opzichte van de totale formatie ultimo 2010 30,5%.
Uitgaande van de bezetting ultimo 2010 betekent deze 
doelstelling bij ongewijzigde omstandigheden een terug-
gang van de generieke overhead met 15% (35 fte).

Maatregelen
Het realiseren van deze prestatieafspraak zal een ge-
volg zijn van het in de vorige paragraaf beschreven 
verandertraject.

7.3 Uitvoering prestatieafspraken

In de eerste helft van 2013 zal het reorganisatieplan wor-
den opgeleverd en zullen een aantal instellingsbrede 
projecten, waaronder het eerder genoemde onderwijspro-
ject, een nadere uitwerking krijgen. Parallel daaraan wordt 
een veranderagenda opgesteld, die een meer specifiek 
meerjarig beeld geeft van opgaven en acties. Deze veran-
deragenda wordt samen met het reorganisatieplan op 
1 mei 2013 aangeboden aan de OR.

Rond de zomer van 2013 worden de prestatieafspraken 
tussen de OU en de minister van OCW binnen de univer-
siteit vertaald naar meerjarige prestatieafspraken tussen 
het College van bestuur en de nieuwe faculteiten en 
diensten over hun bijdrage aan het realiseren van de pres-
tatieafspraken. De prestaties van de OU zijn immers een 
optelsom van de prestaties van de faculteiten en diensten. 
Deze interne prestatieafspraken worden verwerkt in de 
begroting 2014. Daarnaast zal een aantal OU-brede pro-
jecten worden opgestart.

De interne prestatieafspraken worden vervolgens vertaald 
in de jaarplannen. Monitoring van de voortgang vindt 
plaats via KPI’s. De voortgang wordt elke vier maanden 
besproken in het periodieke overleg van het CvB met 
de afzonderlijke decanen en directeuren en in het 
Universitair managementteam. Op basis van de uitkom-
sten van de monitor zal zo nodig bijsturing plaatsvinden. 

Het instrumentarium dat noodzakelijk is om de presta-
tieafspraken te monitoren zal - voor zover dat nog niet 
voorhanden is - in het eerste kwartaal van 2013 worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit zal gebeuren in 
afstemming met PWC, de externe accountant van de OU.

Vanwege onzekerheid over de ontwikkelingen in de 
omgeving van de OU zal jaarlijks een analyse van de 
ontwikkelingen en een risicoanalyse worden uitgevoerd. 
De uitkomsten hiervan worden besproken in een manage-
mentconferentie. Op basis daarvan kunnen zo nodig de 
maatregelen of doelen worden bijgesteld.

Conform de afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord tussen 
de staatssecretaris van OCW en de universiteiten wordt 
jaarlijks over de voortgang van de prestatieafspraken 
gerapporteerd in het jaarverslag van de OU.
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 Onderdeel Indicator en omschrijving Voorstel voor prestatieafspraak

 Onderwijs Studentoordeel over de opleiding in het In 2015 beoordeelt minimaal 85% van de respondenten
 Kwaliteit en excellentie algemeen, gebaseerd op Nationale op een schaal van 1 tot 5 de opleiding met een 4 of hoger,
     Studenten Enquête (NSE) waarvan minimaal 33% een score 5.

     De OU staat elk jaar met alle wo-bachelor- en -masteropleidingen   
     in de top 3 van de NSE.

 Onderwijs  Instellingsaudit  Ultimo 2015 is de instellingsaudit succesvol doorlopen en zijn
 Kwaliteit en excellentie  eventuele verbeterpunten opgepakt.

 Onderwijs Uitval op het niveau van de onderwijseenheid Ultimo 2015 is de cursusuitval teruggebracht tot 48%.
 Studiesucces    

 Onderwijs Bachelorrendement (ratio aantal bachelor- Ultimo 2015 is het bachelorrendement ten opzichte van 2011
 Studiesucces diploma’s/totaal aantal ingeschreven studenten) toegenomen met 10%.

 Onderwijs Aantal behaalde studiepunten per student Ultimo 2015 is het gemiddelde aantal behaalde studiepunten per
 Studiesucces per jaar student per jaar ten opzichte van 2011 gestegen met 18%.

 Docentkwaliteit Aandeel docenten met BKO-plicht (functiecate- Ultimo 2015 beschikt 80% van de docenten met een BKO-plicht
    gorie Docent, UD, UHD en een dienstverband over een BKO-certificaat.
    van 0,2 fte of meer, met uitzondering van mede-
    werkers met een dienstverband voor bepaalde 
    tijd van maximaal twee jaar) dat beschikt over 
    een BKO-certificaat 

 Docentkwaliteit Het aantal behaalde PE-punten per jaar Van de medewerkers die voor 1-1-2014 een BKO-certificaat    
     hebben behaald, heeft 80% ultimo 2015 tenminste 40 PE-punten  
     op jaarbasis bij een voltijdse aanstelling behaald uit aanvullende  
     relevante professionaliseringsactiviteiten.
 
 Onderzoek Onderzoekskwaliteit: visitaties Bij de onderzoeksvisitatie in 2013 realiseert CELSTEC een score    
     van 4 of 5 op alle onderdelen van het SEP-visitatieprotocol.

     Vanaf 1-1-2016 (waar mogelijk al in 2015) nemen LOOK en het    
     disciplinair onderzoek deel aan onderzoeksvisitaties. In 2021 is al  
     het onderzoek gevisiteerd; score bedraagt minimaal 3.

 Onderzoek Onderzoeksgerelateerd HRM-beleid Ultimo 2015 is 90% van het wp met een onderzoekstaak (functie- 
     categorie UD/UHD) gepromoveerd.

     Ultimo 2015 hebben alle UD-ers/UHD-ers een onderzoekstaak    
     met een omvang van 20-40% bij een voltijdse aanstelling. 

 Onderzoek Deelname aan onderzoeksprogramma’s tweede Ultimo 2015:
    geldstroom - is het aantal bij NWO, KNAW en EU ingediende aanvragen 10%   
      hoger dan ultimo 2011.
     - is het aantal bij NWO, KNAW en EU ingediende aanvragen, dat    
      als subsidiabel is beoordeeld, 10% hoger dan ultimo 2011.
     - is het aantal door NWO en KNAW gehonoreerde aanvragen 10%  
      hoger dan ultimo 2011.
     - is de toegekende hoeveelheid middelen uit Horizon 2020 10%   
      dan in 2011.

 Onderzoek Onderzoeksoutput: wetenschappelijke Ultimo 2015 is het aantal wetenschappelijke publicaties 
    publicaties (refereed)  (refereed) 15% hoger dan in 2011. 

     In de vijf jaar daarna neemt het aantal wetenschappelijke 
     publicaties met 25% toe.

     Vanaf 2015 bedraagt de onderzoeksoutput van wp met een    
     onderzoekstaak tenminste drie wetenschappelijke publicaties    
     (refereed) per fte per jaar. Voor promovendi geldt als norm: één    
     wetenschappelijke publicatie (refereed) per fte per jaar.

 Onderzoek Promoties Realiseren van een groei van aantal promoties naar circa 30 in    
     2015. In 2020 stijgt dit aantal verder naar 35-40 per jaar. 
  
 Valorisatie  Inzet publieke onderzoeksmiddelen voor Vanaf 2015 zet de OU jaarlijks tenminste 2,5% van de publieke    
   valorisatie  onderzoeksmiddelen aantoonbaar in voor valorisatie. 

 Indirecte kosten Overheadformatie als percentage van de totale  Ultimo 2015 is de generieke overhead van de OU teruggebracht
    formatie, exclusief de onderwijs- en onderzoeks- naar 25,9% van de totale formatie.
    ondersteuning

Prestatieafspraken

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de prestatieafspraken die de OU met de 
minister van OCW wil maken.
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Bijlage: Afkortingen

A&O  Arbeid en Organisatie
BaMa  Bachelor Master
BKO  Basis Kwalificatie Onderwijs
BRIC(landen) Brazilië, Rusland, India en China
CDHD  College van decanen en hoogleraren-directeuren
CELSTEC  Centre for Learning Sciences and Technologies
CPP  Certified Professional Program
CW  Cultuurwetenschappen
DU  Digitale Universiteit
EADTU  European Association of Distance Teaching Universities
EAPRIL  European Association for Practitioner Research on Improving Learning
EC  European Credit
ECTS  European Credit Transfer System
EEA  European Environment Agency
EL&I  (Ministerie van) Economische zaken, Landbouw en Innovatie
EML  Educational Modelling Language
ERC  European Research Council
ERiC  Evaluating Research in Context
ESF  Europees Sociaal Fonds
EUR  Erasmus Universiteit Rotterdam
EVC  Erkennen van Verworven Competenties
FU  FernUniversität in Hagen
HCA  Human Capital Agenda
HO   Hoger Onderwijs
HOOP  Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
HRM  Human Resources Management
I&M  (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu
ICO  Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek
ICT   Informatie- en Communicatietechnologie
IDESCAT  Institut d’Estadïstica de Catalunya
IGBP  International Geosphere-Biosphere Programme
INF  Informatica
IPSERA  International Purchasing and Supply, Education and Research Association
IRP  Internationaal Review Panel
KNAW  Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KPI  Kritieke Prestatie Indicator
KU Leuven  Katholieke Universiteit Leuven
KWF  Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
LOOK  Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek
MaGW  Maatschappij en Gedragswetenschappen
MOOC  Massive Open Online Course
MvJ  Ministerie van Justitie
MW  Managementwetenschappen
NIP  Nederlands Instituut van Psychologen
NIVEL  Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NSE  Nationale Studenten Enquête
NW  Natuurwetenschappen
NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OenO  Onderwijs en Onderzoek
OBP   Ondersteunend en Beheerspersoneel
OCW  (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OER  Open Educational Resources
OMO  Ons Middelbaar Onderwijs
OTEC  OnderwijsTechnologisch ExpertiseCentrum
OU   Open Universiteit
OUGS  Open Universiteit Graduate School
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OUUK  Open University of the United Kingdom
OUX  Open Universiteit Extra
PBL  Planbureau voor de leefomgeving
PDCA  Plan Do Check Act
PE  Permanente Educatie
PhD  Doctor of Philosophy
PSY  Psychologie
PwC  Pricewaterhouse Coopers
RACC  Research Center on Accounting and Control Change
RenO-gesprek Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek
RC  Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek
RdMC  Ruud de Moor Centrum voor de professionalisering van onderwijsgevenden
RINO  Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg
RUG  Rijksuniversiteit Groningen
RUN  Radboud Universiteit Nijmegen
RW  Rechtswetenschappen
SEP  Standard Evaluation Protocol
SIKS  School for Information and Knowledge Systems
SKO  Senior Kwalificatie Onderwijs
SLO  Stichting Leerplan Ontwikkeling
SURF  Samenwerkende Universitaire Reken Faciliteiten 
SWOT  Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TiU  Tilburg University 
TUE  Technische Universiteit Eindhoven
UD  Universitair Docent
UFO  Universitair Functie Ordeningssysteem
UGent  Universiteit Gent
UHD  Universitair Hoofddocent
UM  Maastricht University
UMT  Universitair managementteam
UNED  Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNIHDP  United Nations International Human Dimensions Program
UOC  Universitat Oberta de Catalunya
UU  Universiteit Utrecht
UvA  Universiteit van Amsterdam
VSNU  Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VWS  (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WHW  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
WP   Wetenschappelijk Personeel
WUR  Wageningen University
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Bijlage 1: Opleidingenaanbod OU
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1. BaMa-opleidingen

Bacheloropleidingen

- Algemene cultuurwetenschappen
- Informatica 
- Informatiekunde
- Bedrijfskunde 
- Milieu-natuurwetenschappen
- Rechtsgeleerdheid 
- Psychologie

Masteropleidingen

- Onderwijswetenschappen
- Algemene cultuurwetenschappen
- Business Process Management and IT (begeleid)
- Business Process Management and IT (zelfstudie)
- Computer Science
- Sofware Engineering
- Management (zelfstudie), met hierbinnen de volgende varianten:
	 •	 Controlling
	 •	 Financial	Decision	Making
	 •	 Implementation	and	Change	Management
	 •	 Marketing	and	Supply	Chain	Management
	 •	 Strategic	Human	Resource	Management
	 •	 Public	Management
- Management (begeleid)
- Milieuwetenschappen
- Rechtsgeleerdheid 
- Vrije master Rechtsgeleerdheid: Recht en bedrijfsleven
- Vrije master Rechtsgeleerdheid: Recht en openbaar bestuur
- Vrije master Rechtsgeleerdheid: Recht, arbeid en organisatie
- Vrije master Rechtsgeleerdheid: Strafrecht
- Psychology, variant Arbeids- en organisatiepsychologie
- Psychology, variant Gezondheidspsychologie 
- Psychology, variant Klinische psychologie
- Psychology, variant Psychologie van de levensloop

2. Complementair onderwijsaanbod

Gratis cursussen
Op dit ogenblik biedt de OU 40 gratis cursussen aan. De omvang hiervan 
varieert van 10 tot 100 studie-uren. Bij een aantal cursussen is het mogelijk 
tegen een geringe vergoeding een officiële toets af te leggen. Het aanbod is 
verspreid over de kennisgebieden van de OU. 
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 Bèta-Voortentamens 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
 
 
 Wiskunde A en B 239 379 569 655

 Wiskunde T 0 0 373 560

 Natuurkunde 300 374 639 853

 Scheikunde 350 378 413 526

 Biologie 211 264 315 463

Bètavoorbereidingscursussen 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
 
 
 Wiskunde A  29 73 33

 Wiskunde B  47 129 75

 Wiskunde T  0 14 41

 Natuurkunde 35 66 93 58

 Scheikunde 23 53 45 40

 Biologie 7 39 33 38

Academic Experience
Met het programma Academic Experience biedt de OU 
vwo-leerlingen uit de bovenbouw de mogelijkheid om 
kennis te maken met het wetenschappelijk onderwijs en 
een vakgebied. Het programma Academic Experience 
bestaat uit cursussen van de bacheloropleidingen, die zijn 
geselecteerd op basis van de volgende criteria: beginnend 
niveau, 100-120 studie-uren en tentaminering in principe 
via meerkeuzevragen. Academic Experience start in het 
najaar en duurt gemiddeld 7-9 maanden.
Aantallen deelnemers: 49 (2006), 88 (2007), 194 (2008), 
274 (2009), 300 (2010), 296 (2011). 

Bèta-voortentamens en bèta-voorbereidingscur-
sussen
De OU biedt bèta-voortentamens en bèta-voorbereidings-
cursussen aan voor de vwo-vakken Biologie, Natuurkunde, 
Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B. Voor de toelating 
tot schakelprogramma’s naar masteropleidingen van 
de Technische Universiteit Delft is er het voortentamen 
Wiskunde T. Tot slot worden incidenteel cursussen van de 
OU door faculteiten uit traditionele universiteiten voor-
geschreven als onderdeel van het colloquium-doctum 
programma. 
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 Jaar Aantal hogescholen Aantal studenten Aantal afgenomen modules Aantal afgeronde modules

 
 2008 1 1 2 0

 2009 7 13 32 20

 2010 8 21 78 48

 2011 13 41 130 81

 2012 14 59 217 Nvt

Schakelprogramma’s
Alle faculteiten bieden een schakelprogramma aan. 
Daarnaast bieden de faculteiten psychologie en natuur-
wetenschappen studenten met een hbo-vooropleiding de 
mogelijkheid een verkort BA-programma te doorlopen in 
plaats van een schakelprogramma te volgen. Op dit ogen-
blik verzorgt alleen de faculteit rechtswetenschappen ook 
schakelprogramma’s voor andere universiteiten. 
In de Schakelzone Recht worden schakelprogramma’s aan-
geboden in samenwerking met de Universiteit Utrecht, 
de Juridische Hogeschool Avans Fontys, de Universiteit 
van Amsterdam, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
en de Vrije Universiteit Amsterdam. Onlangs is de 500e 
student ingeschreven.

De faculteit natuurwetenschappen verzorgt modules 
die opgenomen zijn in de schakelprogramma’s van de 
Maastricht University (3 modules) en de Universiteit 
Utrecht (1 module).

Vanuit CELSTEC (de master Onderwijswetenschappen) 
wordt in vier academische pabo’s het schakelprogramma 
als hbo-minor aangeboden.

Verzorgen van onderwijs(voorzieningen) samen 
of voor andere ho-instellingen
Via Kies op maat kunnen studenten van andere univer-
siteiten of hogescholen minoren of vakken van de OU 
inbrengen in hun eigen programma. Via vastgestelde 
procedures vindt de inschrijving van de student en ver-
rekening van de behaalde EC’s plaats. Het doel van Kies 
op maat is het vergroten van de mobiliteit van studenten 
binnen het hoger onderwijs. Op dit ogenblik maken alleen 
studenten van hogescholen gebruik van deze mogelijk-
heid. De deelname aan Kies op maat groeit.

Deeltijdonderwijs
Er zijn initiatieven om te komen tot samenwerking met 
andere universiteiten op het gebied van deeltijdonderwijs 
(zie hoofdstuk zes). Binnen het hbo worden er op twee 
gebieden deeltijdopleidingen aangeboden in samenwer-
king met hogescholen:
- de hbo-bachelor Rechten in samenwerking met de 

Juridische Hogeschool Avans Fontys;
- de hbo-bachelor Informatica van de Netwerk Open 

Hogeschool in samenwerking met Fontys Hogescholen, 
de Haagse Hogeschool, de Hanzehogeschool Groningen 
en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Het zelf (blijven) aanbieden van hbo-opleidingen past niet 
bij de nieuwe OU-profilering als universiteit. Voor hbo-
Informatica wordt gekeken naar licentieoverdracht naar 
een hogeschool of afbouw van opleiding; bij Rechten is 
dat nog niet aan de orde.

Cursussen en onderwijsmaterialen
Cursussen en onderwijsmaterialen die door de OU zijn 
ontwikkeld worden regelmatig gebruikt door andere 
ho-instellingen. Er vindt samenwerking plaats met de 
Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Daarnaast vinden er gesprekken plaats met de 
Rijksuniversiteit Groningen (methoden en technieken psy-
chologie), Wageningen University en de Vrije Universiteit 
Amsterdam.

Onderwijsvoorzieningen
Het project ‘Spoorlijn’ is een samenwerkingsproject van de 
OU, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniver-
siteit Groningen op het gebied van studiekeuze en studie-
loopbaan. Er is een generiek framework ontwikkeld voor
 ontsluiting van digitale tools voor studieoriëntatie, studie-
advies en studieondersteuning aan de hand van een 
zogenaamd ‘spoorlijnmodel’ dat de stations van de studie-
loopbaan doorloopt: oriënteren - kiezen - inschrijven/
opstarten - studeren - afronden. De eerste fase van het 
project is afgerond en heeft geresulteerd in een gezamen-
lijk model en een inventarisatie van de beschikbare tools.

Studieplaza (het voormalige studiecoach) is een door de 
OU ontwikkelde en aangeboden open website die studen-
ten (ook niet OU-studenten) helpt om hun studiedoelen 
te realiseren. Het jaarlijks aantal bezoekers bedraagt circa 
100.000. In het verlengde van deze website worden meer 
dan 30 cursussen en workshops aangeboden, variërend 
van omgaan met autisme en geheugentraining tot het 
gebruik van Endnote en het gebruik van sociale media.
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 CPP Aantal studenten cumulatief
 
 
 Databaseontwikkelaar sinds 2008 23

 IT Security Engineer sinds 2012 0

 Javaprogrammeur sinds 2003 184

 Softwarearchitect (sinds 2005) 165

 Software Quality Engineer (sinds 2012) 

 Web Application Developer (sinds 2011) 18
 
  Aantal studenten per 31-12-2011

 Advanced studies in management 24 

 Financial decision making 4 
 
 Beleidsadvisering, beleid in de praktijk 15 

 Controlling 9 

 Besturen (her)inrichten van bedrijfsprocessen 14 

 Implementation and Change Management 30 

 IT Governance  3 

 Marketing & Supply Chain Management  5

 Loopbaankunde 12 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 9 

 Programma Management 7

 Strategisch HRM 12 

 Procesbeheersing in de gezondheidszorg  nvt
 
 Omgevingsrecht  24 (wachtlijst)

3. Post-initieel onderwijsaanbod

De OU biedt in haar post-initieel onderwijs Certified Professional Programs, post-hbo-opleidingen, maatwerk-trajecten, 
minimodules en PE-punten aan.

Certified Professional Programs
Certified Professional Programs zijn korte programma’s 
met een mix van academisch cursusmateriaal en praktijk-
gerichte opdrachten. Het gaat om een combinatie van 
zelfstudie en (maandelijkse) bijeenkomsten. 

Rechtswetenschappen profileert zich daarnaast met een 
specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (samen 
met de Maastricht University), één van de twee door 
het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen 
erkende opleidingen. 

Onderwijswetenschappen biedt twee focusopleidingen 
aan die afgeleid zijn van de master en die daarin een tus-
senstation vormen. De focusopleidingen worden afgeno-
men tegen het tarief van het wettelijk collegegeld.

Post-hbo-opleidingen
Post-hbo-opleidingen besteden zowel aandacht aan de 
theoretische basis, als aan de toepassing daarvan in de 
beroepsomgeving. Enkele post-hbo-opleidingen worden 
samen met andere onderwijsinstellingen verzorgd. Op dit 
ogenblik biedt de OU vier post-hbo-opleidingen aan:
- Certified Assistent Controller
- Financial Controller
- Basics van het Management 
- Leiderschap in complexiteit. 

In totaal nemen aan deze post-hbo-opleidingen circa 
150 studenten deel.



60

Maatwerktrajecten
Voor bedrijven en organisaties die een onderwijsprogram-
ma zoeken voor meerdere medewerkers, kan de OU een 
breed scala aan programma’s op maat leveren. Dat sluit 
aan bij de toenemende vraag naar korte programma’s.

Informatica heeft tussen 2001 en 2012 maatwerktrajec-
ten uitgevoerd voor Tas opleiding, Sogetti, Everest, ABP, 
OHRA, VtsPN, de Belastingdienst en APG. In totaal hebben 
hier 895 personen aan deelgenomen.

De faculteit managementwetenschappen biedt maat-
werktrajecten op het gebied van inrichting en verande-
ring van organisaties, strategisch human resource mana-
gement, strategie en leiderschap, beleidsontwikkeling, 
accounting, control & financieel management, marketing, 
supply chain management, corporate social responsibility 
en bedrijfsprocessen en productiemanagement.

Minimodules
De faculteit managementwetenschappen biedt mini-
modules aan met een omvang van 25 uur voor wie zich 
wil verdiepen in managementthema’s. 

PE-punten
Onderwijswetenschappen biedt een leertraject “Leren en 
Doceren in de 21e eeuw”, inclusief een serie los te volgen 
online masterclasses, die op basis van afspraken met de 
Onderwijscoöperatie leiden tot PE-punten.
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Bijlage 2: Voorbeelden van valorisatieactiviteiten 2011
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Partner(s) 

Koning Willem I College

ROC ID College

XIOS Hogeschool Limburg –
bacheloropleiding Sociaal-Agogisch 
Werk

Hogeschool Zuyd

Stichting Library School in 
oprichting

Freudenthal Institute for Science 
and Mathematics Education

A+O Metalelktro

Intel Corporation

TNO, Ordina

Stichting Kennisnet

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

KWF Kankerbestrijding

ZonMW

Universiteit Maastricht – 
Center for European Studies

ROC Leeuwenborgh
ROC Arcus College

Humance AG

Stichting Praktijkleren

Virenze

Project Leven Lang Leren 
Limburg

Activiteit(en) 

Professionalisering van medewerkers
Voor ijkingsonderzoek van Het Platform Beroepsonderwijs activiteiten 
verrichten voor twee leergangen

Professionalisering van curriculumontwerpteam en docententeam

Professionalisering van ontwerpteam en docenten

Ondersteuning van teams in het project LevenLangLeren@HSZuyd: 
certificering van EVC-assessoren; ondersteuning van ‘blended learning’; 
presentatie: Blended learning: waarom, wat en hoe

Inrichting onderwijsprogramma
Configureren, inrichten en vullen van LS Virtuele Campus

Onderzoek naar efficiënt wiskunde oefenen in een digitale omgeving

Evaluatieonderzoek naar zeven pilotprojecten Blended Learning

Onderzoek naar formele correctheidsbewijzen van geheugenconsistentie-
eigenschappen voor netwerken op chips

Onderzoek naar ontwerp van grote informatiesystemen en daarbij 
horende bedrijfsprocessen
Toepassing van ontwikkelde methoden in de praktijk

Vraagverheldering en afstemming onderzoeksplan EXMO-programma 
Future in Mobility

Onderzoek naar cyberpesten onder jongeren

Onderzoek naar roken en gezondheid

Onderzoek naar gezondheid en bewegen

Summer School European Culture and History voor studenten van Meiji 
Gakuin University

Organisatie van externe audits kwaliteitszorg

Usability Audit

Ontwikkeling digitaal examenproject

Ontwikkeling van een platform op www.OpenU.nl voor uitwisseling van 
kennis en professionele ervaring tussen onderzoekers en professionals

Ontwikkeling projectinfrastructuur
Visie op flexibilisering van onderwijs en leren
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Alliander, Rijksdienst voor het 
Wegverkeer

KWF Kankerbestrijding, 
Netherlands Laboratory for Lifelong 
Learning

Zorgacademie Parkstad
Limburg

Sectorinstituut Openbare 
Bibliotheken

Universiteit Maastricht

Instituut voor Bouwrecht

Deterink Advocaten en 
Notarissen

Deterink Advocaten

JPR Advocaten

Politieacademie

Algemene Inspectiedienst

Biblioservice Gelderland – 
project Expertmeeting 
Biebkracht

Biblioservice Gelderland

Nederlandse Beroeps-
organisatie van Accountants

Carante Groep

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
– commissie voor Financiën

Netherlands Quality Agency

Maastricht University – School of 
Business and Economics

Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen

Universiteit van Amsterdam, 
Universiteit Utrecht

Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid

Project Secure Metering: energiemeters en wegbeprijzing

Apps die gedrag online meten om gezond gedrag te bevorderen, zoals 
regulering van de snack-impuls, stoppen met roken, en bewegen

Onlinecursus reanimeren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
Bijdrage aan cursussen Bedrijfshulpverlening en Verpleegtechnisch 
handelen

Ondersteuning bij opstellen van theoretisch kader informatievaardig-
heden voor bibliotheken

Cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: 
Toezicht op en aansprakelijkheid van advocaten

Cursus Vereniging van Eigenaars en appartementsrechten in crisistijd

Cursussen: Verzuim, ingebrekestelling en uitleg; Actualiteiten vermogens-
recht; Recente ontwikkelingen in het goederenrecht

Cursus Volmacht

Cursus Middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging

Inhoud cursussen interne opleiding

Onderhoud cursusmateriaal en tentamens

Analyse van, en rapportage over ‘state of the art’ van Biebkracht

Beheer en onderhoud Biebkracht 1.0

Advies over opleidingsplan Praktijkopleiding 
Accountant-Administratieconsulent

Advies over selectieproces voor e-learningomgeving

Deskundigenadvies over leefvormneutraal belastingstelsel

Panellid voor visitatie van opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Zuyd

Begeleiding dertig studenten bij masterscriptie

Begeleiding twintig studenten in schakelprogramma HBO-Rechten naar 
WO-master

Organisatie onderwijsschakelprogramma HBO-Rechten naar WO-master 
(Schakelzone Recht)

Voor congres E-learning in de Zorg: dagvoorzitter; keynote E-learning 
implementeren: 10 geleerde lessen; workshop Social media & learning
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Ministerie van Defensie – 
Opleidings- en Trainingscommando

Bernardinus College
Europees Platform / Elos 
Netwerk

Universiteit Utrecht – 
CLU Expertisecentrum 
Leermiddelenontwikkeling

Hogeschool Zuyd

Bernardinus College
Europees Platform / Elos 
Netwerk

Stichting Consortium 
Beroepsonderwijs

Fontys Hogeschool ICT

Stoas Hogeschool

Hogeschool Zuyd – faculteit Recht

Technische Universiteit Delft –
faculteit Elektrotechniek, 
Wiskunde en Informatica

Stoas Hogeschool

Hogeschool Rotterdam

BleuTea

DSM Resins

ROC Nijmegen

ROC Da Vinci College

PiCompany South Africa

Haagse Hogeschool – 
Academie voor ICT & Media

Dominicus College

Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland

Investablish

SURFfoundation

Keynote en workshop: Sociale media en leren

Keynote: Effectief gebruik van een ontwikkelingsportfolio

Workshop: Effectief benutten van een elo

Twee workshops over het Four-Component Instructional Design model

Workshops: E-portfolio Ontwikkeling; Reflectiestimuli in een 
ontwikkelingsportfolio

Masterclass: It’s about pedagogy, stupid!

Gastcolleges: E-learning implementeren; Trends op het gebied van ICT in 
het onderwijs; Werken met TPACK; E-learning trends

Gastcollege: Can we ‘afford’ CSCL?

Gastcollege: Het puberbrein

Gastcollege: Broodje Aap

Presentatie: Sociale media als persoonlijke leeromgeving

Presentatie: Trends op het gebied van ICT en leren

Presentatie: HTML5 for Mobile Applications for Learning

Presentatie: Improve approaches to train SHE principles, strategies 
and rules

Presentatie: Laptops in het onderwijs. En nu de didactiek

Presentatie: Digitale didactiek. Hoe je met ICT leren kunt versterken

Presentatie: Contemporary Assessment and RPL

Presentatie: Digitale informatie zoeken, selecteren en verwerken: Een 
capita selecta van tien jaar onderwijswetenschappelijk onderzoek

Presentatie: Digitaal leermateriaal + Hoe je met ICT leren verder kunt 
versterken

Presentatie: Visies op leren en e-learning

Presentatie: Blended Learning

Presentatie: Wat maakt onderwijs met ICT leuk en effectief?
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Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht

NTR

Bernardinus College
Europees Platform / Elos 
Netwerk

Openbare Bibliotheek Nuth

Instituut Kerckebosch

Mediawijzer.net

Grotiuscollege

Cello

Lezing: Kwaliteit van toetsen en beoordelen

Lezing: Hoe kunnen mensen écht goed leren? Zin en onzin over internet 
en multitasken

Lezing: De werking van het puberbrein

Lezing: De werking van het puberbrein

Lezing over verschoningsrecht

Brainstormgroep expertsessie leiden en inleiding verzorgen
 
Adviesgesprek over ontwerp toetsbeleidsplan
 
Ad-hoc-advies over follow-up selectieproces
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Bijlage 3: Intentieovereenkomsten
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Leren in tijden van verandering
Open Universiteit

Instellingsplan 2012-2016 

5 september 2012 

U2012/03927-1/FRO
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Inhoud

1 Inleiding 5

2 Profielschets en missie 9

3  Onderwijs  11

4  Onderzoek 17

5  Valorisatie 21

Bijlagen: 

 Veranderagenda 2012-2016 25

 Voorstel prestatieafspraken 26
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1. Inleiding

In de bijna 30 jaar van haar bestaan heeft de Open 
Universiteit altijd meebewogen met ontwikkelingen, 
zoals de transitie van Nederland naar een volwaardige 
kennissamenleving, de revolutionaire doorbraak van 
de informatie- en communicatietechnologie, het 
ontstaan van een geheel nieuw medium als internet en 
de massa-individualisering van de markt. Vooral de 
wijzigende leerbehoeften en -patronen, bij zowel 
individuen als bij organisaties, hebben grote invloed 
op ons onderwijs, onderzoek en vooral onze 
innovatiefunctie.

Voorgeschiedenis

De instelling is sinds 1984 gegroeid van universitaire 
cursusontwikkelaar naar veertiende onderzoeksuniver-
siteit met een eigen identiteit. Ook is de aanvankelijke 
focus op tweedekansonderwijs verschoven naar 
tweedewegonderwijs, waarbij studenten centraal staan 
die studie, professionele ontwikkeling of persoonlijke 
vorming combineren met werk, zorgtaken of andere 
activiteiten. Begonnen met het uitleveren van gedrukte 
cursussen, indien nodig voorzien van audio/video- 
of computerapplicaties, werken we momenteel in 
toenemende mate met digitale leermaterialen, online 
leerdiensten en virtuele leeractiviteiten. Tenslotte heeft 
de universiteit zich van exploratief ontwikkelaar 
ontplooid tot evidentiezoekend onderzoeker, met als 
constante een R&D-focus op onderwijsinnovatie door 
middel van nieuwe concepten en instrumenten.

Enerzijds kan anno 2012 worden geconstateerd dat de 
OU op een aantal terreinen goed heeft gepresteerd. 
Het onderwijs is van erkend hoge kwaliteit en wordt 
door haar studenten zeer hoog gewaardeerd. Er 
studeerden al 300.000 studenten aan de OU. De 
expertise- en onderzoekfunctie van de OU voldoet aan 
alle wetenschappelijke maatstaven en staat internatio-
naal in aanzien. De innovatiekracht van de Open 
Universiteit is zichtbaar in projecten en producten en 
in haar bijdrage aan en de toepassing van nieuwe 
concepten.

Anderzijds daalt het aantal studenten gestaag en is er 
in de afgelopen jaren is ook extern kritiek geweest op 
het functioneren van de OU. In het rapport van de 
‘commissie Veerman’ (2010) werd opgemerkt dat de OU 
weliswaar veel heeft bereikt, maar toch niet genoeg 
aan de verwachtingen heeft voldaan. In het verlengde 
hiervan bracht een internationaal reviewpanel in 
september 2011 een rapport over de OU uit (opdracht 
aan het panel was ‘zich uit te spreken over het gewens-
te profiel van de OU in een toekomstbestendig 

hogeronderwijsstelsel’). Het College van bestuur van 
de OU gaf daarop zijn reactie en eind 2011 verscheen 
een beleidsreactie van de staatssecretaris van OCW, 
waarin werd aangedrongen op het doorvoeren van een 
aantal veranderingen in profiel en positionering van de 
OU. 

Al met al heeft dit proces ertoe geleid dat de opvattin-
gen binnen en buiten de OU over ’het gewenste profiel 
van de OU’ dicht bij elkaar zijn gekomen. In maart 2012 
werd het gesprek daarover met de staatssecretaris van 
OCW in goede harmonie afgerond en met het ministe-
rie van OCW overlegd over de prestatieafspraken. In 
deze inleiding op het instellingsplan keren we echter 
eerst terug naar de kritiek op het functioneren van de 
OU om van daaruit een herkenbaar profiel te schetsen.

Kritische reflectie

De analyse en kritiek van de commissie Veerman en het 
internationale reviewpanel is door de OU herkend. 
Vervolgens is nagedacht hoe we die kunnen adresse-
ren. Dat heeft een aantal duidelijke constateringen 
opgeleverd: 
1. Ook bij de Open Universiteit lopen de studenten

aantallen terug. Deels is dat te wijten aan externe 
factoren, maar we moeten ook de hand in eigen 
boezem steken. We denken en werken te weinig 
vanuit het perspectief van onze studenten en teveel 
vanuit ons eigen aanbod. 

2. Het onderwijsrendement kan en moet hoger. Ons 
modulaire model van ‘zelfdragend’ onderwijsmateri-
aal voor een zelfstandig studerende student is 
daarvoor niet meer geschikt. Er zijn nieuwe onder-
wijskundige invullingen van open onderwijs nodig 
waarin binding, uitdaging, interactie en sociale 
media een centrale plek krijgen. Dat vraagt om een 
ander onderwijsconcept, andere leerdiensten en 
ondersteuning en om het herontwerp van onderlig-
gende processen en ondersteunende systemen

3. We slagen er onvoldoende in om de huidige onder-
wijsvragen van beroepsverenigingen, branches en 
bedrijven te vertalen in passend onderwijsaanbod. 
Dat roept een inhoudelijke vraag op (welk aanbod is 
nodig?) maar ook een inrichtingsvraag. De Open 
Universiteit moet zich opnieuw organiseren om 
binnen haar wettelijke taken flexibeler en ook 
vraaggericht te kunnen werken.

4. Binnen de Open Universiteit moet de verbinding 
tussen onderzoek en onderwijs hechter worden, en 
zo de valorisatieagenda realiseren. Er zijn op dat 
punt successen geboekt, maar het kan nog veel 
beter.  
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5. De taak van de Open Universiteit om bij te dragen 
 aan de innovatie van het hoger onderwijs  komt    
 onvoldoende uit de verf.  Onze kennis en kunde 
 dringt te weinig door in het onderwijs van andere 
 universiteiten en van hogescholen. Er moeten 
 stevige samenwerkingsmodellen worden ontwik-
 keld om dat beter mogelijk te maken.
6. Veel van onze inspanning zal gericht moeten zijn op 

onderwijsinnovatie en onderwijsontwikkeling. Maar 
de Open Universiteit is ook een ‘staande’ onderwijs-
organisatie waar deelnemers zich vaak voor jaren 
aan verbinden. Daarvoor zijn stabiele leeromgevin-
gen en beproefde onderwijsmethoden nodig. Er 
moet dus een goede balans zijn tussen vernieuwing 
en standaarden.

7. De Open Universiteit heeft - als universiteit - in de 
afgelopen jaren een betekenisvolle ontwikkeling 
doorgemaakt. Daar hoort bij dat de academische lat 
binnen de Open Universiteit hoger moest worden 
gelegd. Dat proces is nog niet voltooid. 

8. In de afweging waar we de beperkte onderzoek-
capaciteit op moeten inzetten is er een onvermijd-
bare spanning tussen de noodzakelijke focus op 
onderwijsonderzoek enerzijds en de even grote 
noodzaak van hoogstaand disciplinair onderzoek 
anderzijds. Het organiseren van ‘massa’ binnen en 
’verbinding’ buiten is een mogelijke uitweg.

De ambities die de OU naar de toekomst toe heeft 
komen logischerwijze uit bovenstaande ‘diagnose’ 
voort en worden nader uitgewerkt in de volgende 
hoofdstukken van dit instellingsplan. Het 
Instellingsplan 2012-2016 is een intern document 
waarin de instellingstrategie beschreven wordt. 
Tegelijkertijd hebben deze ambities ook hun vertaling 
gekregen in het voorstel voor de prestatieafspraken dat 
de OU, in het verlengde van het hoofdlijnenakkoord, 
aan het ministerie van OCW heeft voorgelegd. 
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2. Profielschets en missie

Missie

De Open Universiteit ontwikkelt, verzorgt en bevor-
dert, in verwevenheid met onderzoek, open en 
innovatief hoger onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de 
uiteenlopende leerbehoeften van individuen en van de 
eisen van de kennissamenleving als geheel.

Positie Open Universiteit

Om haar missie en daarmee haar maatschappelijke 
opdracht waar te kunnen maken, moet de Open 
Universiteit heel nadrukkelijk een plek binnen het 
publieke universitaire bestel hebben. Vanuit dit bestel 
wordt hoger onderwijs ontwikkeld en aangeboden en 
wordt een bijdrage geleverd aan de innovatie van het 
hoger onderwijs.

Het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs en 
onderzoek aan bedrijven en andere organisaties moet 
aansluiten bij de eigen ontwikkelopdracht. Daarbij zal 
de OU steeds redeneren vanuit de vraag hoe markt-
activiteiten bijdragen aan het vervullen van de 
publieke opdracht.

In de relatie tot universiteiten, hogescholen en 
particuliere onderwijsinstellingen kiest de OU nadruk-
kelijk voor intensivering van samenwerking. In deze lijn 
is het streven van de OU om niet zelfstandig hoger 
beroepsonderwijs te ontwikkelen en aan te bieden, 
maar dat te doen in samenwerking. De OU wil wel dat 
het eigen onderwijs beroepsrelevant is en vanuit haar 
ontwikkelopdracht wil de OU graag samenwerken met 
universiteiten en hogescholen in het ontwikkelen van 
deeltijdonderwijs.

De OU heeft als publiek bekostigde universiteit in het 
hoger onderwijsbestel een bijzondere opdracht, 
namelijk het ontwikkelen en aanbieden van open 
hoger afstandsonderwijs. Onderwijs dat een alternatief 
is voor het meer traditionele hoger onderwijs, dat daar 
een noodzakelijke aanvulling op vormt en waarmee 
het in toenemende mate verweven raakt. De ontwik-
keltaak van de OU is gestoeld op eigen onderzoek en 
op de eigen onderwijspraktijk maar is gericht op 
vernieuwing en toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs als geheel. 

Invulling bijzondere opdracht 

Aan die bijzondere opdracht geeft de Open Universiteit 
invulling door het ontwikkelen, vooral in de vorm van 
afstandsonderwijs, en verzorgen van wetenschappelijk 
onderwijs met een open en toegankelijk karakter. Dat 
steunt op onderzoek dat op de ontwikkeling en 
uitvoering van zulk onderwijs is gericht, met een brede 
- maatschappelijk georiënteerde - valorisatiefunctie, 
waarin de bijdrage aan de vernieuwing en toegan-
kelijkheid van het hoger onderwijs een centrale plaats 
heeft. Met een landelijk bereik in Nederland en 
Vlaanderen.

Doelgroep Open Universiteit 

Zij richt zich op de onderwijsvragen van mensen die 
voor verdere professionele of persoonlijke ontwikke-
ling het volgen van onderwijs met werk of andere 
activiteiten combineren. Op studenten die pas op een 
later moment in hun levensloop voor het eerst univer-
sitair onderwijs kunnen of willen volgen. En op 
diegenen die geen toegang hebben tot het traditio-
nele hoger onderwijs, bijv. omdat ze niet de goede 
voor-opleiding hebben of omdat hun (sociale/persoon-
lijke) omstandigheden studie aan een reguliere 
universiteit bemoeilijken (studenten met een functie-
beperking, Nederlanders in het buitenland, topsporters 
etc.). Tot de bijzondere doelgroepen kunnen we in 
zekere zin ook de Vlaamse studenten rekenen. 
Maar in toenemende mate zal de OU zich ook richten 
op jonge mensen die, door hogere tijdsdruk en kosten, 
hun initiële leerweg niet (geheel) in het voltijdonder-
wijs kunnen/willen doorlopen. In algemene zin is de 
Open Universiteit daarmee te typeren als een reguliere 
universiteit die bij uitstek geschikt is voor studenten, 
voor wie traditionele universiteiten te hoge drempels 
hebben. Hieruit volgt de missie van de Open 
Universiteit.
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3. Onderwijs 2012-2016

Het vertrekpunt

De OU is en blijft dé universiteit voor open afstandson-
derwijs. In de buitenwereld is echter onduidelijkheid 
over ons onderwijsmodel. Het beeld dat we als OU 
uitstralen is diffuus door vermenging van beelden van 
universiteit met die van aanbieder van losse cursussen, 
van bekostigde instelling maar ook van een bedrijf met 
afzet- en volumedoelstellingen. De OU moet zich meer 
eenduidig profileren.

De drempel om bij de OU te gaan studeren is laag, 
maar het diploma-onderwijs is nu slechts voor een 
specifieke groep adequaat. Daardoor staat de toegan-
kelijkheid van het open afstandsonderwijs de facto 
onder druk: in de praktijk blijkt voor veel mensen de 
geboden vrijheid een last. Ons model gaat uit van 
maximale vrijheid voor de student en daarmee van 
zijn/haar grote motivatie en zelfdiscipline. Onderzoek 
naar studie-uitval, en de ervaringen met meer gestruc-
tureerde vormen van afstandsonderwijs laten zien dat 
het bieden van structuur de kans op studiesucces 
vergroot. Drie factoren zijn hierbij cruciaal: meer 
binding, minder vrijblijvendheid en meer uitdaging.

Veel volwassenen die naast hun andere bezigheden 
studeren, willen een efficiënte en resultaatgerichte 
manier van werken. Zij zijn niet bereid of in staat om 
een lange reeks van jaren te investeren in het solitair 
doorlopen van een opleiding. Onderwijs moet actueel 
zijn, goed gestructureerd en goede ondersteuning 
bieden (logistiek, begeleiding, elektronische leeromge-
ving, sociale omgeving etc.). Het moet ook aansluiten 
bij de werkervaring van studenten en relevant zijn voor 
de beroepspraktijk. Wat de OU nu biedt past daar vaak 
onvoldoende bij en de tijd die gemiddeld nodig is om 
een opleiding af te ronden is te lang.

De ambitie

De Open Universiteit wil binnen het universitaire 
bestel, vanuit een duidelijk en herkenbaar profiel, 
complementair zijn aan het onderwijsaanbod van 
universiteiten en hogescholen. De OU draagt zo bij aan 
de ontwikkeling en toegankelijkheid van het 
Nederlandse hoger onderwijs. Ingezet wordt op:
- een effectief onderwijsaanbod aan specifieke 
 groepen die op ‘andere’ wijze willen of moeten 
 studeren;
- samenwerking met en ondersteuning aan andere 
 ho-instellingen bij hun taakuitvoering.

De wo-bachelor- en masteropleidingen vormen de 
kern van onze onderwijsactiviteiten. Andere onderwijs-

activiteiten worden zoveel mogelijk daarvan afgeleid. 
Het verbeteren van het studiesucces is dé centrale 
doelstelling voor de wo-bachelor- en masteropleidin-
gen. Wie aan de OU studeert moet dezelfde kans 
hebben om de studie af te ronden als studenten aan 
andere universiteiten. Op langere termijn wil de OU 
daarmee het aantal af te geven BaMa-diploma’s 
aanzienlijk verhogen. 

In de nagestreefde samenwerking met andere ho-
instellingen willen we de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs vergroten. Daarin past het samen met 
anderen aanbieden van deeltijdopleidingen, het 
verrijken van voltijdopleidingen met elementen van 
open en afstandsonderwijs, het organiseren van 
schakelprogramma’s en dergelijke. Ook de verdere 
ontwikkeling van het Nederlandse hoger onderwijs 
door het inbrengen c.q. valoriseren van kennis over 
leren is nadrukkelijk een doel. 

Wat gaan we doen? 

De OU maakt in 2012 een aantal fundamentele keuzes 
over de doelgroepen die ze wil bedienen, voor haar 
onderwijsaanbod en de daarbij te hanteren onderwijs-
concepten en diensten. 

Op de eerste plaats onderscheiden we een aantal 
verschillende typen potentiële studenten:
- zij die duidelijk resultaatgericht, ‘met een stok achter 
 de deur’, met een aanzienlijke mate van ‘commit-
 ment’, zo efficiënt mogelijk een opleidingsdoel 
 willen realiseren; 
- zij die in vrijheid, op eigen kracht, een onderwijsdoel 
 willen bereiken;
- zij die vanwege een verplichting tot (bij-,na-)scho-
 ling een korter of langer traject moeten volgen, 
 waarbij effectiviteit en efficiëntie van groot belang 
 zijn.

Hierbij maakt de OU de keuze voor een ontwikkeling 
van een aanbieder van cursussen, waarmee ook 
opleidingen mogelijk zijn, naar de positie van aanbie-
der van goed bestudeerbare wetenschappelijke 
opleidingen, die daarnaast ook cursussen aanbiedt.

In het verlengde hiervan wordt voor het onderwijs de 
volgende basisindeling gehanteerd:
- bachelors en masters met structuur, regulering en 

ondersteuning, gekenmerkt door vaste start-
momenten, het studeren in grotere eenheden (in 
eerste instantie opgebouwd uit huidige cursussen 
aangevuld met academische of cursusgebonden 
vaardigheden), met tussentijdse activiteiten/events 
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die ook studiepunten opleveren, vaste tentamen-
data en een vast studietempo, vorming van cohor-
ten/leergemeenschappen, actief volgen van 
studenten, proactieve ondersteuning en service;

- van het bovengenoemde BaMa-aanbod afgeleid: 
een open aanbod van afzonderlijke onderwijs-
eenheden/cursussen, met veel vrijheidsgraden, 
vergelijkbaar met het huidige aanbod, met moge-
lijkheden voor hen die in vrijheid willen studeren 
en zo hun studiedoel willen en kunnen realiseren;

- een primair beroepsrelevant postinitieel onderwijs-
 aanbod, afgeleid uit de masteropleidingen.

Het gestructureerde BaMa-aanbod zal nog steeds te 
typeren zijn als open afstandsonderwijs: dus met open 
toelating, de vrijheid om zelf in grote mate de plaats 
van studeren te bepalen, de vrijheid om binnen de 
grenzen van het tentamenritme en de tussentijdse 
events het tijdstip van studeren te bepalen, de vrijheid 
om een sneller tempo te realiseren door meerdere 
grote eenheden af te nemen, of grotere eenheden te 
combineren met één of meer afzonderlijke (kleinere) 
onderwijseenheden. 

Dit gestructureerde aanbod komt tegemoet aan de 
verwachting van veel studenten dat zij worden 
ondersteund en gefaciliteerd om hun studiedoel te 
bereiken binnen een overzichtelijk tijdpad. Om die 
reden wordt ook uitgegaan van een normtraject voor 
de bacheloropleiding van 6 jaar (analoog aan het 
deeltijdonderwijs elders). Bij de voorbereiding van de 
invoering van dit gestructureerde onderwijsmodel zal 
zorgvuldig onderzocht worden hoe het model het 
meest effectief kan worden ingericht. Uitgangspunt is 
dat sneller of langzamer studeren kan, maar zes jaar 
wordt de norm. Begeleiding, en ondersteuning zullen 
daarvoor worden georganiseerd en de studielastpro-
blematiek zal worden aangepakt.

Samenwerking met andere onderwijsinstellingen is 
ook nauwelijks denkbaar met ons huidige systeem met 
lage rendementen en gemiddeld veel langere studie-
duur. Voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen, 
waaronder initiële deeltijdstudenten, is een ander 
tijdsperspectief op het succesvol kunnen afronden van 
een opleiding noodzakelijk. Ook met het oog op 
accreditatie is het van belang een opleidingstraject te 
hebben met een niet te lange doorlooptijd voor 
studenten.

Wat betreft de inhoud van het onderwijs i.c. de 
onderwijseenheden zullen actualiteit, studielast en 
relevantie expliciet aandacht krijgen. Dat gaat echter 
niet zo ver dat de OU haar bachelor- en masteroplei-
dingen vraaggericht opzet. Wettelijke eisen en accredi-
tatie zijn voor de inhoud van het onderwijs sterk 
bepalend. Vraaggericht reageren op inhoudelijke 

vragen ligt meer voor de hand in het onderwijsaanbod 
waarmee organisaties en professionals worden 
bediend.
Als het gaat om een adequate didactische vormgeving 
van het onderwijs, bestudeerbaarheid en ondersteu-
ning, is uiteraard ook bij de opleidingen vraaggericht-
heid van belang. We moeten veel sterker dan nu kijken 
naar wat nodig is voor de student. 

Open educational resources

In de afgelopen jaren heeft de Open Universiteit het 
concept open educational resources (OER) grondig 
verkend. De OU is in de internationale OER-beweging 
een actief en gewaardeerd deelnemer geworden. Het 
concept OER zal een belangrijke rol blijven spelen in 
ons onderwijs i.c. in het verspreiden van kennis. 
Tegelijkertijd is gebleken dat er nog altijd geen 
werkbare verdienmodellen zijn ontwikkeld, en ook niet 
in het verschiet liggen, die een OER-aanpak als 
steunpilaar van een instellingsstrategie mogelijk 
maken. Perspectief op langdurige financiering door de 
overheid is er evenmin. Een door de overheid bekos-
tigde OER-taak als strategische kern is dus ook niet aan 
de orde. 

De OU kiest een aanpak waarin het OER-concept wordt 
benut in verwevenheid met de taken die uit onze 
instellingsstrategie voortvloeien. Daarvoor dient zich 
een aantal mogelijkheden aan. Bij de opleidingen 
kunnen, mede om het studiekeuzeproces te verbete-
ren, oriënterende cursussen als OER worden aangebo-
den. De aanpak die nu bij Informatica en 
Onderwijswetenschappen binnen OpenU wordt 
gevolgd, namelijk een deel van een cursus als OER 
beschikbaar stellen voor oriëntatie, kennismaking en 
drempelverlaging kan gaandeweg worden uitgebreid. 
In het kader van leerarrangementen kan, als een vorm 
van OER, toegang worden gegeven tot 
cursusinhouden.
Continueren van de huidige geïsoleerde OER-
omgeving OpenER ligt met uitzondering van de zgn. 
Spinozareeks, niet meer voor de hand.

OER zullen verder een rol spelen in het onderwijs-
ontwikkelingsproces van de OU. Niet alle materialen 
behoeven zelf te worden ontwikkeld of ingekocht. Wat 
er beschikbaar is aan OER moet op bruikbaarheid 
worden bekeken. Daarnaast kan inbreng van materiaal 
in een OER-achtige benadering een plaats hebben in 
de samenwerking tussen OU en andere universiteiten 
bij het ontwikkelen en aanbieden van (deeltijd-)
onderwijs.
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Doelgroepen en 
onderwijsproducten

Vanwege haar complementaire functie in het 
Nederlandse onderwijs richt de OU zich op die groepen 
waarvoor de andere instellingen geen adequaat 
aanbod hebben. De leerloopbaan na het middelbaar 
onderwijs is het vertrekpunt voor een indeling van het 
aanbod van de OU. 

Dat kan worden geordend naar de doelstelling van het 
leren:
- het verkrijgen van toegang tot het hoger onderwijs 
(voorbereidingscursussen en voortentamens);
- het verkrijgen van toegang tot masteropleidingen 
 (schakelprogramma’s, maar ook minoren op 
 wo-niveau in hbo-opleidingen elders);
- het behalen van een bachelorgetuigschrift;
- het behalen van een mastergetuigschrift.
- het behalen van een PhD;

Daarnaast kunnen studenten nog andere leerdoelen 
hebben die zowel doel op zich kunnen zijn als een 
tussenstap in het traject naar één van de voorgaande 
leerdoelstellingen namelijk:
- het behalen van een EC-certificaat;
- het behalen van focusdiploma.

Tenslotte kan een leerdoel ook behoren bij (postiniti-
eel) onderwijs gericht op de beroepsuitoefening. Dan 
kan het gaan om:
- het volgen van een leertraject en eventueel het 
 halen van een PE certificaat;
- het behalen van een CPP-diploma. 

Het onderwijsaanbod van de 
Open Universiteit
 
De OU maakt een fundamentele keuze voor de 
toekomst: van een aanbieder van cursussen, waarmee 
ook opleidingen mogelijk zijn, ontwikkelt zij zich een 
aanbieder van goed bestudeerbare universitaire 
opleidingen, die daarnaast ook cursussen aanbiedt. 
Deze transformatie zal niet van vandaag op morgen 
zijn geregeld maar een aantal jaren vergen. Invoering 
eerder dan vanaf het studiejaar 2014/2015 ligt niet 
voor de hand. Er moet immers nog veel gebeuren. Een 
hernieuwde formulering van het onderwijsconcept en 
het vaststellen van de randvoorwaarden voor succes-
volle invoering zijn noodzakelijk alsmede een uitwer-
king van samenwerkingsmodellen met andere 
ho-instellingen.

Hierna worden de verschillende soorten toekomstig 
onderwijsaanbod kort beschreven. Met een code wordt 
aangegeven wat het strategisch belang is voor de 
ontwikkeling van de OU:

+++ doorslaggevend strategisch belang
++  groot strategisch belang
+   strategisch belang
-   beperkt belang

De BaMa-opleidingen +++

De kern van de activiteiten van de Open Universiteit 
ligt in het universitaire bachelor- en masteronderwijs. 
Daarin zal over een aantal jaren het gestructureerde 
aanbod centraal staan. De OU is dan vooral een 
aanbieder van universitaire opleidingen, waarvan het 
andere onderwijsaanbod is afgeleid. 

Uitgangspunt is dat het BaMa-onderwijs van de OU 
door de overgang naar een meer gestructureerd 
model, in combinatie met het handhaven van een meer 
vrij model, voldoende aantrekkelijk is voor diverse 
– huidige en nieuwe – groepen studenten. 

Bij de uitwerking en invoering van het nieuwe model 
zal gelet worden op de ontwikkel- en exploitatiekosten 
van de onderwijseenheden. Ook zullen studielast en 
tentaminering nadrukkelijk op de agenda staan. 
OU-cursussen hebben vaak een encyclopedisch 
karakter. Onderwerpen worden zeer volledig behan-
deld, maar dat leidt regelmatig tot een te hoge 
studielast en in de toetsing tot nadruk op detailkennis. 
Beide aspecten hebben een nadelige invloed op de 
studeerbaarheid en aantrekkelijkheid van het onder-
wijs. Nadruk op detailkennis past niet bij het acade-
misch karakter van de opleidingen.

Bij de ontwikkeling van de grotere onderwijseenheden 
moet ook oog zijn voor de inzetbaarheid (van onder-
delen) ervan in het andere onderwijsaanbod van de 
OU. Het lijkt voor de hand te liggen om eerst de 
masteropleiding om te vormen naar de nieuwe aanpak. 
Dat is één samenhangend geheel van 60 respectievelijk 
120 EC, dat zich leent voor omvorming ineens en op 
redelijk korte termijn. Vervolgens kan de propedeu-
tische fase in het bachelorcurriculum worden aange-
pakt. Daarna kunnen dan de volgende ‘studiejaren’ 
volgens het nieuwe model worden ingericht. Het 
laatste deel van de bacheloropleiding kan wellicht wat 
vrijer blijven vanwege de vrije ruimte en het afstudeer-
werk. Bij de definitieve keuze van een invoeringsmodel 
zal goed worden gekeken naar de eventuele 
‘omboekings’-consequenties.
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Komende jaren zal ook gestreefd worden naar verbre-
ding van ons onderwijsaanbod op een eenvoudige en 
kostenefficiënte wijze. Dat kan in samenwerking met 
andere universiteiten of door zelf enkele (twee of drie) 
zgn. brede bacheloropleidingen te ontwikkelen. Die 
zullen zowel aantrekkelijk zijn voor afstromers van 
andere instellingen als voor degenen die via het ‘vrije 
systeem’ een getuigschrift willen behalen. Opbouw, 
inrichting en wijze van aanbieding van deze program-
ma’s behoeven nog uitwerking.

Schakelonderwijs t.b.v. toelating 
tot de master ++

Van het BaMa-aanbod maken ook de zgn. schakelpro-
gramma’s deel uit. Daarbij zal het in eerste instantie 
gaan om programma’s die geheel door de OU zelf 
worden aangeboden of om programma’s die in 
samenwerking met andere instellingen worden 
verzorgd. Daarnaast streven we naar varianten waarin 
de OU t.b.v. andere universiteiten schakelonderwijs 
verzorgt (eerste voorbeelden zijn er) en is het denkbaar 
dat schakelonderwijs in de vorm van een wo-minor in 
een hbo-opleiding van een andere instelling wordt 
verzorgd. Bij schakelonderwijs voor derden zal het in 
de regel geheel of gedeeltelijk gaan om maatwerk. 
Daarmee komen deze activiteiten (deels) in de derde 
geldstroom. 
Wat betreft de opzet zullen schakelprogramma’s steeds 
meer in de gestructureerde variant worden 
aangeboden. 

Certified Professional Programs ++

De OU gaat meer ruimte maken voor als ‘professioneel’ 
te typeren onderwijs, waarmee de OU met succes actief 
kan zijn. Dat betreft met name de zgn. Certified 
Professional Programs, de CPP’s.
De doelgroep voor dit type programma zijn professio-
nals met meer dan drie jaar werkervaring. Het program-
ma wordt gemaakt op basis van onderwijsmateriaal uit 
(vooral) de masteropleiding en aangeboden met extra 
begeleiding en ondersteuning voor een hoger tarief. 
De ‘C’ in de aanduiding CPP blijkt meerwaarde te 
hebben. Certificering kan worden geboden door een 
register waar men deel van gaat uitmaken, zoals bij de 
opleiding Financial Controller. En ook door het feit dat 
in het kader van een CPP behaalde studieresultaten 
kunnen worden ingebracht in een wetenschappelijke 
masteropleiding.  

Een voorwaarde voor succes is dat een CPP een vorm 
van legitimiteit vanuit de beroepsstructuur heeft. Dat 
betekent bijvoorbeeld kijken naar aansluiting bij 

vragen van brancheorganisaties. Het aansluiten bij het 
beroepsveld met dit onderwijsaanbod past ook in de 
valorisatieagenda van de OU. De aanpak daarbij is 
vaststellen waar onze expertise ligt, wat kunnen we de 
markt bieden? Dan moeten we via ‘identificatiemissies’ 
in het veld uitzoeken waar echt vraag naar is en 
bepalen of die bij onze expertise past. Vervolgens 
ontwikkelen wat we aan kunnen. Naar de aard zal dit 
type onderwijs inhoudelijk van (beroeps)veld tot veld 
verschillen. Ook de behoefte eraan is niet overal even 
groot.
Maar logistiek, service en dienstverlening zullen 
eenduidig en OU-breed worden ingericht. 
Uitgangspunt daarbij is dat CPP’s een gemeenschappe-
lijke werkwijze hebben en gemeenschappelijke vragen 
naar ondersteuning. 

Verder zal een werkwijze worden ontwikkeld die, 
uitgaande van verschillen tussen beroepsvelden, zorgt 
voor regie en ordening, vanuit het principe dat CCP 
één herkenbaar product moet zijn.

Leertrajecten en PE-punten ++

In veel sectoren en branches is het behalen van 
voldoende PE-punten (nascholing aangeduid als 
Permanente Educatie) een verplichting voor degenen 
die er werkzaam zijn. De markt voor onderwijsaanbod 
dat daaraan tegemoet komt, groeit. Het (potentiële) 
aanbod kent daarbij een behoorlijke variatiebreedte 
naar inrichting en omvang. Vaak gaat het om vormen 
van contactonderwijs. Onderscheidend kenmerk voor 
de OU zal zijn dat door het afstandskarakter van het 
aanbod, productiviteitsverlies voor werkgevers en 
werknemers wordt voorkomen. Vanwege het karakter 
van de PE-verplichting is de beste wijze voor dit 
aanbod een begeleide variant.

Leertrajecten vormen een nieuw aanbod dat volop in 
ontwikkeling is en voor de OU mogelijkheden biedt. De 
doelgroep van het aanbod van leertrajecten wil geen 
bachelor- of mastergetuigschrift, ook niet door het 
stapelen van afzonderlijke onderwijseenheden. Deze 
groep zoekt de koppeling tussen uitkomsten van 
nieuw onderzoek en de praktische toepassing ervan in 
het werk. Daarbij wil men controle hebben over plaats, 
tijd en intensiteit van het leren. Een mix tussen 
synchrone en asynchrone bronnen heeft daarbij de 
voorkeur: met enerzijds een vast tijdstip waarop 
bijvoorbeeld een masterclass e.d. plaatsvindt en de 
mogelijkheid daar in vrijheid zelf andere activiteiten 
omheen te groeperen. Men vraagt niet primair formele 
erkenning, behalve voor eventuele PE-punten.  
Leertrajecten kunnen in dit verband dan ook worden 
beschouwd als een innovatief type onderwijs waarmee 
PE-punten vergaard kunnen worden.
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Het concept leertrajecten zal in de komende tijd verder 
worden uitgewerkt. De nadruk zal daarbij liggen op 
een aanbod afgeleid van kennis die al in huis is. 

De ‘losse cursus’ gericht op een 
EC-certificaat ++

De keuze om naast de gestructureerde opleidingen 
ook de vrije variant te blijven aanbieden betekent dat 
ook de ‘losse cursus’ in elk geval in de komende jaren in 
het aanbod blijft. Wie dat wil, kan daarmee een 
opleidingstraject vorm geven, maar ook voldoen aan 
een andere behoefte (bijscholing, nascholing, kennis-
vermeerdering). De Open Universiteit wil als geen 
andere universiteit in staat zijn om mensen te bedie-
nen die slechts een deel van het BaMa-onderwijs nodig 
hebben. En zolang er genoeg vraag is naar losse 
cursussen, blijven we die aanbieden. 
Wel zal het zo zijn dat ook de onderwijseenheden in 
het vrije systeem in de toekomst gaandeweg een 
grotere omvang zullen hebben dan nu het geval is. Op 
langere termijn ligt het niet voor de hand om leerstof 
altijd aan te bieden in zowel een gestructureerde als 
een vrije variant. 
In het kader van duidelijke positionering van de OU 
kan het aanbieden van cursussen als afzonderlijk 
product met een eigen prijsstelling de voorkeur 
hebben. In elk geval gaan bij de ‘losse cursus‘ bedrijfs-
economische afwegingen zwaar tellen. Afzet en kosten 
spelen een rol bij de vraag of en hoe een cursus in het 
aanbod blijft.  

Voorbereidingscursussen en 
voortentamens +

Deze cursussen bereiden voor op toelating tot 
bacheloronderwijs en masteronderwijs aan andere 
universiteiten en hogescholen, met name in de 
technische en bèta-studierichtingen via de zogenaam-
de voortentamens. De Open Universiteit organiseert de 
afname van de voortentamens. Hoewel het niet gaat 
om universitair onderwijs, passen deze cursussen en de 
voortentamens bij onze opdracht bij te dragen aan het 
toegankelijk maken van hoger onderwijs en bij de 
nagestreefde samenwerking met andere hogeronder-
wijsinstellingen. De voorbereidingscursussen zullen we 
in een beperkt aantal vakken aanbieden.

Focusprogramma’s -

We bieden nu focusprogramma’s aan. Deze program-
ma’s zijn gebaseerd op de mogelijkheid die de WHW 
biedt voor een zgn. dossierverklaring, de strik om een 
aantal gevolgde cursussen. Omdat ingezet wordt op de 
ontwikkeling van grotere onderwijseenheden als 
standaardaanpak van de BaMa-opleidingen, zal op 
termijn het focusprogramma opgenomen worden in 
een CPP of in ander aanbod.
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4. Onderzoek 2012-2016

Vertrekpunt

Op het gebied van de programmering, sturing en 
benutting van onderzoek moeten aan de Open 
Universiteit nog grote stappen worden gezet. Het 
denken daarover is duidelijk minder vergevorderd dan 
over het onderwijs. Een van de verklaringen hiervoor is 
dat de onderzoekstaak van recentere datum is dan de 
onderwijsopdracht. De inspanningen van de afgelopen 
jaren waren erop gericht onderzoek ‘van de grond te 
krijgen’. De ordening en sturing kon pas daarna aan-
dacht krijgen.

In dit instellingsplan is de onderzoekparagraaf dan ook 
minder uitgewerkt dan de onderwijsparagraaf. Wel 
leggen we de grondslag voor een andere inrichting 
van het onderzoeksbeleid van de Open Universiteit. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de zeer 
beperkte schaal en budgetten van de OU. 

Ambitie

Onderzoek is een primaire taak van de Open 
Universiteit. Zonder wetenschappelijk onderzoek, geen 
wetenschappelijk onderwijs en geen samenwerking 
met andere organisaties. De komende periode zal hier 
dus krachtig op worden ingezet. De versterking van de 
onderzoekstaak met in de toekomst uitbreiding van de 
onderzoekscapaciteit zal wel via de weg van de gelei-
delijkheid moeten plaatsvinden. 
Verder vraagt de relatief bescheiden omvang van de 
‘onderzoekscapaciteit’ om focus van onderzoek en 
de inzet van onderzoeksmiddelen daarbij. Het is pure 
noodzaak dat we opleidingsoverstijgend onderzoek 
doen en daardoor massa realiseren. De kleine schaal 
van de Open Universiteit kan hierbij ook een kracht 
zijn. Mensen zitten ’dicht bij elkaar’, interdisciplinair 
werken ligt voor de hand. Dat is een kans voor de OU 
als geheel. Met elkaar onderzoek doen en verder bren-
gen, daarin moet de OU gaan excelleren. Meer dan in 
het verleden zullen hierbij ook studenten en alumni 
worden betrokken. Verder maken in- en externe pro-
movendi (via o.a. de Graduate School) een essentieel 
onderdeel uit van de onderzoeksgemeenschap van de 
Open Universiteit.

Zonder ze van elkaar te scheiden is voor de Open 
Universiteit onderscheid te maken tussen profilerend 
onderzoek, disciplinair onderzoek en thematisch 
multidisciplinair onderzoek.

Profilerend onderzoek
De Open Universiteit focust - vanuit haar wettelijke 
taak om bij te dragen aan de innovatie van het hoger 
onderwijs - op ‘leren’. Dat is de OU. Leren in de profes-
sie, leren in de kennissamenleving. De combinatie van 
expertisegebieden die de OU heeft is uniek: leren – 
afstandsonderwijs – technologie. De OU heeft al een 
flinke track record en goede reputatie op dit gebied. 
Die moeten verder versterkt worden. 

Disciplinair onderzoek
Het disciplinaire onderzoek is onmisbaar voor het 
wetenschappelijk karakter van het onderwijs en ver-
tegenwoordigt daarmee een waarde in zichzelf. Het is 
een basis voor de accreditatie van de opleidingen en 
van de OU als geheel. Nog geen decennium geleden 
is hiermee een start gemaakt. De uitdaging hierbij is 
massa maken. Dat is lastig, mede omdat de reputatie 
op disciplinair onderzoek nog opgebouwd moet wor-
den. Samenwerking met andere universiteiten lijkt hier 
aangewezen. 

Thematisch multidisciplinair onderzoek
De derde lijn is het thematisch multidisciplinaire 
onderzoek. Multidisciplinair duidt hier op samenwer-
king tussen diverse faculteiten/onderzoeksdisciplines 
binnen de OU. Thematisch sluiten deze aan op (niche-
gebieden binnen) het onderwijs. We moeten veelbelo-
vende thema’s samen oppakken en ondersteunen en 
zo meer mogelijkheden creëren voor het opbouwen 
van onderzoek in de tweede en derde geldstroom. 
Dit onderzoek komt ook de verschillende disciplines 
ten goede.

Wat gaan we doen

In de komende vier jaar wordt de onderzoeksfunctie 
van de OU in de breedte versterkt. Het disciplinair on-
derzoek wordt uitgebouwd. Samenwerking tussen de 
onderzoekers uit faculteiten en instituten zal worden 
gestimuleerd binnen het thematisch multidisciplinair 
onderzoek. Daarbij zal specifiek gezocht worden naar 
thema’s die kansrijk zijn en waarop de OU zich kan 
onderscheiden. Realisatie van deze discipline-overstij-
gende samenwerking werkt ook positief door naar het 
disciplinair onderzoek.
Het profilerend onderzoek zal gericht worden versterkt. 

De OU-brede programmering van onderzoek zal zo-
wel organisatorisch als procesmatig worden versterkt. 
Daarbij is een grotere rol voorzien voor het College van 
decanen en hoogleraren-directeuren. 

92



18

Verder wordt extra aandacht besteed aan de wisselwer-
king en verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Elk 
lid van de wetenschappelijke staf krijgt de opdracht 
om zowel bij te dragen aan onderwijs als aan onder-
zoek.

De toedeling van – schaarse – onderzoekmiddelen zal 
meer expliciet en dynamisch zijn dan nu, rekening hou-
dend met output en gebleken kwaliteit 
Ten behoeve van de inzet van de beschikbare middelen 
voor de drie onderzoekslijnen wordt een allocatie-
model ontwikkeld: 
- waarin eerst de noodzakelijke omvang van het 
 disciplinaire onderzoek wordt bepaald;
- vervolgens wordt het deel bepaald voor het 
 profilerend onderzoek;
- en er is een deel ten behoeve van het inspelen op 
 extra thematisch multidisciplinair onderzoek dat zich 
 voordoet. Dit budget is bedoeld ter stimulering om 
 projecten in de tweede en derde geldstroom binnen 
 te halen.

Verder zullen we onderzoeksondersteuning over de 
faculteiten heen moeten organiseren, een en ander 
ten behoeve van (1) het opzetten van het onderzoeks-
beleid, (2) het aanboren van (tweede en) derde geld-
stromen en (3) het ondersteunen bij opstellen van 
onderzoeksvoorstellen c.q. het ‘managen’ van de in-
diening ervan.
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5. Valorisatie 2012-2016

Vertrekpunt

De Open Universiteit richt een groot deel van haar ac-
tiviteiten op de scholing van werkenden. Professionals 
die op zoek zijn naar wetenschappelijke kennis en 
inzichten om in hun beroepspraktijk toe te passen. Zo 
bezien kan de OU met haar onderwijs beschouwd wor-
den als een grote ‘valorisatiemachine’. De OU heeft van 
de wetgever ook een belangrijke innovatieopdracht 
gekregen: bijdragen aan de vernieuwing van het hoger 
onderwijs in Nederland. Wij hebben veel wetenschap-
pelijke kennis en kunde op dit terrein, maar de prakti-
sche implementatiekracht moet steviger. Daar wordt 
meer van de OU verwacht. We moeten onze relevante 
kennis beter toepasbaar en toegankelijk maken. 

Ambitie

Het onderzoek van de Open Universiteit moet aan de 
basis staan van een betere en bredere invulling van de 
valorisatietaak. Met name een constante en zichtbare 
aanwezigheid van de OU op onderwijsvernieuwings-
terrein is een voorwaarde om de maatschappelijke 
vraag goed te kunnen identificeren, ontvangen en 
duiden. De OU moet ondersteunend zijn bij de vraag-
articulatie en een concreet aanbod formuleren ter be-
antwoording van de vragen.

Wat gaan we doen

De Open Universiteit gaat de valorisatie van haar on-
derwijs en onderzoek realiseren langs verschillende 
lijnen.

De eerste lijn is het beter benutten van de resultaten 
van onderzoek in onderwijs. Bij voorkeur komen deze 
resultaten ook ten goede van het eigen onderwijs. De 
innovatie van het eigen onderwijs wordt immers hier-
mee versterkt en dit komt de aantrekkelijkheid van het 
onderwijs als zodanig ten goede. Daarnaast zal dit als 
afgeleid effect ook een positieve uitwerking hebben op 
het onderwijsrendement. Het is echter niet strikt nood-
zakelijk dat onderzoeksresultaten (enkel) ten dienste 
staan van het OU-onderwijs. De ‘maatschappelijke op-
dracht’ van de OU gaat verder dan het eigen onderwijs. 
In dit verband is het van belang om een goede balans 
te vinden tussen vraaggestuurd (vanuit onderwijs) en 
aanbodgestuurd onderzoek.

Een tweede lijn (geldend voor het profilerend, the-
matisch multidisciplinair en disciplinair onderzoek) 
die krachtig ingezet zal worden, is het realiseren van 

samenwerking met andere instellingen voor hoger 
onderwijs in Nederland, alsmede met professionele 
organisaties. Hierbij staat voorop dat uit onderzoek 
opgedane kennis en inzichten vertaald worden naar 
concrete onderwijsactiviteiten, die voor andere instel-
lingen en organisaties relevantie hebben. Op die wijze 
zal de OU een sterkere bijdrage gaan leveren aan de in-
novatie van het hoger onderwijs en aan vraaggerichte 
professionalisering. Een specifieke invulling is bij deze 
lijn voorzien voor de valorisatie van kennis en inzichten 
die voortkomen uit het vraaggericht onderzoek dat de 
OU uitvoert en dat gericht is op (het bijdragen aan) de 
professionalisering van leraren in alle sectoren.

Een derde lijn is dat de OU vanuit de gebundelde on-
derzoeksexpertise op het gebied van ‘onderwijs en 
leren’ ook zal bijdragen aan economische prioriteits-
gebieden. Dit zal gebeuren door – al dan niet in samen-
werking met anderen – in te zetten op relevante onder-
delen van de Human Capital Agenda van Nederland. 
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het 
vraaggericht ontwikkelen van korte programma’s en 
versnelde scholingstrajecten voor specifieke doelgroe-
pen (bijv. in samenwerking met brancheverenigingen). 
Daarbij zal de OU – waar mogelijk – gebruik maken van 
kennis van studenten en professionals die in relevante 
gebieden werkzaam zijn. 

Binnen een vierde lijn krijgt valorisatie vanuit door 
de OU uitgevoerd onderzoek meer inkleuring via de 
verspreiding en het beschikbaar maken van artefac-
ten, publicaties e.d. Op deze wijze komen verworven 
kennis en inzichten in bredere zin beschikbaar voor de 
Nederlandse samenleving.  
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Om de beschreven ambities te kunnen realiseren is in het voorjaar van 2012 een ingrijpend verandertraject 
gestart. Dit traject is een samenhangend geheel van veranderingen die de gehele organisatie raken. Het gaat 
om veranderingen in het onderwijs, onderzoek en de valorisatie, in de directe ondersteuning daarvan en in de 
generieke overhead, en veranderingen in de sturing en inrichting van de organisatie. Het verandertraject zal ook 
grote invloed hebben op de marketing, het HRM-beleid, de eisen die aan medewerkers gesteld worden, de ver-
anderbereidheid van medewerkers. Kortom, iedereen en alles in de organisatie zal direct met de verandering te 
maken krijgen.    

Gegeven het (verwachte) financiële kader voor de OU en de uitkomsten van het gehouden benchmarkonderzoek 
naar de overhead bij universiteiten, zal aan de herinrichting van de organisatie een expliciete efficiencytaakstel-
ling voor de generieke overhead en de onderwijs- en onderzoeksondersteuning verbonden zijn. Om daaraan 
invulling te kunnen geven zullen relevante processen worden doorgelicht en – waar nodig – herontworpen.   

Ook binnen onderwijs en onderzoek zullen verschuivingen, krimp en groei aan de orde zijn. Die zijn echter – op 
dit moment – niet taakstellend bepaald, maar zullen de ontwikkeling van onze primaire activiteiten volgen. Als uit 
het herontwerp van processen echter blijkt dat daaruit ook in de primaire activiteiten personele consequenties 
volgen, dan worden die in de reorganisatie meegenomen.

Om dit proces in goede banen te leiden wordt naast dit Instellingsplan een veranderagenda opgesteld, waarin de 
belangrijkste stappen worden beschreven en in volgorde geplaatst. Voor de eerstkomende maanden worden die 
stappen concreet neergezet, maar naarmate de tijdshorizon verder weg ligt, wordt het stappenplan globaler. 

De veranderagenda zal zich uitstrekken over een belangrijk deel van de planperiode. De hoofdelementen in de 
veranderagenda zijn in 2012 en 2013 elk geval:

Fase 1 tot 20-9-2012
Tot stand brengen Instellingsplan 2012-2016, ordeningsprincipes bepalen en Voorstel Prestatieafspraken 
(zie bijlage). 

Fase 2 tot 1-3-2013
Start van vier concretiseringsteams: Onderwijs, Onderzoek, Ondersteuning en Sturing.
Opdracht is de ambities uit het Instellingsplan zodanig concreet te maken dat de kwartiermakers in fase 3 de pro-
cessen kunnen herontwerpen en de organisatie kunnen herinrichten.
Tevens wordt een voorstel ontwikkeld voor een reorganisatie van de OU op basis van ordeningsprincipes en een 
daaruit voorkomende houtkoolschets.
Adviesaanvraag aan OR en SR: afronden voor 20-12-2012
Overleg en advies van OR en SR: afronden voor 1-3-2013

Fase 3 tot 20-9-2013
Benoemen kwartiermakers
Opstellen reorganisatieplan
Voorbereiding en zoveel mogelijk invoer nieuwe processen
Adviesaanvraag en overleg OR en SR

Fase 4 tot 20-12-2013
Implementatiefase, plaatsing medewerkers
Afronding van dit deel van de veranderagenda  

Veranderagenda 2012-2016
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Voorstel Prestatieafspraken

Aangevuld en geconcretiseerd na overleg met Reviewcommissie d.d. 7 juni 2012

Preambule
De Open Universiteit geeft een eigen invulling aan de prestatie-indicatoren daar waar hantering van de voorge-
stelde algemene indicator niet mogelijk is. De invulling is bij de betreffende prestatie-indicatoren beschreven. 
De OU heeft overwogen voor de prestatie-indicatoren een referentiepunt te zoeken bij vergelijkbare buitenland-
se instellingen, maar heeft daarvan afgezien. De diverse Open Universiteiten verschillen alle onderling en op 
verschillende punten. Ze opereren in een verschillende omgeving, voor verschillende doelgroepen, met een 
verschillende bekostiging, hanteren andere onderwijsmodellen, etc. Er is dus geen sprake van vergelijkbaarheid. 
Het is derhalve ook niet mogelijk te toetsen aan vergelijkbare gegevensverzamelingen.

Voorts merken wij op dat de OU op dit moment een groot veranderingstraject ondergaat die in het komende jaar 
zal leiden tot veranderingen en bijstellingen op tal van onderdelen. 
De voorliggende prestatie-indicatoren zijn opgesteld met de kennis van nu. Voortschrijdend inzicht in de komen-
de periode kan leiden tot vermindering van de waarde van sommige prestatie-indicatoren. Wij stellen voor dat, 
mocht deze situatie zich voordoen, wij    in overleg met de Reviewcommissie voorstellen doen voor aanpassing 
van de betreffende indicatoren. 
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(WO) Kwaliteit en excellentie

Voorstel voor indicator:
De OU kiest op dit punt voor de indicator ‘(WO) Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het 
algemeen’ .

Voorstel voor prestatieafspraak:
Relevant is hierbij het oordeel van OU-studenten over alle WO-opleidingen in het kader van de Nationale 
Studentenenquête. 
Bij de Enquête 2012 kende 49% van de respondenten een score van 4 (tevreden) toe. Van de respondenten gaf 
43% een score 5 (zeer tevreden). Bron van deze gegevens: ResearchNed/NSE. 
Ambitie van de OU voor 2015 is dat minimaal 85% van de respondenten een score 4 of hoger toekent, waarvan 
minimaal 1/3 een score 5.
Aanvullend streeft de OU ernaar om blijvend met alle WO-bachelor- en masteropleidingen tot de top 3 van de 
universiteiten te behoren.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
   prestatieafspraak

Onderwijs Studentoordeel over de opleiding Realiseren van een score door 85% 
Kwaliteit en excellentie in het algemeen, gebaseerd op van respondenten NSE van
  Nationale studentenquête minimaal 4 of hoger, waarvan
   minimaal 1/3 een score 5. 
    
   IJkwaarde: 
   Bij de Enquête 2012 kende 49% van 
   de respondenten een score van 4 
   (tevreden) toe. Van de responden-
   ten gaf 43% een score 5 (zeer 
   tevreden).
   Aanvullend:
   Streven naar blijvende positie in 
   top 3 met alle WO-bachelor- en 
   masteropleidingen.
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(WO) Studiesucces: uitval

Voorstel voor indicator:
Deze indicator is – gegeven de gehanteerde definitie – voor de OU niet hanteerbaar.  
Daarom doet de OU hier een voorstel voor een alternatieve indicator en voor een daarbij passende 
prestatie-afspraak.
Deze alternatieve indicator betreft het cursusrendement (i.c. het rendement op het niveau van de onderwijseen-
heid, zoals omschreven in de WHW). 
Het cursusrendement is daarbij gedefinieerd als het percentage van de cursusinschrijvingen dat binnen 1 jaar na 
inschrijving met goed gevolg is afgerond (i.c. waarvoor een tentamencertificaat door de centrale examencommis-
sie op grond van de WHW is afgegeven). De eerste inschrijving van studenten wordt hierbij buiten beschouwing 
gelaten. De OU kan namelijk bij de meeste onderwijseenheden van de bachelorfase geen ingangseisen stellen. 
Uit dien hoofde heeft de eerste inschrijving ook een selecterende werking. 

Voorstel voor prestatieafspraak:
Het cursusrendement bedraagt in het ijkjaar 2010: 47%. Bron van deze gegevens: instellingsadministratie 
Ambitie is om bij het cursusrendement ultimo 2015 een verbetering te realiseren met 5%, naar 52%. 

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
   prestatieafspraak

Onderwijs Studierendement op het niveau Verbeteren cursusrendement in
Studiesucces van de onderwijseenheid.  2015 naar 52% (i.c. een stijging met 
  5% t.o.v. 2010).

  IJkwaarde: cursusrendement 2010: 
  47%.
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(WO) Studiesucces: switch

Deze indicator is – uitgaande op de voorgegeven definitie – voor de OU niet hanteerbaar.

De Open Universiteit biedt bachelor- en masteropleidingen aan die georganiseerd zijn in modulaire onder-
wijseenheden. De onderwijseenheid (ofwel cursus) is de bouwsteen van de opleiding.
Belangrijk in dit opzicht is dat de OU een inschrijfsystematiek kent, die fundamenteel verschilt van de inschrijf-
systematiek in het reguliere hoger onderwijs: Studenten schrijven zich bij de OU niet in voor een opleiding, maar 
op het niveau van de onderwijseenheid. Deze inschrijfsystematiek heeft een wettelijke verankering in de WHW. 
Deze eigenheid in de inschrijfsystematiek heeft een sterke relatie met het huidige ‘open’ onderwijsconcept van de 
OU, dat aan studenten veel keuzevrijheid biedt bij het afnemen van onderwijsheden (o.a. vrijheid in tempo, geen 
voorgegeven volgorde in programmering, geen vaste startmomenten). De eigenheid moet ook gezien worden in 
relatie tot de heterogeniteit van de studentenpopulatie die de OU bedient (naar leeftijd, vooropleiding, studiebe-
hoefte, studie-intentie e.d.). 
Studenten hebben bij een eerste inschrijving vaak nog geen vastomlijnde (harde) studie-intentie. 
Die studie-intentie krijgt veelal pas vorm en betekenis na het afnemen én afronden van een of meer onder-
wijseenheden. Wat een student wil en aankan blijkt – anders gezegd – pas echt uit de studiepraktijk. 
Voor de OU maken de bovenstaande punten het lastig om de student in het begin goed te kunnen ‘herkennen’.  
Gelet op deze eigenheid van de inschrijfsystematiek zijn van de OU dan ook geen inschrijvingsgegevens beschik-
baar in het 1cijfer ho-bestand.
Zie in dit verband ook de beoogde maatregelen om de onderwijsintensiteit te vergroten door voor een meer 
cohortachtige benadering te kiezen; een nadere toelichting hierbij is opgenomen bij de indicator inzake 
‘onderwijsintensiteit’.  
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(WO) Studiesucces: bachelorrendement

Voorstel voor indicator:
Deze indicator is - mits sprake is van een aangepaste definitie - hanteerbaar voor de OU.
Er wordt v.w.b. de OU uitgegaan van het aantal verleende WO-bachelordiploma’s.
In 2009 en 2010 werden telkens 266 WO-bachelordiploma’s uitgereikt; in 2011 zijn 271 WO-bachelordiploma’s 
uitgereikt. Bron van deze gegevens: instellingsadministratie / jaarverslagen OU.

Voorstel voor prestatieafspraak:
Ambitie is om minimaal het aantal diploma’s, gebaseerd op het meerjarig gemiddelde van het aantal verleende 
WO-bachelordiploma’s in de periode 2009 t/m 2011, te realiseren, over de periode 2012 t/m 2015. Het meerjarig 
gemiddelde van het aantal WO-bachelordiploma’s in de jaren 2009 t/m 2011 bedraagt: 268 diploma’s op jaarbasis.
Deze ambitie dient  gerealiseerd  te worden in een context van dalende instroom van studenten in de afgelopen 
jaren en gezien te worden in het licht van deeltijd. Het gaat in alle gevallen om studenten die reeds begonnen 
zijn met hun studie.
Aanvullend formuleert de OU de volgende ambitie:
Ambitie van de OU is op termijn het aantal af te geven bachelordiploma’s aanzienlijk te verhogen. Uiteindelijk 
moet de mogelijkheid om een bachelordiploma aan de OU te halen even groot zijn als aan de andere universitei-
ten. Deze ambitie zal echter nog niet binnen de periode, waarop de prestatieafspraken betrekking hebben, 
gerealiseerd kunnen worden.
Dit komt omdat rekening moet worden gehouden met het gegeven van de (gemiddeld) langere doorlooptijd 
waarmee de huidige diplomagerichte studenten een volledige bachelor-opleiding doorlopen. 
Ambitie is op termijn een normtraject voor de bacheloropleidingen te realiseren met een studieduur van 6 jaar.

Zie voor een nadere beschrijving van de beoogde maatregelen bij de indicator ‘onderwijsintensiteit’.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderwijs Bachelorrendement op basis van  Realiseren (op jaarbasis) van
Studiesucces aantal verleende WO-bachelor- meerjarig gemiddeld aantal
 diploma’ s  diploma’s t/m 2015: minimaal 268.  
  Dit aantal komt overeen met het 
  meerjarig gemiddelde over de 
  periode 2009 t/m 2011.

  IJkwaarde: 268 diploma’s.

105b i j l a g e  4 :  i n s t e l l i n g s p l a n



31

Maatregelen: docentkwaliteit

Voorstel voor indicator:
De OU gaat bij deze indicator uit van alle docenten met BKO-plicht (functiecategorie Docent, UD en UHD en 
dienstverband van 10 uur per week of meer. Uitgezonderd zijn medewerkers met een dienstverband voor 
bepaalde tijd van maximaal 2 jaar). 
IJkjaar is het jaar 2011. Ultimo 2011 beschikt 34% van de betreffende medewerkers over een BKO-certificaat. Bron 
van deze gegevens: instellingsadministratie. 

Voorstel voor prestatieafspraak: 
Ambitie is dat eind 2015  80% van alle docenten met BKO-plicht over een BKO-certificaat beschikt. 

De OU vindt voorts dat vanuit haar ambitie en focus op onderwijsinnovatie haar docenten niet kunnen volstaan 
met het eenmaal behalen van een basis onderwijskwalificatie. 
Aanvullend is er derhalve de ambitie dat de OU in 2014 een beleid heeft geïntroduceerd dat erin voorziet dat 
docenten, die in het bezit zijn van een BKO-certificaat, jaarlijks - verplicht - aan hun verdere professionalisering 
werken (i.c. het onderhouden en verder ontwikkelen van relevante competenties). 
Ambitie van de OU is dat 80% van de medewerkers, die voor 1 januari 2014 een BKO-certificaat heeft behaald, 
ultimo 2015 minimaal 5 PE-punten heeft behaald uit aanvullende, relevante professionaliseringsactiviteiten.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Maatregelen: docentkwaliteit Aantal docenten met  Realiseren dat 80% van alle
 Basiskwalificatie Onderwijs docenten met BKO-plicht in 2015 
  een BKO-certificaat heeft behaald.

  IJkwaarde: 34% in 2011.

  Aanvullend: invoering  professiona
  liseringsbeleid, met jaarlijkse 
  verplichting voor docenten tot 
  behalen van PE-punten. Van 
  degenen die op 1-1-2014 een BKO 
  heeft, heeft 80% ultimo 2015 
  minimaal 5 PE-punten behaald. 
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Maatregelen: onderwijsintensiteit

Voorstel voor indicator:
Deze indicator is voor de OU in de voorgelegde definitie niet hanteerbaar. 
Er wordt geen voorstel voor een alternatieve indicator gedaan.

Aanvullende informatie:
De voorgegeven indicator gaat uit van de context van regulier contactonderwijs.
In het onderwijs van de OU wordt uitgegaan van het concept van afstandsonderwijs. De didactiek van het 
OU-onderwijs is  voor een belangrijk deel een integraal onderdeel van het onderwijsmateriaal. Het aantal 
contactmomenten tussen opleiding en student is hierdoor in beginsel beperkt. Belangrijk kenmerk is dat het 
OU-onderwijs voor de student standaard veel vrijheid biedt (o.a. tijd, plaats, tempo van studie, volgorde van 
vakken).
De OU werkt thans aan een differentiatie van de onderwijsconcepten, meer gericht op de verschillende behoeftes 
van de verschillende doelgroepen. In de komende jaren  biedt de OU - naast het hierboven geschetste onderwijs-
concept van ‘open onderwijs’ - voor studenten die dat willen en daaraan behoefte hebben, onderwijs aan met 
meer structuur. 
Daartoe introduceert de OU binnen de WO-bachelor- en masteropleidingen voorgestructureerde studieroutes 
(‘onderwijsblokken’) met een vastgelegde samenstelling voor wat betreft onderwijseenheden en te bestuderen 
volgorde daarvan. Kenmerkend zijn verder het gericht inzetten van elementen van blended learning, meer 
begeleiding, meer (virtuele) contactmomenten, pro-actieve monitoring, vaste startmomenten, vaste tentamen-
data e.d.). 
Voor studenten die deze ‘houvast’ nodig hebben, geldt dat hierdoor hun studieprestaties verbeteren. Dit heeft 
een positief effect hebben op het studierendement, zowel op het niveau van de onderwijseenheid als op het 
niveau van de opleiding (WO-bachelorrendement/WO-masterrendement).  
In september 2012 start een eerste pilot. 
De OU streeft ernaar om - na evaluatie van de pilot in 2013 - zo spoedig als mogelijk binnen alle WO bachelorop-
leidingen en WO-masteropleidingen het concept van deze voorgestructureerde studieroutes in te voeren.
De verwachte effecten hiervan in termen van rendementsverbetering worden overigens pas enkele jaren na 
introductie daadwerkelijk zichtbaar en meetbaar.
Naast dit concept van voorgestructureerd onderwijs blijft het voor studenten mogelijk ook via het ‘open’ onder-
wijsconcept te blijven studeren.  
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Maatregelen: indirecte kosten

Indicator (invalshoek) en voorstel voor prestatieafspraak: 
Voor de prestatie-indicator ‘indirecte kosten’ gebruikt de OU conform afspraak de door Berenschot gehanteerde 
methodologie. Hierbij kiest de OU voor de invalshoek ‘Overheadformatie als percentage van de totale formatie 
(fte indirecte kosten / fte totaal). Dit percentage is exclusief de Onderwijs- en onderzoeksondersteuning’.
In het Berenschot rapport wordt dit aangeduid met de term generieke overhead. 

De reden voor deze keus is gelegen in het feit dat de onderwijsprocessen van de OU door de specifieke kenmer-
ken van de inrichting van het (afstands)onderwijs dermate afwijken van het reguliere universitaire onderwijs dat 
het niet opportuun is de onderwijs- en onderzoeksondersteuning mee te nemen. Dit neemt niet weg dat de OU 
ook de onderwijs- en onderzoeksondersteuningsprocessen tegen het licht zal gaan houden en – waar mogelijk – 
tot een efficiëntere en effectievere invulling zal overgaan. 
De ambitie van de OU is om de generieke overhead ten opzichte van de totale formatie terug te brengen, van het 
per ultimo 2010 in het Berenschotrapport opgenomen percentage van 30,5% naar 25,9% ultimo 2015. Uitgaande 
van de bezetting ultimo 2010 betreft dit bij ongewijzigde omstandigheden een teruggang van de generieke 
overhead met 15% en 35 fte. 

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
   prestatieafspraak

Maatregelen: indirecte kosten Overheadformatie als percentage  Reduceren percentage generieke 
 van de totale formatie (fte indirecte  overhead t.o.v. totale overhead: van
 kosten / fte totaal). Dit percentage is  30,5 % in 2010 naar 25,9% ultimo
 exclusief de onderwijs- en onder- 2015 (i.c. reductie met 15%).
 zoeksondersteuning. IJkwaarde: 30,5% in 2010
 (Invalshoek A). Basis is rapport 
 Berenschot (2011).
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Onderzoek 

Het onderzoek van de  OU is gedifferentieerd. Binnen het onderzoeksinstituut CELSTEC is sprake van een langdu-
rige onderzoekstraditie op het thema leren, terwijl het disciplinaire onderzoek beperkt is gebleven omdat het 
onderzoek daarin tot 2007 niet werd bekostigd en de onderzoekstaak van de OU niet eerder dan in september 
2010 wettelijk (WHW) werd verankerd.  
De OU streeft ernaar binnen de hele universiteit een gedegen onderzoeksklimaat te scheppen en onderzoek 
sterker met het onderwijs te verbinden, op metaniveau en op disciplinair niveau. Daarbij is de focus van het 
onderzoek op het thema leren in de kennissamenleving, inclusief, waar mogelijk, het disciplinaire onderzoek. De 
indicatoren zijn met deze achtergrond gekozen. 

Indicatoren:
- Onderzoek gerelateerd HRM-beleid
De OU wil op termijn dat alle UD’s en UHD’s gepromoveerd zijn. Daarbij moeten alle UD’s en UHD’s ook daadwer-
kelijk onderzoek verrichten. Momenteel is het dat nog niet gerealiseerd omdat veel zittend en vast aangesteld 
personeel niet gepromoveerd is en vanuit het verleden lang niet iedereen een onderzoekstaak heeft.  In de 
periode tot 2015 moet het aantal gepromoveerde UD’s en UHD’s hoger worden. Precieze afspraken zijn niet te 
maken omdat personeel een vaste aanstelling heeft en pas vervangen kan worden bij pensionering of ontslag.
De OU hanteert nu de eis bij nieuw aan te stellen wetenschappelijke staf: om voor een aanstelling als UD/UHD in 
aanmerking te komen moet men gepromoveerd zijn. Gekwalificeerd personeel krijgt een onderzoekstaak.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderzoek Onderzoek gerelateerd HRM-beleid Nieuwe UD’s en UHD’s zijn 
  gepromoveerd.
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 - Deelname aan onderzoeksprogramma’s, behorend tot de 2e geldstroom (EU, NWO e.d.) 
De OU wil deelname aan het 2e geldstroom-onderzoek verhogen. Deze indicator kan als volgt nadere invulling 
krijgen t.b.v. een te maken prestatieafspraak: 
In 2011 zijn 70 aanvragen door de OU ingediend. Hiervan zijn 19 aanvragen gehonoreerd. Van de niet-gehono-
reerde aanvragen is van 3 aanvragen bekend, dat deze door de beoordelende instantie subsidiabel werden 
bevonden.
Bron van deze gegevens: instellingsadministratie.

Ambitie van de OU is om ultimo 2015 het aantal aanvragen met 10% te hebben verhoogd ten opzichte van 2011, 
met behoud van kwaliteit. Dit blijkt uit het volgende: het aandeel van subsidiabel beoordeelde aanvragen 
(gehonoreerd/niet-gehonoreerd) neemt ook toe met 10%.  

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderzoek Deelname aan onderzoeks-  Realiseren groei in aantal
 programma’s 2e geldstroom ingediende aanvragen in 2015 
  met 10% t.o.v. 2011. 
  Aandeel van subsidiabel beoor-
  deelde aanvragen (gehonoreerd/
  niet-gehonoreerd)   neemt even-
  eens met 10% toe t.o.v. 2011. 

  IJkwaarde:
  Aantal aanvragen in 2011: 70. 
  Aantal gehonoreerde aanvragen in 
  2011: 19.
  Aantal niet-gehonoreerde aan-
  vragen (2011) waarvan oordeel 
  ‘subsidiabel’: 3.

- Onderzoekspublicatie-output: 
Ambitie van de OU is om in de komende jaren het aantal refereed wetenschappelijke publicaties te verhogen. In 
2011 bracht de OU 460 refereed wetenschappelijke publicaties uit. Bron van deze gegevens: 
instellingsadministratie.
Ambitie is om ultimo 2015 een groei van 10% te realiseren ten opzichte van het ijkjaar 2011.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderzoek Publicatie-output: wetenschap-  Realiseren groei in aantal weten-
 pelijke publicaties (refereed)  schappelijke publicaties (refereed) 
  in 2015 met 10% t.o.v. 2011. 

  IJkwaarde: Aantal wetenschap-
  pelijke publicaties (refereed) in 
  2011: 460.
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- Promoties
Ambitie van de OU is om in de komende jaren het aantal promoties fors te verhogen.
In 2011 werden 12 promoties gerealiseerd. Bron van deze gegevens: instellingsadministratie / jaarverslag OU. 
Ambitie van de OU is om vanaf het jaar 2015 jaarlijks minimaal 30 promoties te realiseren.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderzoek Promoties Realiseren groei in aantal promoties 
  naar minimaal 30 in  2015 en 
  volgende jaren. 

  IJkwaarde: Aantal promoties in 
  2011: 12. 
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Valorisatie

Het onderzoek van de OU op het gebied van onderwijs en leren staat nationaal en internationaal hoog aange-
schreven. De komende jaren geeft de OU een betere en bredere invulling aan de de valorisatietaak van de OU 
vanuit met name dat onderzoek in de komende jaren. De OU doet dat langs diverse lijnen. 

De eerste lijn  is  het beter benutten van  de kennis van dit onderzoek zin het onderwijs van de OU zelf. Dit is om 
diverse reden van belang; de innovatie van het eigen onderwijs wordt hiermee versterkt hetgeen ook een 
positieve uitwerking zal hebben op het onderwijsrendement. Ook komt dit de aantrekkelijkheid van het onder-
wijs als zodanig ten goede.  
Een tweede lijn, die krachtig ingezet zal worden, betreft het realiseren van samenwerking met andere instellingen 
voor hoger onderwijs in Nederland, alsmede met professionele organisaties. Hierbij staat voorop dat via samen-
werking de bij de OU opgedane kennis en inzichten vanuit onderzoek vertaald worden naar concrete onderwijs-
activiteiten, die voor andere instellingen en organisaties relevantie hebben. Op die wijze zal de OU een sterkere 
bijdrage gaan leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs (vgl. in dit verband ook WHW, artikel 1.4, voor de 
wettelijke bepaling t.a.v. de innovatietaak van de OU) en aan vraaggerichte professionalisering.
Een specifieke invulling is bij deze lijn voorzien voor de valorisatie van kennis en inzichten die voortkomen uit het 
vraaggericht onderzoek dat de OU uitvoert en dat gericht is op (het bijdragen aan) de professionalisering van 
leraren.
Een derde lijn is dat de OU vanuit de gebundelde onderzoeksexpertise op het gebied van onderzoek en leren ook 
zal gaan bijdragen aan de Topsectoren. Dit zal gebeuren door - al dan niet in samenwerking met andere instellin-
gen voor hoger onderwijs en/of het bedrijfsleven - in te zetten op relevante onderdelen van de Human Capital 
Agenda. 
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het vraaggericht ontwikkelen van korte programma’s en versnelde 
scholingstrajecten voor specifieke doelgroepen (bijv. in samenwerking met  brancheverenigingen). Daarbij zal de 
OU – waar mogelijk – gebruik maken van kennis van studenten en professionals die in relevante gebieden 
werkzaam zijn. 
Binnen een vierde lijn krijgt valorisatie vanuit door de OU uitgevoerd onderzoek meer inkleuring via de versprei-
ding en het beschikbaar maken van artefacten, publicaties e.d. Op deze wijze komen verworven kennis en 
inzichten in bredere zin beschikbaar voor de Nederlandse samenleving.

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Valorisatie Zie beschrijving. Realiseren van geformuleerde 
  ambitie.
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Samenvattend overzicht

Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderwijs
Kwaliteit en excellentie

Onderwijs
Studiesucces

Onderwijs
Studiesucces

Maatregelen: docentkwaliteit

Maatregelen: onderwijsintensiteit

Maatregelen: indirecte kosten

Onderzoek

Onderzoek

Studentoordeel over de opleiding 
in het algemeen, gebaseerd op 
Nationale studentenquête

Studierendement op het niveau 
van de onderwijseenheid. 

Bachelorrendement op basis van 
aantal verleende WO bachelor-
diploma’ s 

Aantal docenten met 
Basiskwalificatie Onderwijs

--

Overheadformatie als percentage 
van de totale formatie (fte indirecte 
kosten / fte totaal). Dit percentage 
is exclusief de Onderwijs- en 
onderzoeksondersteuning.
(Invalshoek A). Basis is rapport 
Berenschot (2011).

Onderzoek gerelateerd HRM-beleid

Deelname aan onderzoeks- pro-
gramma’s 2e geldstroom

Realiseren van een score door 85% 
van respondenten NSE van 
minimaal 4 of hoger, waarvan 
minimaal 1/3 een score 5.  
Streven naar blijvende positie in 
top 3 met alle WO-bachelor- en 
masteropleidingen.

Verbeteren cursusrendement in 
2015 naar 52% (i.c. een stijging met 
5% t.o.v. 2010).

Realiseren (op jaarbasis) van 
meerjarig gemiddeld aantal 
diploma’s t/m 2015: minimaal 268.  
Dit aantal komt overeen met het 
meerjarig gemiddelde over de 
periode 2009 t/m 2011.

Realiseren dat 80% van  alle 
docenten met BKO-plicht in 2015 
een BKO-certificaat heeft behaald.

Aanvullend: invoering  professiona-
liseringsbeleid, met jaarlijkse 
verplichting voor docenten tot 
behalen van PE-punten. Van 
degenen die op 1-1-2014 een BKO 
heeft, heeft 80% ultimo 2015 
minimaal 5 PE-punten behaald. 

--

Reduceren percentage generieke 
overhead t.o.v. totale overhead  
naar 25,9% ultimo 2015 (i.c. 
reductie met 15%).

Nieuwe UD’s en UHD’s zijn 
gepromoveerd.

Realiseren groei in aantal ingedien-
de aanvragen in 2015 met 10% 
t.o.v. 2011. 
Aandeel van subsidiabel beoor-
deelde aanvragen (gehonoreerd/
niet-gehonoreerd)   neemt even-
eens met 10% toe t.o.v. 2011. 
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Onderdeel  Indicator en omschrijving Voorstel voor 
  prestatieafspraak

Onderzoek

Onderzoek

Valorisatie

Publicatie-output: wetenschappe-
lijke publicaties
(refereed) 

Promoties

Realiseren groei in aantal weten-
schappelijke publicaties (refereed) 
in 2015 met 10% t.o.v. 2011. 

Realiseren groei in aantal promo-
ties naar minimaal 30 in  2015 en 
volgende jaren.  

Realiseren van geformuleerde 
ambitie.
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