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Deze strategienota van de faculteit Geowetenschappen staat in tussen het universitaire strategische plan (voorjaar 2012) 

en de door de departementen gemaakte strategische plannen. De nota geeft aan hoe de faculteit zich de komende jaren 

zal positioneren en wat daarvoor zal moeten worden ondernomen. Grote uitdagingen zijn bijvoorbeeld de veranderingen 

in het onderwijs als gevolg van BaMa 3.0, de keuze van de universiteit voor vier strategische thema’s in het onderzoek, de 

invoering van een nieuw universitair financieel verdeelmodel en het omvangrijke herhuisvestingsproces.

De periode 2013-2016: waar gaan we heen?
Geowetenschappen staat er goed voor. In de afgelopen periode 2009-2013 zijn we aanzienlijk gegroeid, de externe 
opbrengsten zijn gestegen en het aantal studenten is in een aantal opleidingen toegenomen. Onze missie is bijdragen 
aan een duurzame aarde door toponderzoek, toponderwijs en zichtbaarheid. De komende jaren zal Geowetenschappen 
een centrale rol spelen binnen het universitaire strategische thema Duurzaamheid. Dit thema staat centraal, maar als 
vooruitstrevende faculteit zullen we altijd onze ogen blijven openhouden voor nieuwe mogelijkheden en thema’s om 
kennis te ontwikkelen, en voor nieuwe behoeftes in het wetenschappelijk veld en in de maatschappij, waarop we met 
onze kennis en capaciteiten kunnen inhaken. Op het gebied van onderwijs zal ingezet worden op kwaliteit en differen-
tiatie. Daarnaast komt valorisatie hoger op de agenda. In 2016 betrekken we het nieuwe kantoorgebouw en zitten alle 
departementen en diensten voor het eerst geclusterd bij elkaar op één locatie.

Onderzoek: heldere keuzes
In de periode 2013-2016 gaat Geowetenschappen voor toponderzoek, met een heldere focus, excellente onderzoeks-
groepen en vooraanstaande partners. De faculteit zal binnen het thema duurzaamheid een grote kracht kunnen ontwik-
kelen en zich nog beter kunnen profileren. In 2016 weten wetenschappers uit de hele wereld de specialisten binnen 
onze faculteit te vinden en komen zij graag bij ons werken aan vernieuwende projecten. 

Doelstellingen onderzoek 
OZ1* Onderzoek gaat zich steeds meer afspelen binnen het strategische thema Duurzaamheid en de deelthema’s 

Water, Climate & Ecosystems, Energy & Resources en Healthy Urban Living. 
OZ2* Er zal meer onderzoeksgeld vanuit de EU worden binnengehaald, het aantal NWO projecten blijft op peil. 
OZ3* De inkomsten uit contractonderzoek blijven op peil. 
OZ4* Nationale en internationale samenwerkingsverbanden worden verstevigd. 
OZ5* Verder verstevigen van onderzoekprofiel door het waarderen van onderzoekers, het afbouwen van zwakke 

groepen en het heroverwegen van onderzoektaken van individuen. 
OZ6* Kwaliteitszorg van de promovendiopleiding wordt geoptimaliseerd. Acties die uit deze doelstellingen voort-

vloeien zijn bijvoorbeeld het actief scouten van toptalent uit het buitenland, inzet van de vrije beleidsruimte 
voor onderzoek op het gebied van duurzaamheid, het ontwikkelen van een strategie om derde geldstroom te 
behouden en het maken van meerjarige afspraken met nationale strategische partners.

Onderwijs: implementatie van BaMa 3.0
In de komende periode zal de kwaliteit van het onderwijs binnen Geowetenschappen verder verbeteren doordat we 
in zullen zetten op differentiatie in het onderwijs en de professionalisering van docenten. In 2016 spelen de opleidin-
gen van Geowetenschappen een leidende rol in onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Studenten uit binnen- en 

Samenvatting

* Alle doelstellingen hieronder zijn verkort weergegeven, zie de hoofdtekst voor een uitgebreidere toelichting.
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buitenland komen graag bij ons studeren: zij komen af op de hoge kwaliteit van onze onderwijsprogramma’s, het brede 
en aantrekkelijke palet van opleidingen en de bewezen kwaliteit van onze docenten.

Doelstellingen onderwijs
OW1* Verdere verbetering van de kwaliteitszorg, het uitbouwen van e-learning activiteiten en meer aandacht voor 

arbeidsmarktoriëntatie in de opleidingen.
OW2* Meer differentiatie in het onderwijs door middel van een nieuw honoursprogramma.
OW3* Het ontwikkelen van een goed samenhangend pakket van opleidingen, dat past binnen het strategische thema 

Duurzaamheid en de deelthema’s.
OW4* Een effectief matchingsprogramma waardoor de studieuitval en het langstuderen vermindert.
OW5* Onderwijstalent wordt gesignaleerd en er wordt actief geïnvesteerd in professionele ontwikkeling.
OW6* Studenten weten wat wetenschappelijke integriteit is. Naar aanleiding van deze doelstellingen is bijvoorbeeld 

afgesproken dat talentvolle docenten worden gestimuleerd tot het volgen van een CEUT-opleiding, dat onder-
zoek gedaan wordt naar het integreren van bacheloropleidingen binnen het departement Innovatie, Milieu- en 
Energiewetenschappen en dat docenten gestimuleerd worden hun BKO en SKO te behalen.

Valorisatie: succesvol in de vermarkting van kennis 
De komende periode wil de faculteit het voortouw nemen in de valorisatie van kennis binnen het thema Duurzaam-
heid, vóór en mét de publieke, de private en de professionele sector. Hoewel een zeer groot aantal onderzoekers zich 
bezighoudt met maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s, is het nodig om de komende tijd extra aandacht te beste-
den aan het letterlijk en figuurlijk verkopen van de resultaten van dat onderzoek. 

Doelstellingen valorisatie
V1* De faculteit levert in samenwerking met haar partners een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maat-

schappelijke vraagstukken. 
V2* De faculteit besteedt expliciet aandacht aan valorisatie en er komen goede beoordelingscriteria op dit gebied.
V3* Valorisatie gaat een grotere rol spelen in het onderwijs, d.m.v. heroriëntatie van het postacademisch onderwijs 

en meer marktgerichte benadering. Om dit te bereiken zullen o.a. medewerkers vrijgemaakt worden ten bate 
van valorisatieactiviteiten, zullen valorisatieactiviteiten systematisch geregistreerd worden en worden een aantal 
medewerkers ingezet op het gebied van postacademisch onderwijs.

Bedrijfsvoering en ondersteuning 
De bedrijfsvoering staat in dienst van de primaire processen van onderwijs en onderzoek, het faculteitsbestuur en het 
beheer van de personele en materiële middelen conform de universitaire regelgeving. De faculteit heeft de ambitie om 
dit zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld door een betere onderlinge afstemming tussen de afde-
lingen Financiën en Control, Human Resources en het Research Support Office en met de departementen.

De kwaliteit van onderzoek, onderwijs en diensten wordt vrijwel geheel bepaald door de kwaliteit van onze medewer-
kers. Onze professionals zijn ons human capital. In een tijd van krimpende middelen en hoge ambities is investering in 
kwaliteit een belangrijk uitgangspunt voor het HR-beleid.

Financieel gezien is het vasthouden en zo mogelijk verder uitbreiden van het relatieve aandeel in de omzet van het 
totaal van alle faculteiten binnen de Universiteit Utrecht essentieel. Consolidatie in de derde geldstroom is belangrijk. 
Verdere inzet op EU-gelden is nodig en de derde geldstroom omzet mag niet inzakken. Er zal door Finance & Control 
ook onderzoek gedaan worden naar het instellen van ‘revolving funds’.

Voor de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken is het een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen de nieuwe ont-
wikkelingen zo in de onderwijspraktijk in te passen dat docenten zich kunnen blijven concentreren op het geven van 
onderwijs.
Trend is dat de administratieve regels en financiële randvoorwaarden van subsidieverstrekkers en opdrachtgevers steeds 
stringenter worden, alle reden dus om de wetenschappers hier zoveel mogelijk te ontlasten. Het Research Support 
Office heeft hier een belangrijke rol.
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Summary

* NB: These objectives are all listed in summarised form. Read the strategic memorandum for more information.
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This Faculty of Geosciences strategic memorandum links the university’s spring 2012 strategic plan and the strategic plans 

drawn up by our various departments. The memorandum outlines how the faculty is seeking to position itself over the 

coming years and the action that will be required to achieve this positioning. The major challenges facing the faculty 

include changes in degree programmes as a result of BaMa 3.0, the university’s decision to focus on four strategic 

research themes, the introduction of a new financial allocation model for universities and the extensive relocation project.

2013-2016: where are we going?
The Faculty of Geosciences is doing well. We have grown considerably since 2009, while our external revenues have 
risen and student numbers on several degree programmes have increased. Our mission is to contribute to a sustainable 
earth by performing top-level research, providing excellent education and visibly profiling ourselves. Geosciences will 
play a key role in the university’s strategic theme of Sustainability over the coming years. As well as focusing on this 
strategic theme, we will also proactively be looking for new opportunities and themes to increase our knowledge and 
for new needs in science and society that our knowledge and capabilities will allow us to meet. Our focus in education 
will be on quality and differentiation, while we will also be placing greater emphasis on valorisation. Once we move 
into our new building in 2016, all our academic and service departments will finally be housed at a single location.

Research: clear choices
Geosciences’ aim for 2013-2016 is to perform top-level research with a clear focus, excellent research groups and lea-
ding partners. The faculty will be able to develop major strengths in the theme of Sustainability and profile itself even 
more prominently. By 2016, scientists from all over the world will know where to find our faculty’s experts and will be 
pleased to have the opportunity to work with us on innovative projects.

Research objectives
OZ1* To increasingly focus our research on the strategic theme of Sustainability and on the subthemes of Water, Cli-

mate & Ecosystems, Energy and Resources and Healthy Urban Living;
OZ2* To obtain more EU funding and retain the same number of NWO projects;
OZ3* To maintain the same level of income from contract research;
OZ4* To strengthen national and international forms of cooperation;
OZ5* To further reinforce our research profile by valuing researchers, winding down weaker groups and reconside-

ring individual research assignments;
OZ6* To optimise quality assurance in PhD programmes.

Achieving these objectives will mean actively scouting for leading research talent from abroad, deploying available 
policy scope for sustainability-driven research, devising a strategy to retain the current level of income from contract 
research, making long-term agreements with national strategic partners and so on.

Education: implementing BaMa 3.0
The quality of the Faculty of Geosciences’ teaching will continue to improve over the coming period because we will 
focus on differentiation in education and on further professionalising our teaching staff. Geoscience programmes will 
play a leading role in Sustainability-related education by 2016. The high quality of our programmes, our broad and 
attractive range of courses and the proven quality of our teaching staff will make students from the Netherlands and 
abroad keen to register for our Geoscience programmes.

Education objectives
OW1* To further improve quality assurance, expand e-learning activities and ensure degree programmes focus more 

on future employment opportunities;
OW2* To offer greater differentiation in education by introducing a new honours programme;
OW3* To develop a cohesive package of degree programmes in line with the strategic theme of Sustainability and the 

various subthemes;



OW4* To introduce an effective matching programme in order to reduce the numbers of drop-outs and ‘eternal stu-
dents’;

OW5* To identify teaching talent and actively invest in professional development;
OW6* To ensure students understand the meaning of scientific integrity.

Various agreements have been reached on the basis of these objectives. These included the agreements to encourage 
talented teaching staff to attend a CEUT (Center of Excellence in University Teaching) training course, to consider the 
possibility of integrating the Bachelor’s programmes in Innovation, Environmental and Energy Sciences and to encou-
rage lecturers to obtain basic (BKO) and senior (SKO) teaching qualifications.

Valorisation: successfully marketing knowledge
The faculty aims to take the lead over the coming period in valorising the knowledge available within the strategic 
theme of Sustainability, both for and with the public, private and professional sectors. Although many researchers are 
working on research themes of relevance to society, we need to focus more on selling our research results, both literally 
and figuratively.

Valorisation objectives
V1* To ensure the faculty and its partners play a significant role in resolving societal problems;
V2* To ensure the faculty focuses explicit attention on valorisation and to introduce proper criteria for assessing this;
V3* To assign a more important role to valorisation by reorienting post-academic education and achieving a more 

market-oriented approach.

Achieving these objectives will require some staff members to be released from other duties so that they can spend time 
on valorisation activities; valorisation activities will be systematically recorded and a number of staff members will focus 
specifically on post-academic education.

Management and support
Management’s role is to provide support both to the primary processes of education and research and to the Faculty 
Board, and also to manage human and material resources in accordance with the university regulations. The faculty will 
seek to perform these duties as effectively and efficiently as possible by, for instance, improving the alignment of Finance 
& Control and Human Resources departments and the Research Support Office with the academic departments.
The quality of our research, education and services depends almost entirely on the quality of our staff. Our professionals 
are our human capital. In a time of reduced funding and high ambitions, investing in quality is an important pillar of 
our HR policy.

Financially, it is essential for our faculty to retain and, wherever possible, increase our relative share of Utrecht Univer-
sity faculties’ total income. Consolidating income from contract research is important. We therefore need to focus more 
on EU funding, as well as ensuring we maintain the level of income from contract research. Finance & Control will 
also have to examine opportunities for establishing revolving funds.
Absorbing new developments into our teaching practices so as to ensure lecturers can continue concentrating on tea-
ching will be a major challenge for the Teaching and Student Affairs department.
The fact that grant providers and clients are increasingly imposing stringent administrative regulations and financial 
preconditions is all the more reason for us to seek to reduce the burden on our scientists as much as possible. Our Re-
search Support Office has a prominent role here.
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De faculteit Geowetenschappen is een uitstekend 

draaiende faculteit met onderzoek en onderwijs dat in 

vrijwel alle opzichten floreert. Onderzoek en onderwijs 

spelen in op belangrijke vragen in de maatschappij op 

zowel lokale en regionale als op nationale en mondiale 

schaalniveaus. Resultaten van ons onderzoek zijn in 

toenemende mate te vinden in internationale 

toptijdschriften, maar vinden ook hun weg in de pers. 

Onze opleidingen trekken veel (en vaak steeds meer) 

studenten, uit binnen- en buitenland. De faculteit is in 

staat geweest om de afgelopen jaren continu uit de rode cijfers te blijven en dat mag in tijden van bezuinigingen en 

andere bedreigingen een prestatie van formaat worden genoemd. Krimp was daarbij niet het sleutelwoord: de faculteit is 

vooral in het jaar 2012 flink gegroeid doordat enkele groepen vanuit de faculteit Bètawetenschappen en van de Vrije 

Universiteit hun onderzoeks- en onderwijsactiviteiten bij ons kwamen voortzetten. Dit betekende een waardevolle 

aanvulling van reeds aanwezige expertise en het heeft de faculteit nog beter geschikt gemaakt om de uitdagingen van de 

komende jaren met vertrouwen tegemoet te zien.

Uitdagingen
Die uitdagingen zijn er genoeg: de veranderingen in het onderwijs als gevolg van de universiteitsbrede operatie BaMa 
3.0 zijn inmiddels in volle gang, de keuze voor vier strategische gebieden (Life Sciences, Jeugd & Identiteit, Instituties 
en Duurzaamheid) binnen het universitaire onderzoek zal de komende jaren nadere keuzes binnen onze faculteit verei-
sen, en op het gebied van valorisatie is nog veel winst te behalen. Deze strategienota geeft aan hoe de faculteit zich de 
komende jaren positioneert om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Strategisch plan 2009-2013
In 2009 verscheen Aan Zet, het strategisch plan voor de faculteit Geowetenschappen 2009-2013. In dit plan werd een 
zwaar punt gemaakt van de veranderende omgeving: grote efficiencyoperaties aan de universiteiten, ook binnen de 
Universiteit Utrecht, een verdere daling van de landelijke investeringen in onderzoek en onderwijs, sterk oplopende 
huisvestingslasten. In Aan Zet werd, in het licht van deze veranderende omgeving een drietal strategische uitgangs-
punten geformuleerd: (1) medewerkers vormen het hart van de faculteit; (2) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek 
vormt de essentiële sleutel voor succes; en (3) handhaving van beschikbare personele middelen voor onderwijs. Op basis 
van deze uitgangspunten is in Aan Zet een groot aantal doelen, acties en middelen geformuleerd, soms heel concreet, 
soms wat minder goed meetbaar. Al met al kreeg Aan Zet een vrij instrumenteel karakter, hetgeen deels een reactie was 
op de veel minder concrete strategienota van de periode daarvoor. Veel doelen zijn bereikt, een aantal niet of minder. 
Dat laatste heeft soms te maken met het toch wel grote aantal doelen dat in Aan Zet was opgenomen, waardoor niet 
alles kon worden opgepakt en sommige doelen een minder hoge prioriteit kregen. Een aantal doelen is niet bereikt 
vanwege veranderende omstandigheden binnen of buiten de universiteit.

1 Inleiding
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Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. De faculteit is aanzienlijk gegroeid, de externe opbrengsten 
zijn gestegen, het aantal studenten is in een aantal opleidingen toegenomen en in een aantal juist gedaald. Op het ni-
veau van de universiteit is een aantal processen in gang gezet dat het speelveld van onderwijs (BaMa 3.0) en onderzoek 
in de komende jaren drastisch zal veranderen. De invoering van een nieuw universitair verdeelmodel maakt het belang-
rijk om nog zwaarder in te zetten op onderzoek uit de tweede en met name ook derde geldstroom, om zoveel mogelijk 
promoties te genereren en strategisch in te zetten op het onderwijs. Vanuit Den Haag kwamen de prestatieafspraken en 
samen met het strategisch plan van de Universiteit Utrecht vormen deze een belangrijke leidraad voor het universitair 
en facultaire beleid in de komende jaren.

Nieuwbouw
En er staat nog veel meer te gebeuren. Onze faculteit zal in de komende jaren te maken krijgen met een omvangrijk 
herhuisvestingproces. Nu reeds wordt door een aantal mensen zeer hard gewerkt aan het in goede banen leiden van de 
te realiseren nieuwbouw in de Noordwesthoek van het Utrecht Science Park.

Tijd voor een nieuwe facultaire strategienota
De facultaire strategienota staat letterlijk tussen het universitaire strategische plan en de door de departementen ge-
maakte strategische plannen. Het universitaire strategische plan is verschenen in het voorjaar van 2012 (Utrecht Univer-
sity: Curiosity-driven, Relevant to Society) en vormt een geheel met de met de staatssecretaris van OC&W overeengeko-
men prestatieafspraken. De departementale strategische plannen zijn rond de zomer van 2012 vastgesteld. Deze nieuwe 
strategienota bouwt deels voort op het strategische plan voor de periode 2009-2013 (Aan Zet), maar verschilt op enkele 
belangrijke punten van dat voorgaande plan. Zo is het aantal doelstellingen en acties een flink stuk kleiner. Daarom 
wordt ook gesproken over strategienota in plaats van plan. Dat is geen teken van een dalende ambitie, maar wel van een 
groter bewustzijn van onze mogelijkheden en de noodzaak van het stellen van prioriteiten.

Na vaststelling van de nota zal door de faculteit, in samenspraak met de departementen, worden bepaald welke acties de 
hoogste prioriteit zullen hebben. Deze zullen dan het eerst worden opgepakt.
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De faculteit Geowetenschappen houdt zich bezig met 

alles wat zich onder, op en boven het aardoppervlak 

afspeelt en richt zich daarbij zowel op fysische en 

chemische processen als op het gedrag van mensen, 

groepen en instituties. Onderzoek varieert van 

grootschalige processen als tektoniek en grote rampen 

tot het transport van allerlei kleine deeltjes in water, van 

watercycli op een globale schaal tot het individuele 

reis- en woongedrag van mensen in een stad, van 

globalisering tot individualisering, met bijna altijd 

aandacht voor koppelingen en interfaces, tussen mensen en hun omgeving, tussen innovaties en beleid, tussen water en 

klimaat, tussen stad en ommeland. Geowetenschappen is internationaal gericht: we publiceren in veel (vaak zeer hoog 

aangeschreven) internationale tijdschriften we doen onderzoek in alle delen van de wereld, zelf, of in combinatie met 

onze universitaire partners of met marktpartijen en overheden. Geowetenschappen is binnen de Universiteit Utrecht de 

enige bèta/gammafaculteit en is, mede door die combinatie en de thema’s die worden onderzocht, zeer goed 

gepositioneerd binnen het universitaire strategische thema Duurzaamheid.

Centrale rol in thema Duurzaamheid
De komende jaren zal Geowetenschappen binnen dit strategische thema Duurzaamheid een uitermate centrale rol spe-
len. Doordat het onderzoek van een groot aantal medewerkers zich binnen het thema Duurzaamheid bevindt en van 
hoge kwaliteit is, is het voor Geowetenschappen mogelijk om juist hier grote stappen te gaan maken. Dat kan variëren 
van het produceren en uitvoeren van aansprekende onderzoeksprojecten en het dichterbij brengen van antwoorden op 
een groot aantal fundamentele duurzaamheidsvragen, via het vertalen van onderzoeksresultaten in concrete aanbevelin-
gen voor beleidmakers, tot het nog aansprekender maken van het cursusaanbod binnen Geowetenschappen. Vertaling 
van onderzoek naar de praktijk en naar het onderwijs is binnen Geowetenschappen altijd een sterk punt geweest.

Deelthema’s binnen Duurzaamheid
Binnen het thema Duurzaamheid kiezen we ervoor om op een aantal deelthema’s extra in te zetten. Water, Climate & 
Ecosystems, Energy & Resources en Healthy Urban Living zullen in de komende jaren op allerlei manieren extra aandacht 
krijgen. Het faculteitsbestuur zal een aanzienlijk deel van de vrije beleidsmiddelen inzetten om deze thema’s verder te 
ontwikkelen. Daarbij zal nadrukkelijk worden geïnvesteerd in onderwerpen die liggen op snijvlakken binnen en tussen 
deze deelthema’s.

De extra inzet op deze deelthema’s is belangrijk, maar betekent niet dat onderzoek op andere (deel)thema’s niet meer 
mogelijk is. We zullen ons ook blijven ontwikkelen op onderwerpen die misschien niet direct kunnen worden verbon-
den aan die deelthema’s, maar waar we wel sterk in zijn of nieuwe kracht in kunnen gaan ontwikkelen.

2 De periode 2013-2016:  
 waar gaan we heen?
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Ruimte voor onderzoek buiten het thema Duurzaamheid
Binnen twee andere strategische thema’s van de Universiteit Utrecht (Jeugd & Identiteit en Instituties) zijn wij even-
eens thuis. Waar mogelijk zullen wij meewerken aan de verdere ontwikkeling en zullen wij onze specifieke kennis 
inbrengen. Ook aan de randen van de strategische thema’s en op de snijvlakken van subthema’s zullen wij ons blijven 
ontwikkelen. Als vooruitstrevende faculteit zullen we altijd onze ogen blijven openhouden voor nieuwe ontwikkelin-
gen, nieuwe behoeftes in de maatschappij en in het wetenschappelijk veld, waarop we met onze kennis en capaciteiten 
kunnen inhaken. Dat betekent dat er ruimte blijft voor nieuwe, verrassende en uitdagende onderzoeksthema’s buiten de 
geijkte paden.

Universiteiten moeten profileren 
Toch hebben we rekening te houden met een onmiskenbare tendens in het Nederlandse universitaire bestel. Het rap-
port van de Commissie Veerman (Differentiëren in Drievoud) is in de universitaire wereld breed omarmd en geeft 
aan dat de komende jaren in het teken staan van een grotere differentiatie tussen onderwijsinstellingen. Dat betekent 
dat keuzes worden gemaakt: universiteiten moeten zich profileren: op bepaalde universiteiten worden thema’s on-
derzocht en onderwezen die op andere universiteiten niet of veel minder worden gedaan. Dat idee heeft al geleid tot 
het beëindigen van een aantal kleine studierichtingen binnen de Universiteit Utrecht. De keuze van de Universiteit 
Utrecht voor vier strategische thema’s is een direct gevolg van het rapport van de Commissie Veerman. Onze faculteit 
zal binnen het thema Duurzaamheid een grote kracht kunnen ontwikkelen en daarmee verdere invulling geven aan de 
tendens tot verdere profilering.

Differentiatie in het onderwijs
Binnen het onderwijs blijft de faculteit zich onverkort inzetten op het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
Het aantal goede docenten met een groot hart voor onderwijs is binnen onze faculteit groot. Dat geeft de mogelijkheid 
om de kwaliteit van het bij ons geboden onderwijs op peil te houden en zo mogelijk zelfs verder te verhogen. De uit-
dagingen op het gebied van onderwijs zijn enorm. Er zal zwaar worden ingezet op differentiatie binnen het onderwijs, 
met name door de inrichting van honoursprogramma’s. Tevens zal continu worden bekeken hoe studenten zo goed 
mogelijk door de studie heen komen. Matching aan de voorkant is daarbij een belangrijk instrument, maar uitstekende 
begeleiding tijdens de studie zelf is eveneens essentieel. Niet iedere student is binnenboord te houden, maar degenen 
die het willen en kunnen, dienen als vanouds op ons goede docentencorps te kunnen rekenen. De verdere ontwikke-
ling van de kwaliteit van dat corps is van groot belang om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Maatschappelijke relevantie 
Onze faculteit heeft weinig moeite om zich te richten op een groot aantal maatschappelijk relevante vragen en heeft 
dat eigenlijk altijd gedaan. Het is belangrijk om valorisatie hoog op de agenda te zetten en te houden. Een aantal groe-
pen binnen onze faculteit is daar sterker in dan andere. Hoewel een zeer groot aantal onderzoekers zich bezighoudt 
met maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s, is het nodig om de komende tijd extra aandacht te besteden aan het 
letterlijk en figuurlijk verkopen van de resultaten van dat onderzoek.

Organisatiestructuur
Of de ontwikkelingen binnen onderwijs, onderzoek en valorisatie ook zullen leiden tot grote organisatorische ver-
anderingen, valt nog te bezien. In ieder geval functioneren de departementen over het algemeen goed: er lijkt geen 
noodzaak om op dit moment in de departementale structuur grote veranderingen te laten plaatsvinden. Toch zal in de 
nabije toekomst wel bekeken moeten worden of onze departementen wel de juiste omvang, kritische massa en synergie 
hebben of dat een andere indeling wellicht beter is. Afgesproken is dat op dit moment geen energie wordt besteed 
aan een mogelijke samenvoeging van departementen (bijvoorbeeld Fysische Geografie en Aardwetenschappen), maar 
voordat het nieuwe kantoorgebouw wordt betrokken, zal wel duidelijkheid moeten bestaan over een toekomstvaste 
departementale structuur. Dit geldt ook voor het Utrecht Sustainability Institute (USI): over drie jaar is de EFRO-sub-
sidie afgelopen en dan zou het USI op eigen benen moeten kunnen staan. Reeds in 2013 zal duidelijk moeten worden 
of dit een haalbare en gewenste zaak is.
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MISSIe

De algemene missie van de faculteit Geowetenschappen is onverkort gericht op kwaliteit, zowel in onderzoek als in 
onderwijs:

De faculteit is leidend in onderzoek op het gebied van aarde en duurzaamheid en staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in 
een uitdagende onderwijsomgeving. Onderzoek zal zich binnen het thema Duurzaamheid sterk ontwikkelen op en aan de rand van 
een aantal deelthema’s (Water, Climate & Ecosystems, Energy & Resources en Healthy Urban Living). Actieve participatie in het 
maatschappelijk debat wordt nadrukkelijk vergroot.

In het kort geformuleerd: bijdragen aan een duurzame aarde door toponderzoek, toponderwijs en zichtbaarheid.

Sterke en z wakke punten

Gaat alles goed op onze faculteit? Veel wel, maar uiteraard niet alles. In het overzicht op de volgende pagina staat een 
sterkte-zwakte analyse.

wa ar wIllen we over v Ier ja ar Sta an? een beelD

In 2016 is de faculteit Geowetenschappen een nationaal en internationaal bekend instituut dat zich bezighoudt met een 
groot aantal aspecten die centraal staan in of raken aan het thema Duurzaamheid. Wetenschappers vanuit de hele wereld 
weten de specialisten binnen onze faculteit te vinden en komen graag voor een kortere en langere periode bij ons 
werken om samen met onze onderzoekers te werken aan vernieuwende projecten. Deze samenwerkingen leiden tot 
een toename van internationale projecten, een toename van publicaties in de internationale toptijdschriften en tot een 
grote outreach. Studenten uit binnen- en buitenland komen graag bij ons studeren: zij komen af op de hoge kwaliteit 
van onze onderwijsprogramma’s, het brede en aantrekkelijke palet van opleidingen en de bewezen kwaliteit van onze 
docenten. In toenemende mate zal ons onderwijs een internationaal karakter dragen, wat tot uiting komt in een toe-
name van het aantal Engelstalige cursussen en een toename van het aantal buitenlandse studenten. Meer dan ooit wordt 
onze faculteit een internationaal vermaard instituut, gedragen door toponderzoekers en topdocenten.

Algemene kerndoelen en ambities
De missie laat zich verder vertalen in een aantal strategische kerndoelen en ambities. Deze kerndoelen en ambities zijn 
voor een belangrijk deel onderdeel van de prestatieafspraken die de Universiteit Utrecht met de staatssecretaris van 
OC&W in 2012 heeft gemaakt:
•	 Nadere keuzes binnen het onderzoek zijn nodig om de komende jaren met tenminste een aantal deelgebieden 

aan de Europese top te blijven of te komen. Dit zal zich vertalen in een excellente beoordeling van een aantal 
van deze onderzoeksgroepen.

•	 Alle opleidingen behouden de NVAO-accreditatie.
•	 De faculteit maakt werk van onderwijsdifferentiatie, onder meer door het ontwikkelen van nog aansprekender 

honoursonderwijs.
•	 Uitval van studenten wordt beperkt, zowel door het implementeren van een heldere matchingsprocedure als 

door een intensieve begeleiding van studenten tijdens de studie. Daarmee wordt tevens het rendement 
verhoogd.

•	 Het aandeel docenten met een BKO en SKO stijgt tot minstens het gemiddelde van de Universiteit Utrecht.
•	 Het aantal geprogrammeerde contacturen en overige gestructureerde uren in het bacheloronderwijs in alle 

voltijdse opleidingen bedraagt in 2016 gemiddeld 12-18 uren per week.
•	 Opleidingen met een geringe instroom en/of grote uitval zullen worden afgebouwd of opgaan in nieuwe 

veelbelovende opleidingen.
•	 De bedrijfsvoering van de faculteit zet zich in voor optimale ondersteuning van onderwijs en onderzoek.
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Sterkte-zwakte analyse van de faculteit Geowetenschappen 2013

onderzoek

Sterke punten
•	 Geowetenschappen heeft een groot aantal uitstekende 

onderzoekers en excellente onderzoeksgroepen
•	 Geowetenschappen kent een unieke combinatie van bèta- 

en gammagroepen
•	 Geowetenschappen is prima gepositioneerd om bij het 

thema Duurzaamheid een zeer strategische positie in te 
nemen

•	 Dankzij het bèta-gamma karakter heeft Geowetenschappen 
ook in twee andere thema’s, Instituties en Jeugd & Identiteit, 
een duidelijke inbreng

•	 Er wordt veel samengewerkt met een groot aantal bedrijven 
in de industrie en met strategische partners in het buitenland

Zwakkere punten
•	 Geowetenschappen is nog niet erg goed in het uitventen 

van de eigen kracht en excellentie
•	 Niet elke groep is even sterk in het binnenhalen van grote en 

aansprekende subsidies
•	 Het aandeel subsidies dat vanuit de EU binnenkomt kan 

groter

onderwijs

Sterke punten
•	 Medewerkers hebben in het algemeen hart voor onderwijs 

en krijgen uitstekende beoordelingen van studenten en 
collega’s van andere universiteiten

•	 Bereidheid bij veel docenten om onderwijsinnovaties uit te 
proberen

•	 Breed en gevarieerd cursusaanbod met een grote 
keuzevrijheid in de bachelorfase

•	 Bereidheid bij veel docenten om te werken aan het opzetten 
van nieuwe cursussen en nieuwe opleidingen

•	 Er is sprake van een stevige link tussen onderzoek en 
onderwijs

•	 Er zijn grote stappen gezet met de implementatie van het 
facultaire toetsbeleid

•	 Geowetenschappen is toonaangevend bij de ontwikkeling 
en implementatie van honoursonderwijs

•	 Op het terrein van matching loopt Geowetenschappen 
voorop: het matchingsprogramma is reeds ingericht

Zwakkere punten
•	 Studenten geven aan meer uitgedaagd te willen worden, 

vooral in het bacheloronderwijs.
•	 Er is nog veel te ontwikkelen in het kader van 

onderwijsdifferentiatie
•	 Uitval in het eerste jaar is bij sommige opleidingen te hoog
•	 Studenten vinden dat er te weinig aandacht is voor 

arbeidsmarktoriëntatie
•	 Sommige opleidingen en cursussen hebben een (te) kleine 

instroom
•	 Het aantal buitenlandse studenten is in sommige opleidingen 

nog gering
•	 E-learning is nog onvoldoende geïntegreerd in het onderwijs
•	 Er is nog weinig expliciete aandacht voor wetenschappelijke 

integriteit in het onderwijs

valorisatie

Sterke punten
•	 Een belangrijk deel van ons onderzoek en onderwijs is 

toepassingsgericht en heeft een grote maatschappelijke 
waarde

•	 Er vindt relatief veel contractonderzoek plaats
•	 Een aantal van onze collega’s weet resultaten van onderzoek 

goed te communiceren via de media en dat aantal is 
groeiende

•	 Er zijn sterke verbindingen met een aantal strategische 
partners, zoals TNO, Deltares, RIVM, PBL en NIOZ

•	 Grote betrokkenheid bij het middelbaar onderwijs in de 
vorm van bijvoorbeeld nascholing en ontwikkeling van 
lesmateriaal

Zwakkere punten
•	 Mogelijkheden voor contractonderzoek worden nog niet 

altijd volledig benut
•	 De waarde van valorisatieactiviteiten wordt door een aantal 

collega’s nog onderschat
•	 De pers weet ons nog niet altijd even goed te vinden
•	 Lang niet alle mogelijkheden voor valorisatie worden door de 

medewerkers gezien en gebruikt

bedrijfsvoering en ondersteuning

Sterke punten
•	 We zijn financieel gezond
•	 We geven relatief weinig geld uit aan taken buiten de 

primaire taken *

•	 We zijn in staat om met een relatief klein apparaat veel werk 
te verzetten

•	 Ondersteuning bij het aanvragen van subsidies (door RSO) is 
in de laatste jaren verbeterd

Zwakkere punten
•	 B&O-gesprekken lopen nog niet helemaal goed: te vaak 

worden ze niet gehouden en de kwaliteit van de gesprekken 
en verslagen moet beter

•	 Het werk en de voordelen van het RSO zijn nog bij te weinig 
medewerkers bekend

•	 Zichtbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs en 
onderzoek via de website is nog niet goed genoeg

* Wat overigens wel betekent dat een aantal uit de primaire taken voortvloeiende activiteiten moet worden uitgevoerd door 
onderzoekers en docenten.
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De focus van het onderzoek is helder en het gemiddelde 

kwaliteitsniveau van het onderzoek neemt verder toe, 

waardoor de faculteit een nog gewilder partner wordt in 

samenwerkingsverbanden in nationale en internationale 

consortia. Onderzoeksgroepen binnen 

Geowetenschappen worden extern beoordeeld als zeer 

goed tot excellent. Dat betekent simpel gezegd dat we 

gaan voor toponderzoek.

preStatIeS Geo - onDer zoek 20 09 -2012

In de afgelopen periode is een aantal fikse stappen ondernomen om het onderzoek binnen de faculteit Geoweten-
schappen verder te brengen. Dat heeft zichtbaar tot succes geleid. In de afgelopen vier jaar:
•	 is onderzoek binnen twee focusgebieden (Aarde en Duurzaamheid en Coordinating Societal Change) goed 

gaan lopen en heeft dit onderzoek inmiddels tot een aanzienlijke onderzoeksoutput geleid.
•	 zijn 9 veni’s, 5 vidi’s en 2 vici’s binnengehaald, alsmede 3 ERC Starting Grants en een ERC Advanced Grant.
•	 is per jaar voor ongeveer € 1 miljoen aan Europese subsidies binnengehaald
•	 is per jaar circa € 13 miljoen aan onderzoeksprojecten binnengehaald in de tweede en derde geldstroom.
•	 zijn goede resultaten behaald in onderzoekvisitaties.
•	 is het Utrecht Sustainability Institute (USI) gerealiseerd en heeft USI een belangrijke EU-subsidie 

binnengehaald (EFRO).
•	 is het aantal artikelen in internationale toptijdschriften sterk gegroeid.
•	 is een aantal onderzoeksgroepen getransformeerd tot groepen die zich expliciet richten op valorisatie.
•	 is uit de beleidsruimte van het faculteitsbestuur een flink aantal subsidies gegeven om met name jonge talenten 

binnen onze faculteit de mogelijkheden te geven om onderzoeksvoorstellen te produceren.

aMbIt IeS Geo - onDer zoek 2013 -2016

De faculteit Geowetenschappen:
•	 behoudt het karakter van een bèta/gammafaculteit en bevordert samenwerking tussen disciplines met het doel 

om een integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken te bewerkstelligen.
•	 zet stevig in op een nadere focussering op een aantal deelthema’s binnen het brede thema Duurzaamheid, 

waarbij de transitie naar een duurzame samenleving een belangrijke leidraad is voor te ondernemen 
activiteiten.

•	 zet binnen Duurzaamheid met name in op de thema’s Water, Climate & Ecosystems, Energy & Resources en 
Healthy Urban Living.

•	 doet mee aan twee andere strategische gebieden binnen de Universiteit Utrecht, namelijk Jeugd & Identiteit en 
Instituties.

3 onderzoek:
 heldere keuzes
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•	 zet in op het ontwikkelen en aantrekken van jong 
talent en nieuwe thema’s binnen en aan de rand 
van strategische thema’s.

•	 zal de wetenschappelijke prominentie verder 
uitbreiden door de nadruk te leggen op kwaliteit 
(bijvoorbeeld door meer te publiceren in 
toptijdschriften en minder in tijdschriften van 
een lagere signatuur).

•	 bouwt onderzoek van relatief slechte kwaliteit en dat niet of onvoldoende past in het universitaire en facultaire 
profiel af (onderzoekvisitaties zijn hierbij mede een leidraad).

•	 zal de wetenschappelijke resultaten meer gaan uitventen in de maatschappij (zie verder in hoofdstuk 5).
•	 verstevigt de banden met een aantal geselecteerde externe partners in de markt.
•	 verstevigt de banden met een aantal geselecteerde universitaire partners in het buitenland.

Geo - onDer zoek: DoelStell InGen en ac t Iel I jnen 2013 -2016

Doelstelling OZ1
Onderzoek op het strategische gebied Duurzaamheid wordt verder gefocust. De faculteit legt (in samenwerking met andere faculteiten) 
in de komende jaren grote nadruk op de ontwikkeling van een aantal deelthema’s: Water, Climate & Ecosystems, Energy & Resources 
en Healthy Urban Living. Succes zal blijken uit toename van het aantal onderzoeksprojecten op het terrein van Duurzaamheid en 
een duidelijke zichtbaarheid van Geowetenschappen binnen Nederland en daarbuiten.

Binnen de UU is gekozen voor vier strategische gebieden. Het gebied Duurzaamheid is bij uitstek het terrein waar 
geowetenschappers zich op bewegen. Geowetenschappen zal zich vooral gaan richten op een aantal deelthema’s binnen 
het brede thema Duurzaamheid: Water, Climate & Ecosystems, Energy & Resources en Healthy Urban Living. Deze drie 
thema’s worden vanuit een integraal perspectief bezien, wat wil zeggen dat er aandacht is voor verschillende invalshoe-
ken, in combinatie met belangrijke processen als innovatie en governance. De integrale benadering van verschillende 
vraagstukken binnen deze thema’s is uniek in Nederland en zal leidend zijn voor verder onderzoek op de genoemde 
terreinen. Het is daarbij erg belangrijk om aan de buitenwereld duidelijk te maken waar de Universiteit Utrecht en de 
faculteit Geowetenschappen voor staan. Die duidelijkheid is er nog niet bij alle belangrijke stakeholders. Daar ligt een 
belangrijk aandachtspunt. Waar mogelijk zal naar samenwerking worden gezocht binnen twee andere strategische ge-
bieden van de Universiteit Utrecht: Jeugd & Identiteit en Instituties. Met name op het gebied van Instituties zijn goede 
links te maken met aspecten die te maken hebben met Duurzaamheid (bijvoorbeeld op het terrein van governance).

Actie OZ1a: Trekkers van de drie centrale thema’s binnen Duurzaamheid (Water, Climate & Ecosystems, Energy & Re-
sources en Healthy Urban Living) maken een implementatieplan voor de ontwikkeling van deze thema’s.

Actie OZ1b: De vrije facultaire beleidsruimte zal in de komende vier jaar voor minstens 50 procent worden ingezet 
om projecten binnen het thema Duurzaamheid te initiëren en te faciliteren.

Actie OZ1c: Voor de buitenwereld wordt duidelijk op welke thema’s binnen het strategische gebied Duurzaamheid 
de Universiteit Utrecht (en daarbinnen met name Geowetenschappen) zich profileert.

Doelstelling OZ2
In toenemende mate wordt onderzoeksgeld vanuit de EU gehaald. In de periode 2013-2016 zal per jaar voor ongeveer € 1,5 miljoen 
aan onderzoeksgeld1 vanuit de EU komen (nu is dat € 1 miljoen). Het absolute aantal onderzoeksprojecten dat via NWO wordt 
binnengehaald, blijft minstens op peil.

In toenemende mate zullen onderzoeksgelden van buiten Nederland komen. De Grand Challenges van de EU zijn een 
uitdaging voor ons. Niet alleen gaat het om geld dat nodig is om projecten te draaien, maar ook om aanzien. Wanneer 
wij niet meedraaien in deze Grand Challenges, zal onze reputatie snel afnemen en zullen wij niet worden gezien als 

1 Exclusief ERC-gelden.
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toponderzoeksinstituut. Dat kan weer negatieve gevolgen hebben voor onze participatie in nieuwe projecten. De nood-
zaak om de blik op Europa te richten is daarom groot. Het gaat daarbij enerzijds om samenwerkingsprojecten met bui-
tenlandse universiteiten (niet alleen binnen de EU, maar bijvoorbeeld ook in Azië), maar anderzijds om het gericht aan-
vragen van persoonlijke subsidies in het kader van de European Research Council (ERC). Daarbij wordt de aandacht 
in de komende jaren niet alleen gericht op ‘eigen kweek’, maar eveneens op het binnenhalen van onderzoekstalenten 
die hun aanvraag vanuit een andere instelling hebben ingediend. Om daarin succesvol te zijn, is het belangrijk dat we 
als onderzoeksinstituut veel te bieden hebben, in termen van een aansprekend profiel, een uitdagende en inspirerende 
academische werkomgeving, goede collega’s en state-of-the-art faciliteiten. Hierin achterblijven betekent ongetwijfeld 
dat we het onderspit gaan delven in de steeds harder wordende strijd om grote subsidies. Andere universiteiten zet-
ten soms zeer stevig in op het aantrekken van grote subsidies (bijvoorbeeld ERC’s) die elders zijn binnengehaald. Wij 
hebben deze tactiek soms ook al gebruikt (en met succes), maar we moeten structureel gaan nadenken hoe we grote 
subsidies kunnen behouden (zorgen dat ze niet worden weggetrokken) en van buiten kunnen aantrekken. De hamvraag 
zal steeds zijn: wat bieden we en hoever gaan we hierin? Per geval zal worden bekeken wat we ervoor over hebben.
Het belang van de tweede geldstroom blijft onverminderd groot. Ondanks een zware en toenemende competitie, blijft 
het belangrijk om in te zetten op NWO-gelden. NWO-projecten, in de vorm van zowel individuele promotiepro-
jecten als subsidies uit de vernieuwingsimpuls, geven status aan een onderzoeksgroep en maken zo’n groep sterker. 
Daarnaast zijn promoties een belangrijke financieringsbron voor faculteiten en departementen.

Actie OZ2a: Departementen identificeren talenten voor het schrijven van persoonsgebonden subsidies binnen de 
EU en NWO. De faculteit kan daarbij financieel ondersteunen (zie actie OZ1b).

Actie OZ2b: Het Research Support Office (RSO) zal breed bekend maken hoe het onderzoekers kan assisteren bij 
het vervaardigen van EU- en NWO-voorstellen.

Actie OZ2c: Het scouten van toptalent elders in de wereld zal meer gestructureerd moeten gaan plaatsvinden. We 
zullen actief inzetten op het naar de Universiteit Utrecht halen van talentvolle en ambitieuze onderzoe-
kers. We zullen goed duidelijk moeten hebben onder welke voorwaarden we onderzoekers met grote 
subsidies willen aantrekken en behouden.

Doelstelling OZ3
Het totale aandeel contractonderzoek zal in financiële termen de komende jaren minstens op peil blijven (exclusief EU en tweede-
geldstroom).

Zonder contractonderzoek is het in het huidige tijdsbestek niet mogelijk om als faculteit te overleven. Geowetenschap-
pen doet het, in vergelijking met andere faculteiten, goed met het contractonderzoek. Dat heeft te maken met de aard 
van onze onderwerpen: een combinatie van wetenschappelijk relevant en midden in de maatschappij. In tijden van 
economische crisis, is het echter niet gemakkelijk om op de markt voor contractonderzoek het hoofd boven water te 
houden. Een gerichte inzet op die terreinen waar we daadwerkelijk sterk zijn en kennis kunnen toevoegen is van groot 
belang. Geld binnenhalen via grootschalige initiatieven zoals bijvoorbeeld de Topsectoren en Climate-KIC geeft focus.

Actie OZ3a: Departementen ontwikkelen een strategie om derde geldstroomonderzoek te stabiliseren of te vergro-
ten. Het inmiddels binnen SGPL opgestarte initiatief Expertisecentrum Stedelijke dynamiek (ESD) kan 
daarbij als voorbeeld dienen2.

Actie OZ3b: Inbreng in grootschalige initiatieven zal worden gecontinueerd en uitgebreid. Daarbij gaat het in ieder 
geval om de lopende initiatieven in het kader van de Topsectoren en Climate-KIC.

Doelstelling OZ4
Verstevigen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Samenwerking in onderzoek is van alle tijden. Ook in de komende periode zal ingezet worden op nationale en inter-
nationale allianties teneinde onze rol in het wetenschappelijk veld verder te verstevigen. Daarbij is het verstandig om in 

2 Binnen SGPL is een klein aantal mensen vrijgesteld van een aantal taken zodat zij zich grotendeels kunnen 
bezighouden met het aantrekken van contractonderzoek.
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te blijven zetten op intensieve samenwerking met groepen van hoge kwaliteit en hoog aanzien, deels in LERU3-ver-
band4. Binnen Utrecht is het vooral belangrijk om de samenwerking met de lokale partners verder te verstevigen (b.v. 
TNO, Deltares, RIVM, gemeente, provincie). Het naar buiten toe presenteren van een sterk onderzoekcluster binnen 
het Utrechtse (‘Utrechts cluster’) lijkt steeds belangrijker te worden, ook in Europees perspectief.

Actie OZ4: Met een aantal strategische nationale partners zullen meerjarige afspraken worden gemaakt op het ter-
rein van onderzoek. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan TNO, Deltares, NIOZ, TU-Delft en 
TU-Eindhoven.

Doelstelling OZ5
Verder verstevigen van onderzoekprofiel door het waarderen van onderzoekers, het afbouwen van zwakke groepen en het heroverwegen 
van onderzoektaken van individuen.

In de afgelopen jaren is ervoor gekozen om een aantal groepen uit het onderzoek te halen en een meer op valorisatie 
gericht profiel te geven. Op dit moment zijn er binnen Geowetenschappen geen groepen die het qua onderzoek slecht 
doen. Mocht daarin verandering komen, hetgeen met name kan blijken uit onderzoekvisitaties in de komende jaren, 
dan zal actie worden ondernomen om groepen die onder het gewenste prestatieniveau werken af te bouwen. Voor indi-
viduen geldt hetzelfde: wanneer onvoldoende wordt gepresteerd op het terrein van onderzoek, dan kan de omvang van 
de onderzoektijd worden verkleind. Vrijkomende onderzoektijd kan vervolgens waar mogelijk worden toebedeeld aan 
goed presterende groepen en individuen. Departementen en de faculteit zullen constant een vinger aan de pols houden 
voor wat betreft de onderzoekprestaties van groepen en individuen. En keuze voor kwaliteit impliceert dat op groeps- 
en individueel niveau soms keuzes en maatregelen nodig zijn. Talentvolle onderzoekers kan daarmee de kans worden 
geboden om (tijdelijk) meer tijd te besteden aan onderzoek. Departementen kunnen op gezette tijden een personele 
schouw organiseren, waarin goed wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor groepen en individuen om zich in 
een bepaalde richting te ontwikkelen.

Actie OZ5a: Departementen en faculteit zullen sterk letten op de kwaliteit van het onderzoek van groepen en indi-
viduen. Voor groepen en individuen die onder de maat presteren, zijn maatregelen onvermijdelijk.

Doelstelling OZ6
Optimaliseren van de kwaliteitszorg van de promovendiopleiding.

Op het snijvlak van onderzoek en onderwijs is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de opleiding van onze promo-
vendi goed is geborgd. De Graduate School zal het bestaande Kwaliteitszorgplan voor promovendi op gezette tijden 
onder de loep nemen om te bekijken waar verdere verbetering nodig is. Wellicht nog belangrijker is dat we er met zijn 
allen voor moeten zorgen dat het plan ook wordt uitgevoerd volgens de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act). Er zal 
ook constant moeten worden gekeken naar de wisselende verhouding tussen (landelijke) onderzoeksscholen en (de 
lokale) Graduate School.

Actie OZ6a: De Graduate School zorgt voor een up-to-date kwaliteitszorgplan voor promovendi en zorgt ervoor 
dat het plan wordt uitgevoerd.

3 League of European Research Universities, een samenwerkingsverband tussen universiteiten die sterk zijn in 
onderzoek.

4 Internationale samenwerking wordt niet gestuurd vanuit de faculteit, maar vindt vooral plaats door de inzet 
van individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen.
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De facultaire opleidingen willen een leidende rol spelen 

op het gebied van onderwijs met betrekking tot het 

thema Duurzaamheid in het kader van de geoweten-

schappen en zullen de subthema’s Water, Climate & 

Ecosystems, Energy & Resources en Healthy Urban Living 

gebruiken voor een (inter)nationale profilering. De 

kwaliteit van het onderwijs wordt verder vergroot, er 

komt meer ruimte voor differentiatie in onderwijs, onder 

andere via het Honours College Geowetenschappen, 

‘blended learning’ en ‘flipping the classroom’ en 

docentprofessionalisering blijft hoog op de agenda staan.

Het onderwijs in de faculteit Geowetenschappen betreft de sociale geografie en planologie (SGPL), de aardwetenschap-
pen (AW), de fysische geografie (FG) en de innovatie-, milieu- en energiewetenschappen (IMEW). Het gaat om zowel 
bachelor- als masteropleidingen. Daarnaast zijn docenten van Geowetenschappen onder andere actief in University 
College Utrecht, Utrecht University School of Economics en de landelijke GIMA-opleiding (Geographical Infor-
mation Management). Het betreft zowel bèta- als gammagerelateerde opleidingen en daarmee bestrijkt de faculteit 
nagenoeg het gehele scala aan geowetenschappen. De faculteit wil zich nationaal en internationaal presenteren en pro-
fileren als een vooraanstaand en vooruitstrevend instituut op het gebied van geowetenschappelijk onderwijs, uitgaande 
van haar sterke reputatie op het gebied van onderzoek en het aanbod van een breed en inhoudelijk uitdagend pakket 
aan onderwijsprogramma’s. De faculteit schept daarmee een aantrekkelijke omgeving voor het aantrekken van (jong) 
wetenschappelijk talent.

De faculteit zal zich in de komende jaren verder richten op het consolideren en verder uitbouwen van het Utrechtse 
onderwijsmodel. Dat model is gebaseerd op vier pijlers: i) een helder onderscheid tussen bachelor- en masterfase; ii) 
differentiatie, flexibiliteit en keuzevrijheid; iii) kleinschalig en activerend onderwijs en iv) goede docenten. In de ko-
mende jaren zal dit onderwijsmodel in het kader van het universiteitsbrede project BaMa3.0 verder worden verfijnd en 
aangescherpt. De professionaliseringsslag vertaalt zich in goede rendementen en een positieve waardering in vergelij-
king met andere universiteiten in Nederland. In het kader van de prestatieafspraken met het Ministerie van OC&W zal 
deze lijn verder worden doorgetrokken.

preStatIeS Geo - onDerwIjS 20 09 -2012

•	 In 2012 heeft een aantal opleidingen van Geowetenschappen de visitatie succesvol doorlopen: de bachelor-
opleidingen Natuurwetenschap en innovatiemanagement (NW&I) en Aardwetenschappen en de master-
opleidingen Science and Innovation Management (SIM) en Earth Sciences. Deze opleidingen zullen de 
komende zes jaar beschikken over een accreditatie.

•	 In de Elseviergids 2012 van ‘De Beste Studies’ zijn de opleidingen Sociale geografie en planologie en 

4 onderwijs: 
 implementatie van baMa 3.0

17 | Universiteit Utrecht - Faculteit Geowetenschappen



Aardwetenschappen van de faculteit 
Geowetenschappen zowel door studenten als 
hoogleraren beoordeeld als beste in hun 
discipline. Daarmee prolongeren beide 
opleidingen hun positie van 2011.

•	 In de keuzegids Hoger Onderwijs 2013 hebben de 
twee reeds genoemde opleidingen 
Aardwetenschappen en Sociale geografie en 
planologie weer een eerste plaats behaald in de nationale ranking van opleidingen.

•	 In de masteropleiding Earth Sciences is het aantal programma’s gereduceerd van 6 naar 3 en is gekozen voor 
een meer thematische dan een disciplinaire invalshoek, overeenkomstig de moderne ontwikkelingen in het 
vakgebied.

•	 De bachelor Sociale geografie en planologie wordt grondig herzien; het eerste jaar is inmiddels opnieuw 
ingericht.

•	 Sinds 2009 draait binnen de faculteit een faculteitsbreed honoursprogramma; dit programma is mede 
gesubsidieerd vanuit Sirius-gelden.

•	 Het internationale Joint Programme Sustainable Development is gestart en volop in ontwikkeling.
•	 In het kader van verbetering van de rendementen en het verhogen van de efficiency in het onderwijs is binnen 

de opleiding sociale geografie en planologie met succes een pilot uitgevoerd waarbij de ondergrens voor het 
mogen doen van reparatieopdrachten is opgehoogd van een ‘vier’ naar een ‘vijf ’. De pilot is vervolgens met 
toestemming van het College van Bestuur uitgebreid naar alle opleidingen binnen de faculteit.

•	 In 2012 is het facultaire toetsbeleid formeel vastgesteld en is de positie van de examencommissie en de 
toetscommissie versterkt.

•	 In reactie op wensen uit de beroepspraktijk is in september 2012 het nieuwe masterprogramma Water Science 
and Management van start gegaan. Het tweejarige masterprogramma leidt studenten op tot waterprofessionals 
die kennis hebben over de technische aspecten van waterbeheer, maar tevens weten hoe ze die kennis moeten 
toepassen bij complexe en integrale maatschappelijke vraagstukken.

•	 In het academisch jaar 2010-2011 is Prof. Reinoud Vissers gekozen tot universitair docent van het jaar.
•	 De faculteit en haar opleidingsinstituten zorgen voor onderwijsprofessionalisering in de vorm van het behalen 

van BKO en SKO, het volgen van CEUT cursussen en de cursus Onderwijskundig leiderschap en het 
benoemen van Teaching Fellows.

•	 De faculteit heeft de samenwerking met het Junior College Utrecht ( JCU)/Bètasteunpunt uitgebreid en 
versterkt om een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het voortgezet onderwijs (in de regio) en het 
hoger onderwijs, i.c. de Geowetenschappen.

aMbIt IeS Geo - onDerwIjS 2013 -2016

Het facultaire onderwijs heeft de volgende ambities:
• Het realiseren van een nog betere onderwijskwaliteit; dit gebeurt onder andere door de integrale uitvoering 

van de prestatieafspraken zoals deze in 2012 door het College van Bestuur met het ministerie van OC&W zijn 
gemaakt.

• Het bieden van differentiatie in onderwijs, onder meer door het verder inrichten van het Honours College 
Geowetenschappen.

• Het onderwijsprogramma wordt waar mogelijk verder ontwikkeld in de richting van het thema Duurzaamheid, 
waarbinnen met name de subthema’s zullen worden gebruikt om aantrekkelijke en uitdagende 
onderwijsprogramma’s te ontwikkelen in zowel de bachelor- als masterfase.

• Bestaande opleidingen worden waar nodig en gewenst gecombineerd en geherstructureerd, bijvoorbeeld in de 
vorm van een nieuwe en brede bacheloropleiding.

• Het thema Kwaliteitszorg volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus heeft een hoge en blijvende prioriteit in de 
organisatie. Hechte samenwerking van examen- en toetscommissie en de onderwijsdirecteuren gaat leiden tot 
verdere implementatie van het facultaire toetsbeleid en een verdere verbetering van toetsen en toetsvormen.

• Alle bacheloropleidingen binnen Geowetenschappen zullen vanaf 2013 voorzien in een programma van 
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verplichte matchingsactiviteiten om het proces van studiekeuze te faciliteren, de potentiële student uit te dagen 
tot zelfreflectie op de studiekeuze en de studieuitval te reduceren.

• E-learning zal in toenemende mate haar entree doen in het -onderwijs van Geowetenschappen en structureel 
onderdeel uitmaken van het curriculum.

• Integriteit krijgt expliciet aandacht in het onderwijs: studenten op alle niveaus dienen te weten wat wel en niet 
mag in wetenschappelijk onderzoek.

Geo - onDerwIjS: DoelStell InGen en ac t Iel I jnen 2013 -2016

Doelstelling OW1
Kwaliteitsverbetering en vernieuwing in het onderwijs op basis van facultaire speerpunten en inzichten, volgens de filosofie van 
BaMa3.0 en de prestatieafspraken met het ministerie van OC&W.

Belangrijke facultaire speerpunten voor verbetering en innovatie in onderwijs zijn:
• de kwaliteitszorg en borging van bachelor- en masterthesis
• het uitbouwen en verder implementeren van e-learning activiteiten in het curriculum
• een grotere tevredenheid bij studenten over de arbeidsmarktoriëntatie binnen de opleiding

Kwaliteitszorg en toetsing
Verbetering en vernieuwing in onderwijs zal gepaard gaan met een doorlopende aandacht voor kwaliteitszorg van de 
opleidingen. Ook in de komende jaren zal continu aandacht bestaan voor de PDCA-cyclus. Het werk van de toets- en 
examencommissie op het gebied van de masterthesis beoordelingen zal worden voortgezet en uitgebouwd. Rubrics 
zullen worden ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd om de beoordeling van een masterthesis goed te kunnen 
beargumenteren en objectiveren. Waar nodig worden procedures rond de beoordeling van de thesis aangescherpt. Het-
zelfde zal gelden voor de beoordeling van de bachelorthesis.

Actie OW1a: Opleidingen komen in overleg met toets- en examencommissie tot een systeem met rubrics voor het 
beoordelen van de bachelor- en masterthesis.

E-learning
De faculteit heeft in 2012 haar visie op e-learning vastgelegd. E-learning wordt reeds op verschillende plaatsen in de 
faculteit gebruikt, onder andere in de vorm van weblectures, distance learning, serious games en simulatiemodules. Het 
geheel heeft echter een vrij ad-hoc en gefragmenteerd karakter en vraagt om een meer gestructureerde aanpak op fa-
cultair niveau. Aan de hand van een road map voor e-learning, waar verschillende projecten in samenhang beschreven zijn, 
bouwt de faculteit de komende jaren e-learning op systematische wijze in de reguliere onderwijspraktijk in.

Actie OW1b: Op het gebied van e-learning werken de opleidingen concrete projecten uit en zorgen voor imple-
mentatie daarvan.

Arbeidsmarktoriëntatie
Studenten, opleidingen en het afnemend veld (bedrijven, overheden, overige organisaties) dragen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de uitwisseling van informatie over de status en inhoud van de opleidingen van Geoweten-
schappen, de competenties van de afgestudeerden en de (veranderende) eisen die werkgevers stellen op de arbeidsmarkt. 
Dit blijkt echter geen vanzelfsprekendheid te zijn en vanuit de studentgeledingen wordt regelmatig de opmerking 
gehoord dat niet voldoende wordt gedaan aan arbeidsmarktoriëntatie.

Actie OW1c: De opleidingen gaan zeer gericht aandacht besteed aan het thema arbeidsmarktoriëntatie en ontwikke-
len voor de studenten een samenhangend en herkenbaar pakket aan activiteiten.

Zowel de faculteit als alle opleidingen binnen de faculteit beschikken inmiddels over een maatschappelijke adviesraad. 
Deze adviesraden vervullen een belangrijke brugfunctie tussen studenten en opleiding enerzijds en afnemend veld 
anderzijds. Uit gesprekken met deze raden wordt duidelijk dat het afnemend veld duidelijk behoefte heeft aan recente 
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informatie over de inhoud en opbouw van de huidige opleidingen, de eindtermen en de competenties van de afge-
studeerden. Het afnemend veld denkt dikwijls nog in termen van de oude klassieke disciplines. Voor de student is van 
belang dat hij/zij zich bewust is van de positie en ontwikkeling van het vakgebied in relatie tot de arbeidsmarkt. Stu-
denten moeten vooral in staat zijn om aan potentiële werkgevers duidelijk te maken wat de bijdrage van hen kan zijn 
aan een bedrijf of organisatie. De facultaire opleidingen hebben tot taak om deze processen te structuren en faciliteren.

Doelstelling OW2
Het aanbrengen van differentiatie in onderwijs op basis van niveau en mate van uitdaging voor studenten en hun specifieke belangstel-
ling voor wetenschappelijk onderzoek dan wel beroepspraktijk en beleid.

De faculteit kent al enige jaren een honoursprogramma in de bacheloropleiding, dat o.a. met Sirius subsidies is opgezet 
en uitgevoerd. Nu, enige jaren later, kan worden geconstateerd dat dit programma een facelift behoeft en dat een 
nieuwe opzet nodig is. Een reeds ingestelde werkgroep zal in 2013 de nieuwe plannen op tafel leggen voor de opzet en 
inrichting van het Honours College Geowetenschappen. De belangrijkste doelstelling is om het aantal goede bachelor-
studenten in het honoursprogramma aanzienlijk te vergroten door een aantrekkelijk en uitdagend programma aan te 
bieden en voldoende aandacht te besteden aan het aspect ‘community building’. Dit nieuwe programma zal in septem-
ber 2013 van start gaan en in 2016, na een proefperiode en eerste evaluatie, volledig moeten draaien volgens de nieuwe 
opzet. Verder zullen voor goede en ambitieuze studenten zowel binnen als buiten het honoursprogramma onnodige 
belemmeringen worden weggenomen om extra vakken te volgen.

Actie OW2a: Het nieuwe honoursprogramma gaat in september 2013 van start en zal in 2016 volledig draaien volgens 
de nieuwe opzet.

Actie OW2b: De mogelijkheden voor goede en ambitieuze studenten om extra vakken te volgen zullen worden ver-
ruimd.

In het studiejaar 2012-2013 is gestart met de masteropleiding Water Science and Management. Het afnemend werkveld 
is hier zeer nadrukkelijk bij betrokken geweest in de vorm van: 1) het formuleren van een profiel van afgestudeerden 
waar nu en in de toekomst behoefte aan zal zijn in het bedrijfsleven en bij de overheid; 2) het meedenken over de 
inhoud en opzet van de opleiding; 3) het leveren van een concrete bijdrage aan cursussen; 4) het in overleg met de 
opleiding formuleren van MSc onderzoeksprojecten en 5) het beschikbaar stellen van stageplaatsen. Dit model zal na-
volging vinden bij de opzet van de nieuwe masteropleiding Sustainable Business and Innovation die in 2013-2014 van start 
zal gaan. Dit programma wordt ontwikkeld in nauw overleg met een aantal toonaangevende bedrijven. Het programma 
richt zich op de manier waarop bedrijven hun productie kunnen verduurzamen en milieuvriendelijker kunnen maken 
door het maken van bepaalde technologische keuzes, daarbij rekening houdende met de sociale kennis van het gedrag 
van organisaties, hun veranderingsgezindheid en de mogelijkheden van innovaties. Deze vraaggerichte benadering is 
binnen Geowetenschappen derhalve een belangrijke leidraad bij de opzet van nieuwe opleidingen.

Actie OW2b: Bij het ontwikkelen van nieuwe masterprogramma’s wordt naast de wetenschappelijke eindtermen en 
competenties zeer nadrukkelijk rekening gehouden met de beroepspraktijk en de eisen en verlangens 
van het afnemend veld.

Doelstelling OW3
Het ontwikkelen en aanbieden van een goed samenhangend pakket van opleidingen waarbij op een aansprekende wijze invulling kan 
worden gegeven aan het thema Duurzaamheid en waarbij de subthema’s Water, Climate & Ecosystems, Energy & Resources en de 
Healthy Urban Living in belangrijke mate bijdragen aan de (inter)nationale profilering van de faculteit.

Actie OW3a: Er wordt een aantal nieuwe masteropleidingen ontwikkeld die een concrete bijdrage zullen leveren 
aan de invulling van het thema Duurzaamheid. Binnen bestaande masteropleidingen wordt gekeken in 
hoeverre een grotere nadruk op duurzaamheidsaspecten kan worden geïmplementeerd.

Reeds bestaande concrete initiatieven voor de masterfase zijn:
• Er wordt gestart met een nieuwe, multi- en interdisciplinaire masteropleiding Marine Sciences. Deze opleiding 

wordt een gezamenlijk initiatief van de faculteit Geowetenschappen, Bètawetenschappen en Recht, Economie, 
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Bestuur en Organisatie. Deze opleiding zal uniek 
zijn in Nederland, aantrekkelijk zijn voor een 
aanzienlijke groep studenten en de Universiteit 
Utrecht in één keer op de kaart zetten als het 
centrum van de mariene wetenschappen in 
Nederland. Door de aanwezigheid van een 
uitgelezen combinatie van sterke 
onderzoeksgroepen op dit gebied met een 
aansprekend en uitdagend onderwijsprogramma, wordt de (inter)nationale aantrekkingskracht van de faculteit 
op het gebied van onderwijs en onderzoek verder vergroot. De start van het nieuwe masterprogramma Marine 
Sciences staat gepland voor september 2014.

• Binnen het departement Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen (IMEW) zal in het academisch jaar 
2013-2014 worden gestart met het reeds genoemde masterprogramma Sustainable Business and Innovation.

Concrete initiatieven voor de komende jaren voor de bachelorfase zijn:
• Binnen IMEW wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk is om bacheloropleidingen te integreren.
• Het curriculum van de jaren twee en drie van de bacheloropleiding Sociale geografie en planologie wordt 

herzien en ingevoerd. Het herziene eerste jaar is reeds ingevoerd en de resultaten worden geëvalueerd.
• De opleiding Sociale geografie en planologie onderzoekt in samenwerking met de NHTV Breda de 

mogelijkheid van de ontwikkeling van een pre-mastertraject met gecombineerd onderwijs in de bachelorfase.

Doelstelling OW4
Een helder en effectief matchingsprogramma gaat bijdragen aan een vermindering van de studieuitval en van langstuderen.

Alle hiervoor gepresenteerde doelstellingen en acties kunnen niet los worden gezien van de invoering van BaMa3.0. 
Een van de belangrijkste onderdelen van BaMa3.0 betreft matching, reflectie (zelfselectie) en begeleiding. In het afge-
lopen jaar zijn reeds belangrijke stappen gezet voor het opzetten en uitvoeren van een matchingsprogramma voor alle 
opleidingen met het oog op het studentencohort 2013-2014. In februari 2013 worden de eerste potentiële studenten 
welkom geheten bij de verschillende opleidingen voor een programma met matchingsactiviteiten, een combinatie van 
een hoorcollege, werkcollege, een practicum, een toets, een werkopdracht voor thuis en een gesprek voor reflectie op 
de studiekeuze. In 2013 zal verder worden gewerkt aan een duidelijke differentiatie in onderwijsmarketing en mat-
chingactiviteiten waarbij onder andere de invulling van de meeloopdagen ter discussie zal komen te staan. Belangrijke 
vervolgacties die nodig zijn hebben betrekking op de begeleiding van de nieuwe studenten in het eerste jaar en de 
herziening van het tutoraat. Met het invoeren van matching zullen andere eisen worden gesteld aan het tutoraat.

Actie OW4: In het studiejaar 2013-2014 wordt een effectief matchingsprogramma gekoppeld aan verdere voorlich-
ting en begeleiding van potentiële en binnenkomende studenten.

Doelstelling OW5
De opleidingsinstituten, de departementen en de faculteit hebben een goed oog voor het signaleren van getalenteerde en goed gekwalifi-
ceerde docenten en zijn bereid actief te investeren in hun professionele ontwikkeling en carrièreperspectief.

Het geven van kwalitatief goed en uitdagend onderwijs vraagt om professionele docenten die gedurende hun universi-
taire loopbaan zelf cursussen blijven volgen om hun vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen en om 
collega’s te kunnen inspireren tot het geven van goed onderwijs. Een aantal zaken kan daarbij behulpzaam zijn: ervoor 
zorgen dat meer docenten de CEUT-leergang gaan volgen, het goed en gericht blijven inzetten van teaching fellows 
en via EMP-projecten en het onderwijsstimuleringsfonds het onderwijs continu blijven verbeteren. Het stelsel van 
BKO en SKO zal verder worden ontwikkeld. Met toenemende aantallen studenten en teruglopende eerste geldstroom 
financiering is de werkdruk binnen het onderwijs hoog en is het zaak om blijvend aandacht te besteden aan de inzet, 
ontwikkeling en waardering van docenten. Meer dan in het verleden het geval is geweest, dienen academici met 
een meer dan gemiddeld talent voor het geven en organiseren van onderwijs, met een duidelijke belangstelling voor 
vakdidactiek en met capaciteiten op het gebied van onderwijskundig onderzoek een loopbaan te kunnen ontwikkelen 
binnen de faculteit.
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Actie OW5a: Departementen zorgen ervoor dat er een duidelijk beleid komt om docenten in de richting van een 
BKO en SKO te geleiden. Het aandeel (vaste) docenten binnen de faculteit met een BKO bedraagt in 
2016 80 procent; het aandeel docenten met een SKO neemt toe tot 35 procent.

Actie OW5b: De faculteit biedt voor wetenschappelijk talent op het gebied van academisch onderwijs en met een 
aantoonbare kennis en belangstelling op het gebied van vakdidactiek en onderwijskundig onderzoek 
maatwerk bij het ontwikkelen van een academische loopbaan.

Actie OW5c: Departementen zorgen ervoor dat docenten met een interesse in onderwijsontwikkeling een CEUT-
opleiding gaan volgen.

Doelstelling OW6
Studenten weten wat wetenschappelijke integriteit is.

Onder invloed van een aantal recente fraudegevallen in het wetenschappelijk onderzoek, is de aandacht voor integri-
teit in de afgelopen tijd sterk toegenomen. Fraude in onderzoek raakt de geloofwaardigheid van de wetenschap en 
het is daarom van groot belang waar en op welke wijze fouten kunnen worden gemaakt en, vooral, vermeden. In het 
onderwijs zal op alle niveaus (bachelor, master en PhD) aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke integriteit. 
Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere faculteiten. Wellicht wordt een verplichte universiteitsbrede 
kerncursus aangeboden.

Actie OW6: Departementen zorgen ervoor dat integriteitsaspecten van wetenschappelijk onderzoek op verschillen-
de plekken in het curriculum worden aangeboden. De Graduate School doet hetzelfde voor promo-
vendi.

uu - preStatIeafSpr aken In een Geo - perSpec t Ief

Al onze activiteiten zijn mede gericht op het implementeren van de prestatieafspraken die de Universiteit Utrecht heeft 
gemaakt met het Ministerie van OC&W. In de voorgaande tekst zijn reeds een aantal doelstellingen en actiepunten 
geformuleerd die hierop aansluiten. De afspraken van de Universiteit Utrecht met het ministerie van OC&W zijn in-
tegraal opgenomen in bijlage 1. Hier volgt een kort overzicht van de facultaire uitgangspunten en acties op het gebied 
van de prestatieafspraken.

Kwaliteit en excellentie
De deelname aan het honoursprogramma binnen Geowetenschappen – in Siriusverband – heeft de afgelopen jaren 
gefluctueerd maar kent over het algemeen maar een beperkte participatiegraad. Voor het peiljaar 2011-2012 bedraagt 
de gemiddelde deelname aan het bachelor honoursprogramma gemiddeld slechts ruim 2 procent van alle bachelor-
studenten (met een sterke variatie per opleiding). De belangrijkste doelstelling is om het aantal bachelorstudenten in 
het Honours College Geowetenschappen aanzienlijk te vergroten door een aantrekkelijk en uitdagend programma 
aan te bieden en voldoende aandacht te besteden aan het aspect ’community building’. Om dit aspect van community 
building te kunnen realiseren, worden over een periode van drie jaar twee extra cursussen gegeven. Studenten zullen de 
mogelijkheid krijgen extra cursussen te volgen.

Actie OW7a: In het academisch jaar 2013-2014 gaat het nieuwe programma van het Honours College Geoweten-
schappen van start. De participatie in het honoursprogramma zal door het bieden van een aantrekkelijk 
en uitdagend programma en een goed functionerende ‘learning community’ oplopen tot 10 procent 
van de bachelorstudenten in 2016. Het vergroten van de zichtbaarheid van het Honours College 
Geowetenschappen,het betrekken van meer docenten bij het honoursonderwijs en het wegnemen van 
belemmeringen voor het volgen van extra cursussen is daarbij van groot belang.

Studiesucces in termen van uitval, switch en rendement
Ook hier geldt dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de verschillende opleidingen in de faculteit. Het percentage 
eerstejaars bachelorstudenten dat zich opnieuw inschrijft voor dezelfde studie (cohort 2011) is 72 procent; samen met 
het percentage eerstejaars bachelorstudenten dat zich herinschrijft bij een andere opleiding van Geowetenschappen 
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of de Universiteit Utrecht (een kleine 8 procent) bedraagt dit percentage in totaal 80 procent. Het aantal herinschrij-
vers na een jaar is echter sterk afhankelijk van de opleiding en varieert van ca. 80 procent bij Aardwetenschappen, 78 
procent bij Milieu-natuurwetenschappen, 77 procent bij Natuurwetenschap en innovatiemanagement, 68 procent bij 
Sociale geografie en planologie tot 48 procent bij Milieu-maatschappijwetenschappen. Dit vraagt dan ook om een 
gerichte aanpak per opleiding.

Actie OW7b: Het percentage eerstejaars studenten (cohort 2011) dat na 1 jaar studie niet meer bij de instelling staat 
ingeschreven bedroeg in 2011 een kleine 20 procent. Dit percentage zal in 2016 door middel van mat-
ching, een aangepast tutoraat en differentiatie in het onderwijs zijn teruggebracht naar 15 procent.5

Actie OW7c: Het percentage voltijdse bachelorstudenten (herinschrijvers) dat binnen 4 jaar een bachelordiploma in 
de Geowetenschappen weet te behalen, bedraagt als gevolg van matching en een verbeterd tutoraat in 
2016 77 procent (conform de prestatieafspraken).

Maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit6

Het aantal contacturen zal in sommige opleidingen moeten toenemen. De faculteit plaatst hierbij wel een aantal kant-
tekeningen die te maken hebben met de uitvoerbaarheid van deze afspraken. Deze hebben deels betrekking op het 
specifieke karakter van de opleidingen van Geowetenschappen en zijn deels van meer algemene aard. Op relatief korte 
termijn zal er overeenstemming moeten worden bereikt over een aantal van deze punten: 1) de waardering (in uren) 
en registratie van specifieke onderwijsactiviteiten van Geowetenschappen, zoals (buitenlandse) veldwerken, excursies en 
(planning) ateliers; 2) het onderscheid in uren voor algemene studiebegeleiding versus uren voor de individuele bege-
leiding van studieonderdelen en 3) de onduidelijke definitie van het begrip ‘overige gestructureerde uren’.

Actie OW7d: De facultaire opleidingen zorgen met behulp van registratie en monitoring voor uitvoering van de 
prestatieafspraken omtrent het aantal contacturen binnen de bachelorfase van de opleidingen: te weten 
in 2016 12-18 geprogrammeerde en overige gestructureerde uren in het eerste jaar van de bachelorop-
leiding en gemiddeld een zelfde aantal uren voor de jaren 2 en 3.

5 Exclusief overstappers naar een andere studie binnen de Universiteit Utrecht. 
6 Voor het onderwerp Docentkwaliteit wordt verwezen naar de reeds gepresenteerde doelstelling OW5.
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De faculteit neemt het voortouw in de valorisatie van 

kennis en kunde binnen het thema duurzaamheid,  

doet dit voor een groot aantal verschillende stakeholders 

en in nauwe samenwerking met partners uit 

overheidsorganisaties, bedrijfsleven, grote 

technologische instituten en de consultancysector.

Valorisatie is het proces waarbij wetenschappelijke kennis beschikbaar wordt gemaakt voor economische en maatschap-
pelijke waardecreatie en culturele doeleinden. Valorisatie betreft het inbrengen en toepassen van wetenschappelijke 
kennis voor commerciële projecten en maatschappelijke vraagstukken. Valorisatie vormt een integraal onderdeel van 
de kennisketen. Het is een interactief proces waarbij sprake is van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden. 
Hoewel valorisatie tegenwoordig wordt opgevat als de derde kerntaak van universiteiten, zal het in de praktijk meestal 
worden geïmplementeerd binnen de context van de twee bestaande kerntaken, onderwijs en onderzoek. Dit blijkt ook 
uit het huidige SEP-protocol (KNAW) voor onderzoeksvisitaties waarin valorisatie een van de vijf hoofdcriteria voor 
beoordeling is naast zaken als kwaliteit, productiviteit en levensvatbaarheid van een onderzoeksgroep.

In het proces van economische en maatschappelijke waardecreatie kan een onderscheid worden gemaakt in partners en 
doelgroepen. De faculteit Geowetenschappen hanteert de volgende driedeling: i) de publieke sector; ii) de private sec-
tor en iii) de professionele sector. De publieke sector betreft het algemene publiek, maatschappelijke organisaties, lokale, 
regionale en nationale overheden en internationale organisaties. Valorisatie zal zich hier richten op publiekseducatie, 
beleidsontwikkeling, -ondersteuning en -beïnvloeding. De private sector bestaat uit commerciële (industriële) bedrijven 
en adviesbureaus. In het kader van valorisatie wordt contractonderzoek uitgevoerd en worden producten gemaakt – 
zoals computermodellen – die kunnen worden gebruikt in de dagelijkse praktijk van het advieswerk. De professionele 
sector7 wordt gevormd door de beroepsgenoten die met elkaar samenwerken en kennis nemen van elkaars resultaten. 
Valorisatie bestaat dan vooral uit het uitdragen van de wetenschappelijke kennis en ervaring op een academisch werk- 
en denkniveau. Valorisatie resulteert in de praktijk in een scala van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en producten 
(zie tabel 5.1).

Prestaties GEO-valorisatie 2009-2012
• De faculteit Geowetenschappen genereert en deelt reeds haar kennis met een groot aantal partners in de 

publieke en private sector (in de regio) die een rol spelen in de totale kennisketen en bij uitstek een 
verantwoordelijkheid dragen voor het toepassen van deze kennis in alledaagse praktijkproblemen: b.v. Deltares, 
TNO, KNMI, RIVM, PBL, KWR, Royal Haskoning-DHV, Arcadis, Rijkswaterstaat, Gemeente Utrecht en 
andere gemeenten, Provincie Utrecht, Ministeries en woningcorporaties.

7 Deze kan overlappen met de twee hiervoor genoemde sectoren.

5 valorisatie:
 succesvol in de vermarkting van kennis
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• Onderzoeksgroepen binnen Geowetenschappen dragen al geruime tijd bij aan het genereren van kennis en het 
formuleren van wetenschappelijke adviezen en oplossingen met betrekking tot grote maatschappelijke 
vraagstukken zoals de schaarste aan energie en grondstoffen, klimaatverandering, waterbeschikbaarheid en 
veiligheid, zeespiegelrijzing, de problematiek van grote steden en frequent voorkomende natuurrampen. 
Enkele concrete voorbeelden zijn:

• de bijdrage aan het nationale CATO-programma voor het afvangen en opslaan van CO2.
• bijdragen aan nationale en internationale studies en rapporten m.b.t. het klimaatvraagstuk (IPCC rapporten, in 

Nederland: De Staat van het Klimaat).
• het leveren van wetenschappelijke onderbouwde adviezen op het gebied van kust-, rivier- en natuurbeheer, en 

de aanleg van grote infrastructurele werken (voorbeelden: Nationaal Water Plan; plannen 2e Deltacommissie).
• advisering over de sociale en sociaal-economische problematiek van grote steden en mobiliteitsvraagstukken 

van steden en stedelijke gebieden.
• Een toenemend aantal projecten binnen Climate-KIC.
• Geowetenschappers voeren contractonderzoek uit voor een veelheid aan partijen, zoals oliemaatschappijen 

(Shell, Exxon, Statoil), lokale en provinciale overheden, ministeries (I&M, EL&I en BuZa), Rijkswaterstaat, 
GTI’s en adviesbureaus.

• Geowetenschappers ontwikkelen databestanden, softwareapplicaties en computermodellen die hun weg weten 
te vinden over de gehele wereld. Belangrijke gebruikers zijn bijvoorbeeld: European Centre for Medium 
Range Weather Forecasting (ECMWF, UK), NOAA (USA), EC-Joint Research Centre (EC-JRC, Italy), 
Vattenfall (Noorwegen), KNMI (De Bilt) en Hydrologic (Amersfoort).

• Geowetenschappers bereiken met grote regelmaat de pers (o.a. via radio, TV, kranten en populair-
wetenschappelijke tijdschriften); het gaat hierbij om een veelheid aan onderwerpen, zoals grote natuurrampen, 
stedelijke ontwikkeling, vervuiling van het milieu, etc.

• Geowetenschappers hebben de eerste successen geboekt in het Topsectorenbeleid, bijvoorbeeld via het 
STW-programma Perspectief (project NatureCoast, de ‘Zandmotor’).

Tabel 5.1 Valorisatie in de GEO praktijk: voorbeelden van producten van valorisatie op basis van doelgroepen/
partners en type activiteiten.

publieke sector private sector professionele sector

Disseminatie  
van kennis

•	 Populaire publicaties
•	 Mediabijdragen: kranten, 

radio- en tv-uitzendingen
•	 Publiekslezingen
•	 Cursussen voor leraren
•	 Lespakketten voor middelbare 

scholen
•	 Schoolbezoeken
•	 Bijdragen aan open dagen, 

universiteitsdag, faculteitsdag
•	 Oraties en afscheidscolleges

•	 Contractonderzoek
•	 Conferenties & symposia
•	 Lidmaatschap adviesraden
•	 Vakpublicaties

•	 Producten die leiden 
tot toepassing van 
wetenschappelijke kennis

advies, organisatie en 
wijze van presentatie  
van kennis

•	 Lid adviesraden, stuurgroepen 
en commissies

•	 Bijdrage exposities en musea
•	 Serious gaming
•	 Organisatie excursies 

voor mensen buiten 
Geowetenschappen

•	 Rapporten en adviezen
•	 Software tools
•	 Computermodellen
•	 Handleidingen
•	 Databestanden

•	 Redactie vaktijdschriften
•	 Organisatie symposia
•	 Review onderzoeks-voorstellen
•	 Deelname visitatiecommissies
•	 Prijzen en wetenschappelijke 

onderscheidingen

Invloed en effect  
van kennis

•	 Contractonderzoek
•	 Lidmaatschap van 

advieslichamen beleid en 
wetgeving

•	 Invloed op beleid

•	 Octrooien en licenties
•	 Faciliteren van opstarten van 

jonge nieuwe bedrijven

•	 Lid NWO en KNAW cie.
•	 Lidmaatschap overige (inter)

nationale organisaties: bv. 
overheid, ESF, EU-commissies
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aMbIt IeS Geo -valorISatIe 2013 -2016

De faculteit Geowetenschappen:
• wil de zichtbaarheid van de faculteit op het 

gebied van valorisatie vergroten door expliciet 
aandacht te besteden aan de valorisatie van kennis 
en door het opzetten van en het participeren in 
nationale en internationale aansprekende 
projecten.

• ziet mogelijkheden om valorisatie door te voeren in zowel onderwijs als onderzoek; de medewerkers wordt 
duidelijk gemaakt dat valorisatie een onderdeel is van het normale universitaire werkpakket waarbij overigens 
een differentiatie in taken mogelijk is.

• gaat de bestaande samenwerking met partners in de kennisketen aanhalen en intensiveren en zoekt naar 
samenwerking met nieuwe partners.

• maakt gebruik van bestaande en recent vergaarde expertise om de thema’s Water, Climate & Ecosystems, 
Healthy Urban Living en Energy & Resources (bijvoorbeeld geothermische energie; gebruik van schaliegas) 
verder te ontwikkelen en de kennis geschikt te maken voor maatschappelijke toepassingen.

• zal de omvang van haar contractonderzoek (3e-geldstroom) consolideren en zo mogelijk vergroten.

Geo -valorISatIe :  DoelStell InGen en ac t Iel I jnen 2013 -2016

Doelstelling V1
De faculteit zal in de vorm van aansprekende en inspirerende projecten en onderzoeksprogramma’s laten zien dat zij in samenwerking 
met andere partners in de kennisketen een belangrijke bijdrage levert aan het analyseren en (deels) oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken en problemen.

Binnen het thema Duurzaamheid zullen zich de komende jaren kansen voordoen om de faculteit te profileren als een 
belangrijke speler. De gekozen subthema’s binnen het thema duurzaamheid zijn direct gerelateerd aan grote maatschap-
pelijke problemen: i) Water, Climate & Ecosystems is belangrijk voor de leefbaarheid, veiligheid en voedselvoorziening 
van onze planeet; ii) Het thema Healthy Urban Living is direct van invloed op ons leefklimaat en bij iii) Energy & 
Resources gaat het vooral over de transitie in de energiesector. Het thema Duurzaamheid zal actief worden uitgewerkt 
middels aanvragen en participatie in de Topsectoren waar een directe verbinding wordt gelegd tussen wetenschap en 
toepassing via de marktsector, via EU 2020, via het NWO Zwaartekrachtprogramma en binnen andere subsidiepro-
gramma’s gericht op het genereren van ‘vermarktbare’ kennis. Meer dan tot nog toe het geval is, zal ook het Utrecht 
Sustainability Institute (USI) een rol spelen bij het binnenhalen van projecten die gericht zijn op het genereren en 
valoriseren van kennis. De afdeling Communicatie & Marketing (C&M) zal in samenwerking met interne en externe 
communicatiepartners meewerken aan een actief PR beleid in deze.

Actie V1a: De bestaande samenwerkingsverbanden met belangrijke partners in de kennisketen (b.v. TNO, Deltares 
en NIOZ) worden versterkt, geïntensiveerd en geformaliseerd.

Actie V1b: De onderzoeksgroepen binnen de departementen zorgen voor het verwerven van aansprekende projec-
ten met een duidelijke valorisatiecomponent die optimaal kan worden benut; de omvang van het derde 
geldstroomonderzoek wordt hierbij geconsolideerd en waar mogelijk uitgebouwd.

Doelstelling V2
De faculteit besteedt expliciet aandacht aan het aspect valorisatie, zowel binnen als buiten de eigen organisatie en door een reeks van 
acties en activiteiten. Hiermee wil zij onderschrijven dat valorisatie wordt erkend als een belangrijke activiteit binnen het wetenschap-
pelijke domein. Er zullen goede beoordelingscriteria voor valorisatie ontwikkeld worden.

Elke geowetenschapper komt in meer of mindere mate met valorisatieaspecten in aanraking. Toch is het soms nodig om 
de valorisatietaak binnen groepen expliciet te beleggen, bijvoorbeeld bij degenen die in staat zijn om wetenschappelijke 
kennis op een aansprekende en duidelijke wijze aan een breder publiek te presenteren. De registratie van valorisatieac-
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tiviteiten moet worden verbeterd, zowel op het niveau van onderzoeksgroepen en thema’s als op departementsniveau. 
Daar waar valorisatie concreet is opgenomen in een taakomschrijving, vormt het eveneens een beoordelingscriterium 
in B&O-gesprekken. Het is belangrijk om snel duidelijk te krijgen op welke wijze valorisatie in B&O-gesprekken aan 
de orde gaat komen.

Actie V2a: De faculteit stimuleert: i) de participatie van haar wetenschappers in maatschappelijke adviesraden en 
commissies; ii) de participatie in het maatschappelijke debat in woord en geschrift en ii) actieve com-
municatie met de publieke sector.

Actie V2b: Departementen spelen in overleg met de faculteit medewerkers ten dele of geheel vrij ten bate van 
valorisatieactiviteiten.

Actie V2c: Valorisatieactiviteiten worden systematisch geregistreerd, worden vermeld in B&O-verslagen, worden 
meegewogen bij de Mid Term Assesments van onderzoek en worden expliciet vermeld in de zelfevalu-
atiestudies ten behoeve van toekomstige onderzoekvisitaties.

Actie V2d: De faculteit neemt het voortouw om te zorgen voor een goed beoordelingskader voor valorisatie-
activiteiten en zal hiermee haast maken.

Doelstelling V3
Valorisatie zal meer dan voorheen een rol gaan spelen in het onderwijs en het onderwijsaanbod. Dit vraagt om een heroriëntatie op 
het gebied van met name het postacademisch onderwijs (PAO) en een meer marktgerichte benadering bij het ontwikkelen van onder-
wijsmodules.

De faculteit heeft een ruime expertise op het gebied van regulier bachelor- en masteronderwijs, deeltijd- en postaca-
demisch onderwijs (PAO) en distance-learning activiteiten. Een belangrijke doelgroep in het PAO betreft de docenten 
havo en vwo die verantwoordelijk zijn voor het aardrijkskundeonderwijs. Deze docenten hebben regelmatig behoefte 
aan bijscholings- en opfriscursussen, zeker wanneer sprake is van veranderingen in de inhoud, bijvoorbeeld door wijzi-
gingen in het eindexamenprogramma. Maar daarnaast kunnen de faculteit en haar departementen ook verder inspelen 
op specifieke behoeften vanuit de overheid, het bedrijfsleven of de adviesbureaus8. Dit vraagt wel om een omschakeling 
in denken: van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde PAO-activiteiten. In de verbinding met het bedrijfsleven moet 
ook het ondernemerschaponderwijs worden vermeld: creatieve en ondernemende studenten voorbereiden op een start 
als jonge ondernemer met een eigen bedrijf (starters) of als toekomstig medewerker binnen een commercieel geori-
enteerde organisatie. De Universiteit Utrecht hanteert als criterium dat in 2016 ten minste 5 procent van de studen-
ten ondernemerschaponderwijs zal volgen. Overigens zullen studenten dergelijk onderwijs vooral buiten de faculteit 
moeten gaan volgen. Een duidelijke voorlichting over waar welk onderwijs kan worden gevolgd is hierbij belangrijk. 
Als faculteit zullen we bekijken in hoeverre wij zelf een (klein) deel van dit onderwijs op ons willen gaan nemen en in 
hoeverre hiervoor buiten de faculteit mogelijkheden zijn en zullen ontstaan.

De faculteit ziet het Junior College Utrecht/Bètasteunpunt als belangrijke verbindingsschakel met de middelbare 
scholen en scholieren in de regio. De samenwerking met dit steunpunt zal op blijvende steun van de faculteit kunnen 
rekenen en waar nodig en mogelijk verder worden geïntensiveerd. Valorisatie van kennis en onderwijsmarketing kun-
nen hand in hand gaan in het geval van universitaire begeleiding bij het maken van profielwerkstukken door scholieren.

Actie V3a: Een aantal medewerkers zal worden ingezet op het gebied van postacademisch onderwijs in de geo-
wetenschappen en zorgdragen voor de organisatie, de marketing (in overleg met de afdeling C&M) en 
uitvoering van het PAO.

Actie V3b: De behoefte aan postacademisch onderwijs wordt nader verkend en de verzamelde informatie wordt 
gebruikt voor een meerjarig en meer ‘custom made’ programma van PAO.

Actie V3c: Binnen het postacademisch onderwijs zal expliciet aandacht besteed worden aan de na- en bijscholing 
van vwo-leraren en aan de contacten met het vwo.

Actie V3d: In 2016 volgt gemiddeld 5 procent van de studenten ondernemerschaponderwijs (maar niet noodzake-
lijk binnen de faculteit).

8 Hierbij kan het USI ook een rol spelen.
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Geowetenschappen heeft de ambitie om de 

bedrijfsvoering en ondersteuning zo effectief en efficiënt 

mogelijk uit te voeren. De bedrijfsvoering staat in dienst 

van de primaire processen van onderwijs en onderzoek, 

het faculteitsbestuur en het beheer van de personele en 

materiële middelen conform de universitaire regelgeving.

Geowetenschappen heeft een ondersteuningsorganisatie waar altijd is gestuurd op doelmatigheid tegen zo laag mo-
gelijke kosten. De afgelopen jaren is het aantal externe regels en eisen, waaraan moet worden voldaan echter dermate 
gegroeid dat dit sobere model onder druk is komen te staan. Investeringen in zaken zoals control, marketing en com-
municatie, informatiemanagement/ICT en facilitair management zijn onvermijdelijk. Het uitblijven van dergelijke 
investeringen zou betekenen dat de druk op de onderzoekers en docenten verder wordt vergroot en dat zij zich meer 
en meer moeten bezighouden met niet-primaire taken. Dat laatste beschouwt het faculteitsbestuur als ongewenst. Hoe-
wel het faculteitsbestuur altijd kritisch zal kijken naar nieuwe regels en eisen, zullen sommige nu eenmaal onvermij-
delijk zijn. Het is belangrijk om daarop ook in de personele sfeer voorbereid te zijn, juist ook om verdere druk op het 
primaire proces tegen te gaan.

De taakopdracht van de facultaire dienstenstructuur is drieledig: i) de adequate ondersteuning van onderwijs en 
onderzoek; ii) het zorgvuldige beheer van de middelen (personeel, financiën, huisvesting) conform de universitaire 
regelgeving en bestuurlijke eisen; en iii) de adequate ondersteuning van het bestuur. Taak (i) is een directie afgeleide van 
de activiteiten die zijn beschreven in de voorafgaande hoofdstukken. De taken (ii) en (iii) zijn eigenstandig. Geoweten-
schappen zal veranderingen in de bedrijfsvoering als gevolg van universitair beleid steeds kritisch op nut en noodzaak 
beoordelen.

In 2010 is de organisatiestructuur van de diensten voor een belangrijk deel aangepast aan de universitaire matrixstruc-
tuur. In de komende jaren zijn echter verdere stappen noodzakelijk. Ingezet zal worden op een betere onderlinge 
afstemming tussen Financiën en Control, Human Resources en het Research Support Office en op de afstemming 
van deze domeinen met de departementen. Verder zal naast de bestuurlijke lijn tussen de faculteit en de departementen 
de beheerlijn conform de mandaatregeling van de Universiteit Utrecht worden ingericht om de coördinatie van de 
bedrijfsvoering te formaliseren.

In dit hoofdstuk over bedrijfsvoering en ondersteuning staat per domein welke acties en ambities worden nagestreefd. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: Financiën en Control, Human Resources, Onderwijs- en Studentzaken, het 
Research Support Office, Communicatie & Marketing, ICT, Huisvesting en Bestuur- en Beleidsondersteuning. In 
tegenstelling tot de andere hoofdstukken is in dit hoofdstuk het onderscheid tussen ambities, doelstellingen en acties 
minder strikt.

6 bedrijfsvoering en ondersteuning
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f InancIën en control

Prestaties periode 2009-2012
• De afgelopen jaren heeft Geowetenschappen consequent een sluitende exploitatie gerealiseerd.
• Geowetenschappen heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige projectorganisatie, waarbij via een overhead op 

derde geldstroomprojecten een significante bijdrage wordt geleverd aan de dekking van de indirecte kosten.
• De faculteit beschikt over een gezonde reservepositie.
• Geowetenschappen heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van financiële modellen en instrumenten van 

de Universiteit Utrecht.
• De samenwerking tussen faculteit en departementen bij het opstellen van de jaarlijkse begroting loopt steeds 

beter.
• Het nieuwe Universitaire Verdeelmodel (UVM) is in de faculteit en de departementen geïmplementeerd.
• Moeilijke financiële operaties bij de overkomst van nieuwe groepen zijn tot een goed einde gebracht.
• De verdeling van de ISES-financiering is intern naar tevredenheid van faculteit en departement (AW) opgelost.

Geowetenschappen heeft zich ontwikkeld tot een faculteit waarbij de hoeveelheid middelen die wordt verdiend met 
onderwijs en onderzoek in evenwicht is met de uitgaven en vormt daardoor een solide pijler in de financiële bedrijfs-
voering van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is Geowetenschappen een projectenorganisatie met een relatief hoge 
omzet in de tweede en derdegeldstroom. De faculteit is goed gepositioneerd om in de komende jaren via de parame-
ters in het nieuwe universitaire verdeelmodel voldoende middelen voor onderzoek en onderwijs te verwerven. Het 
vasthouden en zo mogelijk verder uitbreiden van het relatieve aandeel in de omzet van het totaal van alle faculteiten 
binnen de Universiteit Utrecht is hierbij essentieel.

Er zijn echter risico’s: verdere groei met dezelfde onderzoekscapaciteit is geen sinecure. Consolidatie in de tweede 
geldstroom is belangrijk, maar lastig (zie hoofdstuk 3). Verdere inzet op EU-gelden is nodig (hoofdstuk 3). De derde 
geldstroomomzet mag niet inzakken, omdat dan een belangrijke pijler van het succes van Geowetenschappen verdwijnt. 
De derde geldstroommiddelen dragen immers via de overhead bij aan de dekking van de indirecte kosten. Echter, de 
markt voor het vergaren van externe onderzoeksmiddelen staat onder druk door de economische situatie en dat zal de 
komende paar jaar naar het zich laat aanzien niet veranderen. Bovendien zullen binnen een paar jaar de huisvestingskos-
ten voor Geowetenschappen substantieel toenemen door de nieuwe huisvesting in de Noordwesthoek van het Utrecht 
Science Park. We zullen dus continu moeten anticiperen op de ontwikkelingen in het financiële speelveld.

Ambities en acties
• Geowetenschappen zal een financieel beleidskader ontwikkelen dat voldoet aan het kader van de Universiteit 

Utrecht voor kwaliteit, transparantie en concernbrede afspraken in de financiële bedrijfsvoering.
• Indien de meeropbrengsten van onderzoek significant zijn, is een revolving fund een optie om initiatieven 

bovenop de eerdte geldstroom of kapitaalintensieve apparatuurinvesteringen te faciliteren. Geowetenschappen 
zal, in samenspraak met de departementen, onderzoeken onder welke condities en voor welke onderdelen een 
dergelijk fonds kan worden ingesteld.

• Geowetenschappen zal, samen met de departementssecretarissen, aan projectleiders duidelijk maken hoe taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het financiële domein van de faculteit zijn belegd.

• De interne begroting ontwikkelt zich qua inhoud en formulering in toenemende mate tot een bestuurlijk 
instrument. De kwartaalgesprekken zullen belangrijker worden om de financiële mogelijkheden in de rest van 
het boekjaar te bepalen.

• De managementinformatie in het domein financiën wordt verder uitgebouwd. Er zal worden onderzocht in 
hoeverre het mogelijk is om de managementinformatie op projectniveau helderder te presenteren. Hierbij 
wordt op termijn ingezet op Business Objects dat centraal wordt ontwikkeld.
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HuMan reSourceS

Prestaties periode 2009-2012
•	 Medewerkers worden goed ondersteund in hun 

ambities om zich verder te ontwikkelen.
•	 De administratie en archivering van personele 

zaken is goed op orde en er wordt ingezet op 
verdere kennisontwikkeling bij de HR-adviseurs.

•	 De afdeling HR is na een aantal moeilijke jaren goed op sterkte, er is nu een solide basis om verdere stappen te 
maken.

De kwaliteit van onderzoek, onderwijs en ondersteunende diensten wordt vrijwel geheel bepaald door de kwaliteit 
van onze medewerkers. Onze professionals zijn ons human capital. In een tijd van krimpende middelen, in combinatie 
met hoge ambities, is de selectie op en investering in kwaliteit een belangrijk uitgangspunt voor het HR-beleid. De 
faculteit vindt het van belang dat de arbeidsvoorwaarden het wetenschappelijk personeel de nodige vrijheid bieden om 
het werk inhoud en richting te geven. De faculteit verwacht van de medewerkers dat zij zich als onderzoeker en docent 
blijven ontwikkelen en bereid zijn bij te dragen aan bestuur en beheer. Deze ontwikkelingsbereidheid geldt voor het 
wetenschappelijk personeel (WP), maar ook voor degenen die werkzaam zijn als ondersteunend personeel (OBP).

Geowetenschappen heeft een transparant9 benoemings- en bevorderingsbeleid waarin relatief hoge kwaliteitseisen 
worden gesteld. De faculteit wil op haar vakgebied tot de top behoren. Tegenover de relatief strenge benoemings- en 
bevorderingscriteria bij het WP staat een relatief ruim carrièreperspectief waarbij de positie van UHD-1 voor iedereen, 
die aan de eisen voldoet, via bevordering bereikbaar is. Het vigerende benoemings- en bevorderingsbeleid voor het WP 
is enkele jaren geleden ingezet; het is nodig dat op korte termijn wordt bekeken waar nog zwakke punten in dit beleid 
zitten. Geowetenschappen heeft ook voor het OBP een actief loopbaanbeleid en wil medewerkers, die de ambitie heb-
ben zich te ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen bij hun verdere scholing en talentontwikkeling en zal doorstro-
ming naar hogere functies binnen en buiten de faculteit faciliteren.

Voor wat betreft de B&O-gesprekken is een aantal verbeteringen nodig. Ondanks verzoeken vanuit de faculteits- en 
departementale leiding blijkt keer op keer dat te weinig medewerkers tijdig een B&O-gesprek hebben. Ook komt het 
voor dat de verslaglegging soms zeer lang op zich laat wachten. Dit soort omissies leidt ertoe dat wordt ingeleverd op 
de effectiviteit van het B&O-instrument. De faculteitsleiding is van mening dat B&O-gesprekken altijd en voor ieder-
een nodig en belangrijk zijn en dus gehouden moeten worden en zorgvuldig moeten worden afgewerkt. De primaire 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leidinggevenden. Dit geldt ook voor BKO’s en SKO’s. Leidinggevenden 
besteden nog te weinig aandacht aan het tijdig behalen van deze kwalificaties. Het faculteitsbestuur vindt de BKO’s en 
SKO’s belangrijk uit perspectief van de kwaliteitsborging en essentieel voor het carrièreperspectief van het wetenschap-
pelijk personeel.

Ambities en acties
• Het benoemings- en bevorderingsbeleid voor het WP wordt geëvalueerd en wordt waar nodig aangepast en 

geactualiseerd.
• De faculteit biedt medewerkers met een grote onderzoekstaak (en weinig onderwijs) maatwerk bij het 

ontwikkelen van een academische loopbaan.
• De afdeling HR zal een plan maken om de B&O-cyclus verder te verbeteren door aandacht te schenken aan de 

kwaliteit van de gesprekken en de follow-up daarvan.
• Leidinggevenden van OBP-medewerkers zullen worden gestimuleerd in B&O-gesprekken expliciet aandacht 

te besteden aan de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.
• In overleg met de verschillende facultaire onderdelen zal de faculteitsleiding onderzoeken waar een 

personeelsschouw effectief is om het functioneren van individuele medewerkers van een onderdeel in het 

9 Transparant betekent hier: er is duidelijk aangegeven aan welke eisen iemand moet voldoen om voor 
benoeming of bevordering in aanmerking te komen.
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perspectief van de organisatiedoelstellingen te toetsen.
• Departementsvoorzitters maken afspraken met de onderwijs- en onderzoekleiders om ervoor te zorgen dat 

BKO’s en SKO’s worden gehaald door degenen die daaraan toe zijn (zie ook hoofdstuk 4).
• De faculteitsleiding maakt in samenwerking met de afdeling HR en de departementen een regeling voor 

emeriti en externen (mensen niet in dienst bij de Universiteit Utrecht maar wel verbonden aan de faculteit), 
waarbij het universitaire beleid wordt gevolgd.

• De afdeling HR zal onderzoeken hoe meer aandacht kan worden besteed aan persoonlijke waardering.
• Observaties die voortkomen uit de medewerkersmonitor worden omgezet in verbeterplannen.
• De faculteit blijft middelen beschikbaar stellen voor opleiding, loopbaanbegeleiding en coaching van 

medewerkers en leidinggevenden.

onDerwIjS - en StuDentz aken

Prestaties periode 2009-2012
•	 De van oudsher sterke uitvoeringsgerichte organisatie Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ) is versterkt met 

een beleidsafdeling. Die werkt, in aansluiting op en in samenwerking met Onderwijs & Onderzoek en de 
onderwijsinstituten, conform de Universiteit Utrecht en projectmatig.

•	 De administratieve onderwijsprocessen zijn efficiënt en transparant ingericht, waarmee ze onder meer een 
solide basis vormen voor de onderwijsmanagementrapportages en meerjarenoverzichten.

•	 Een ‘inventarisatie elektronische leeromgeving Blackboard’ heeft geleid tot een faculteitsbrede visie op 
e-learning en de ontwikkeling van een roadmap om e-learning structureel in te bedden in het onderwijs. 
Verder is de elektronische leeromgeving gemigreerd naar een UU-uniform systeem.

•	 Er is een helder en faculteitsbreed toetsbeleid ontwikkeld en voor een deel al in werking.
•	 Er is een studentenwebsite ontwikkeld waarin alle relevante informatie voor studenten kort en bondig is 

beschreven, conform, en in aansluiting op, de meer uitgebreide informatie in regelingen en studiegidsen.

De ambities van het Utrechtse onderwijsmodel en de ontwikkelingen binnen BaMa 3.0 vragen om een hoogwaar-
dige ondersteuning met inhoudelijke kennis van zaken om de vernieuwingen in het onderwijsdomein waar te maken. 
Nieuwe (externe) eisen, zoals op het gebied van de kwaliteitszorg en de ICT (inclusief e-learning) vragen om voort-
durende aandacht. Voor OSZ is het een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen de nieuwe ontwikkelingen zo in 
de onderwijspraktijk in te passen dat de docenten zich zoveel mogelijk kunnen blijven concentreren op het geven van 
goed gewaardeerd onderwijs. Efficiëntie, korte lijnen in de communicatie en het leveren van de juiste managementin-
formatie zijn uitgangspunten waarop blijft worden gestuurd.

Ambities en acties
• OSZ zal haar beleidspoot verder ontwikkelen om de onderwijsinstituten beter te kunnen ondersteunen en de 

synergie in de samenwerking te vergroten.
• Binnen de Schools is kwaliteitszorg een continu aandachtspunt. OSZ zet acties in gang om de 

kwaliteitszorgcyclus te verbeteren.
• De afdeling OSZ zet zich actief in bij de ontwikkeling en implementatie van e-learning in de faculteit.
• OSZ blijft ICT-ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen en waar nodig implementeren in 

onderwijsondersteuning en -bedrijfsvoering.
• OSZ blijft voortdurend aandacht besteden aan procesverbetering op basis van efficiencyoverwegingen, vragen 

uit de organisatie en/of veranderde wetgeving.
• Het belang van managementinformatie voor de onderwijsorganisatie neemt toe. OSZ zal processen 

voortdurend blijven monitoren op de gewenste output. Binnen het onderwijsdomein gebruikt de faculteit 
primair de managementinformatie van OSZ als stuurinformatie.
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reSearcH Support off Ice

Prestaties periode 2009-2012
• Het Research Support Office (RSO) heeft in de afgelopen jaren in toenemende mate bijgedragen aan het 

binnenhalen van (grote) projecten.
• Het RSO heeft een grotere bekendheid bij de onderzoekers en de departementen gekregen.
• Begrotingen voor projecten gaan vaker dan voorheen langs RSO.
• RSO is succesvol in het uitvoeren van de coördinatie- en programmamanagementrol voor diverse onderzoek- 

en innovatieprogramma’s (bijvoorbeeld KIC, EU-projecten).

Een belangrijke taak van het RSO betreft de ondersteuning van onderzoekers bij het acquireren van projecten. Het 
complete palet van non-science aspecten die naast inhoudelijke excellentie essentieel zijn om succesvolle onderzoeks-
voorstellen op te stellen wordt door RSO aangeboden. Trend is dat de administratieve regels en financiële randvoor-
waarden van subsidieverstrekkers en opdrachtgevers steeds stringenter worden, alle reden dus om de wetenschappers 
hier zoveel mogelijk te ontlasten. Daarnaast is het van belang dat de communicatie naar potentiële opdrachtgevers over 
tarieven en voorwaarden congruent en eenduidig is. Het staat de wetenschapper vrij om te kiezen welke mate en vorm 
van ondersteuning gewenst is. Echter, een toets op de begroting vóór indiening van een subsidieproject of het aangaan 
van een opdracht en een check van de bijbehorende contracten zijn verplicht. Het RSO zal ervoor zorgdragen dat de 
projectcontrollers voldoende geïnformeerd zijn om in de uitvoeringsfase de verplichte administratieve cycli van subsi-
dieverstrekkers goed te doorlopen.

Ambities en acties
• RSO zorgt ervoor dat de mogelijkheden van ondersteuning en de werkwijze bij zoveel mogelijk medewerkers 

bekend zijn.
• RSO geeft op tijd systematisch informatie over het bestaan en de deadlines van belangrijke calls in Nederland 

en Europa.
• Omdat valorisatie steeds belangrijker wordt (ook bijvoorbeeld in NWO- en STW-voorstellen) zal RSO ook op 

dit aspect ondersteuning bieden.
• Departementen en onderzoekers zorgen ervoor dat begrotingen voor projecten voor indiening altijd tijdig door 

RSO worden getoetst.10

• RSO toetst de juridische consequenties van de subsidie en draagt zorg voor een overeenkomst binnen de kaders 
van de UU en de faculteit in afstemming met de onderzoekers.

• RSO ontwikkelt zich verder als een dienst die zich in hoge mate zelf financiert via externe inkomsten.

10 Het is daarbij overigens ook belangrijk dat de departementen (i.c. de secretarissen) op de hoogte zijn van de 
afspraken die worden gemaakt. In de regel zal er sprake zijn van een wisselwerking tussen RSO en de 
departementen. 
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coMMunIc atIe & Market InG

Prestaties periode 2009-2012
• Verschuiving van voorlichtingsactiviteiten naar meer doelgroepgerichte onderwijsmarketing- en 

communicatieactiviteiten.
• Interne communicatie richting medewerkers en studenten is verbeterd door het periodiek uitbrengen van 

digitale nieuwsbrieven en de realisatie van een medewerkers- en een studentenportal.
• Realisatie van een online communicatieplatform binnen de universitaire structuur.
• De voormalige afdeling Geomedia is geïntegreerd in de afdeling Communicatie & Marketing (C&M).

De uitgebreide en unieke combinatie van disciplines maakt ‘Geosciences Utrecht’ nationaal en internationaal tot een 
sterk merk. De branding van de faculteit Geowetenschappen als een faculteit met een onderscheidend profiel op zowel 
onderwijs als onderzoek is erg belangrijk. Hierbij wil Geowetenschappen vanuit de eigen sterkte opereren. Dat wil zeg-
gen dat de branding van de faculteit het vertrekpunt is voor verdere outreach. Het strategische thema Duurzaamheid 
wordt vanuit deze basis extern geprofileerd.

Onderwijsmarketing wordt onmisbaar de komende jaren. De markt van potentiële studenten zal meer gericht benaderd 
moeten worden. Daarbij zullen op basis van marketingdoelstellingen per opleiding specifieke marketingcommunicatie-
instrumenten en -acties worden ingezet voor diverse doelgroepen. De nadruk ligt hierbij op het lokaliseren van speci-
fieke doelgroepen en de het aangaan van de dialoog met potentiële studenten.

Goede communicatie met studenten en medewerkers is essentieel waarbij goede afstemming tussen alle betrokken 
onderdelen op basis van één gemeenschappelijke visie op studenten- en medewerkerscommunicatie een belangrijke 
voorwaarde is.

Ambities en acties
• C&M zorgt voor branding van de faculteit als hét centrum voor onderwijs en onderzoek in de 

Geowetenschappen in Nederland en daarbuiten.
• C&M zorgt voor de branding van het strategische thema ‘Duurzaamheid’ en met name ook van de deelthema’s 

daarbinnen.
• C&M ontwikkelt een facultaire communicatievisie en communicatiestrategie.
• C&M stelt een visie op, gericht op de communicatie richting studenten.
• C&M stelt marketingdoelstellingen per opleiding op om specifieke marketingcommunicatie-instrumenten en 

-acties in te kunnen zetten voor diverse doelgroepen.
• C&M kijkt bij de invoering van de nieuwe universitaire online communicatie-infrastructuur kritisch naar de 

toepassingsmogelijkheden (facultaire site, studiekiezersite, intranet, studentenportal).

Ic t

Prestaties periode 2009-2012
•	 De transitie naar een meer centraal opererende ICT-structuur was complex, maar is uiteindelijk binnen de 

geboden mogelijkheden goed verlopen.
•	 De ICT-ondersteuning vanuit de faculteit werkt goed, gezien de beperkte bezetting.
•	 Het computerpark van de faculteit en de departementen is op orde.

ICT speelt een belangrijke rol in het onderwijs en het onderzoek. Om deze reden vindt de faculteit dat ICT-onder-
steuning ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijs binnen de faculteit aanwezig moet zijn. 
Voor de overige zaken zal de faculteit werken aan een solide partnerschap met de centrale directie ITS, zodat de ICT-
ondersteuning zo optimaal mogelijk verloopt. De speerpunten voor de komende tijd zijn: ICT en onderwijs, netwer-
kinfrastructuur en een meer toekomstbestendig werkplekconcept. De nieuwbouwprojecten vormen hierbij een apart 
aandachtspunt: op tijd zal duidelijk moeten zijn aan welke eisen ICT in de nieuwbouw zal moeten voldoen.
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Ambities en acties
• Aanstellen van een informatiemanager die de 

belangen van Geowetenschappen op strategisch 
en tactisch niveau behartigt.

• Het definitief neerzetten van een kleine, maar 
effectieve facultaire ondersteuningsstructuur die 
complementair is aan ITS.

• Uitwerken van een informatieplan voor de 
onderwijs- en onderzoekinfrastructuur (inclusief datavoorziening, software, rekencapaciteit en leermiddelen) 
op korte en langere termijn (nieuwbouw) en implementeren van de afspraken.

• Uitwerken van een structuur binnen het faculteitsbureau waarin het genereren van adequate 
managementinformatie wordt geborgd.

HuISveSt InG

Prestaties periode 2009-2012
• Geowetenschappen heeft in afstemming met het CvB en in goede samenwerking met de directie Vastgoed en 

Campus een ambitieus huisvestingsprogramma geformuleerd met een nieuwbouwinvestering van € 120 
miljoen, waarbij de totale faculteit naar de Noordwesthoek van het Utrecht Science Park zal verhuizen.

• Binnen de faculteit is een team geformeerd dat de nieuwbouwcoördinatie ter hand neemt en het facilitair 
management is formeel ingebed.

• De leefbaarheid van het Van Unnikgebouw is binnen de beperkte mogelijkheden verbeterd en er is een nieuw 
studielandschap gerealiseerd. Binnen het Aardwetenschappengebouw is binnen de zeer beperkte mogelijkheden 
geïnvesteerd in urgente zaken.

Geowetenschappen zal de komende jaren stapsgewijs nieuwe huisvesting betrekken. Ten eerste zal in 2013 het Gemeen-
schappelijk Milieu Laboratorium (GML) worden gerealiseerd. Het onderwijscentrum voor Bèta- en Geowetenschap-
pen, dat bestaat uit een cluster van twee nieuwe bouwdelen, het huidige Buys Ballotgebouw en het Minnaertgebouw, 
komt in 2015 gereed. Het kantoorgebouw wordt naar verwachting in 2016 opgeleverd, evenals het gerenoveerde 
huidige Van der Graaffgebouw waarin de een groot deel van de meer fysische experimenteerfaciliteiten en de opslag-
faciliteiten van de faculteit zullen worden gehuisvest. Het ruimtebeslag in vierkante meter per fte neemt in de nieuwe 
situatie significant af. Medewerkers zullen in het algemeen minder vierkante meter kamerruimte hebben dan in de 
huidige situatie en zullen meer dan ooit de beschikbare ruimte moeten delen.

Ambities en acties
• Binnen de strenge huisvestingsnorm (m2/fte) wordt een kantoorconcept gekozen waarin de werkprocessen zo 

optimaal mogelijk gefaciliteerd worden en wordt ingezet op een toekomstvaste huisvesting.
• Het onderwijscentrum wordt een plek waar studenten goed geoutilleerd kunnen studeren. De bedrijfsvoering 

wordt zo ingericht dat de exploitatie zo optimaal mogelijk plaatsvindt.
• Voor de laboratoria worden nieuwe logistieke processen ingericht en vindt daar waar noodzakelijk 

herstructurering van de ondersteunende organisaties plaats. Efficiënte aanwending van middelen, veiligheid, 
kwaliteit en het voldoen aan wet- en regelgeving zijn hierbij belangrijke factoren.

• Geowetenschappen wil zo duurzaam mogelijke gebouwen betrekken, echter binnen de financiële kaders en 
rekening houdend met ‘proven technology’. Dit betekent dat waar mogelijk duurzame technologie wordt 
ingezet, mits de exploitatie verantwoord is.
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beStuur- en bele IDSonDerSteunInG

Prestaties periode 2009-2012
• Bestuurlijke coördinatie overkomst externe groepen.
• Verbetering en formalisering van de bestuurlijke processen.
• Ondersteuning van de wisseling van de wacht van directeur en decaan.

Een efficiënt en slagvaardig bestuur en management van de faculteit is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen 
floreren van onderwijs en onderzoek. Doel is de faculteit in extern opzicht zo goed mogelijk te positioneren om de 
gestelde doelen te bereiken en in intern opzicht te zorgen voor een stabiel en adequaat bestuur en een degelijk en 
verantwoord beheer. De (kleine) afdeling Bestuur- en Beleidsondersteuning (BBO) richt zich specifiek op de proces-
matige ondersteuning van het faculteitsbestuur, de directie en het managementteam. Er wordt constant gewerkt aan 
de afstemming van de bestuurlijke organisatie en processen op de externe dynamiek, de groeiende regelgeving en de 
toenemende bestuurlijke drukte.

Ambities en acties
• Het goed en toekomstvast inrichten van de (onderscheiden) facultaire bestuurs- en managementorganisatie en 

het optimaal afstemmen van de daaraan gekoppelde bestuurlijke processen enerzijds en de management-
processen en administratie anderzijds.

• Het inrichten van een monitoringssyteem van alle projecten op het gebied van bestuur en beheer.
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In het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht zijn  

de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de 

staatssecretaris van OC&W opgenomen. Omdat deze 

afspraken een kader vormen voor de facultaire strategie, 

worden deze prestatieafspraken hier integraal 

weergegeven.

Kwaliteit en excellentie
•	 Excellentie: de deelname van studenten aan honoursonderwijs (facultaire en universitaire honoursprogramma’s 

in bachelor en master, university colleges en researchmasters) neemt toe van 5% in 2006 via 9% in 2010 naar 
12% in 2016.

•	 Kwaliteit: de Universiteit Utrecht blijft in de top 3 van de zes algemene universiteiten voor wat betreft het 
aandeel oordelen goed/excellent door de NVAO voor de bacheloropleidingen. Alle opleidingen behouden de 
NVAO-accreditatie, en de Universiteit Utrecht behoudt de ongeconditioneerde instellingsaccreditatie.

Studiesucces in termen van uitval, switch en rendement
•	 Uitval: het aantal studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar van 

studie niet meer bij de instelling staat ingeschreven neemt af van 20% in 2006 via 18% in 2010 naar 15% in 2016.
•	 Switch: het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar 

overstapt naar een andere studie bij dezelfde instelling ontwikkelt zich van 6% in 2006 via 7% in 2010 naar 6% 
in 2016 (% blijft gelijk door betere matching/selectie vóór de studie, betere mogelijkheden tot overstappen naar 
andere opleiding in het eerste jaar).

•	 Rendement: het aandeel voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat zich na het eerste jaar heringeschreven 
heeft aan de Universiteit Utrecht en dat binnen vier jaar een diploma bij de Universiteit Utrecht behaalt, 
ontwikkelt zich van 69% in 2006 (cohort 2003) via 74% in 2010 (cohort 2007) naar 77% in 2016 (cohort 2013).

Maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit en docentkwaliteit
•	 Docentkwaliteit: het aandeel (vaste) docenten met een BKO stijgt van 20% in 1999 via 60% in 2010 naar 80% in 

2016. Het aandeel docenten met een SKO neemt toe van 25% in 2006, via 30% in 2010 naar 35% in 2016. 
Hiermee behoudt de UU het hoogste aandeel docenten met een BKO en met een SKO van alle Nederlandse 
universiteiten.

•	 Onderwijsintensiteit: het aantal geprogrammeerde contacturen en overige gestructureerde uren in het eerste 
jaar van het bacheloronderwijs in alle voltijdopleidingen is in 2016 12-18 uren per week. Het gemiddeld aantal 
geprogrammeerde contacturen en overige gestructureerde uren bij de Universiteit Utrecht in het tweede en 
derde jaar van het bacheloronderwijs is 12-18 uren per week in 2016.

bijlage 1: 
prestatieafspraken universiteit utrecht
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Profilering van het onderwijs
•	 De volgende opleidingen worden na 2011 afgebouwd: master fiscaal recht, bachelor en master Portugese taal en 

cultuur, bachelor- en masterprogramma theologie, master sterrenkunde.

Zwaartepuntvorming in het onderzoek
•	 De Universiteit Utrecht investeert in vier strategische thema’s en focusgebieden (onder meer aantrekken 

toptalent, samenwerkingsverbanden, extra geld) in het licht van bijdragen aan 8 topsectoren en 6 EU Societal 
Challenges. Dit moet ertoe leiden dat bij Universiteit Utrecht in 2020 binnen elk van de strategische thema’s 
het aantal onderzoekgroepen met vier vijven in de SEP-beoordeling stijgt met 10%.

Valorisatie
•	 De Universiteit Utrecht besteedt in 2016 tenminste 2,5% van de verkregen publieke rijksbijdrage onderzoek aan 

activiteiten op het gebied van valorisatie
•	 Het aandeel studenten dat ondernemerschaponderwijs volgt neemt toe van 1% in 2006, via 3% in 2010 naar 5% 

in 2016.
•	 De relatieve positie (hoogste positie) van Universiteit Utrecht/UMCU ten opzichte van de andere algemene 

universiteiten/UMC’s in verworven middelen uit Kaderprogramma 7/Horizon 2020 blijft gehandhaafd.

Doelmatige besteding van middelen
•	 De Universiteit Utrecht handhaaft een doelmatige besteding van middelen, waarbij de verhouding overhead/

omzet niet hoger wordt dan 20,0% (resultaat Universiteit Utrecht in benchmark Berenschot 2011) en binnen dit 
percentage zo mogelijk een verschuiving optreedt van generieke ondersteuning naar directe ondersteuning van 
onderwijs en onderzoek.
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BaMa 3.0 Sinds halverwege 2011 bouwt de Universiteit Utrecht het onderwijsmodel uit met project ‘BaMa 
3.0’, gericht op het verbeteren van het studiesucces en de onderwijskwaliteit

BKO Basiskwalificatie onderwijs en onderzoek
B&O-gesprek Beoordelings- en ontwikkelingsgesprek. BuZa: Ministerie van Buitenlandse Zaken
CATO CO2 capture, transport and storage in the Netherlands
CEUT Center of Excellence in University Teaching
Climate-KIC Climate Knowledge and Innovation Community, een pan-Europees consortium dat investeert in 

innovatie- en onderwijsprogramma’s tegen klimaatverandering
Directie ITS De directie Information and Technology Services is onderdeel van de Universitaire Bestuursdienst 

van de Universiteit Utrecht
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EL&I Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. EMP-projecten: projecten 

gefinancierd uit een fonds van de Universiteit Utrecht voor onderwijsprojecten
ERC European Research Council
ESD Expertisecentrum Stedelijke Dynamiek en Duurzaamheid
EU Europese Unie
EU 2020 De groeistrategie van de Europese Unie voor de komende 10 jaar
GIMA Masterprogramma Geographical Information Management and Applications (GIMA)
GTI’s Grote Technologische Instituten 
I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IMEW Departement Innovatie, Milieu- en Energiewetenschappen
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
ISES The Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Science
JCU Junior College Utrecht
KNAW Koninklijke Academie van Wetenschappen
KWR Watercycle Research Institute
LERU League of European Research Universities
MTA Mid-term Assesments
NHTV Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
PAO Postacademisch onderwijs
PBL Planbureau voor de leefomgeving
PDCA-cyclus De Plan Do Check Act cyclus is een regelkringprincipe voor (proces)besturing en continue 

verbetering
REBO Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
RIVM Rijksinstituut voor Milieu vraagstukken
RSO Research Support Office Geowetenschappen
SEP Standard Evaluation Protocol voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek
SKO Seniorkwalificatie onderwijs en onderzoek

bijlage 2:  
afkortingen
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STW Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en 
gebruikers

UCU University College Utrecht
USE Utrecht University School of Economics
USI Utrecht Sustainability Institute
Veni, vidi, vici Drie financieringsvormen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor 

talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen
UHD Universitair Hoofddocent
UVM Universitair Verdeel Model
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