
Beloftes en speerpunten

In 2020;

• worden alle studenten 
uitgedaagd om te excelleren 
op hun talenten, ook in 
internationaal perspectief

In 2022; 

• krijgen studenten alle kansen 
om intern door te stromen 
naar een hoger niveau

• zijn studenten goed 
voorbereid op doorstroom 
naar het hbo

Excellentie en internationalisering
In 2020 is er een vernieuwd en verder ontwikkeld excellentieprogramma 
mede gericht op innovatie met nog sterkere inbreng van studenten en het 
bedrijfsleven.

• 200 studenten hebben een getuigschrift voor UP ontvangen
• Op basis van onderzoek naar onderzoeksvaardigheden in het mbo is een 

training voor docenten en masterclasses voor studenten ontwikkeld
• Up Community is opgestart
• 9 colleges hebben deelgenomen aan 24 vakwedstrijden
• Implementatie nieuwe strategie ‘crossing borders’
• Internationalisation@Home is opgestart 

Doorstroom hbo 
In 2022 zijn er twee gerichte projecten ter verbetering van de doorstroom naar 
het hbo gerealiseerd. 

• Inzet Skills Coaches
• Samenwerking HU in ontwikkeling Ad-opleidingen
• Kaders ontwikkeld voor Mhbo-opleidingen

Uitdagend en aantrekkelijk onderwijs 
Verwacht effect: studenten geven aan dat ze ons onderwijs uitdagend 
en aantrekkelijk vinden. 

• Relevante Job-cijfers liggen tussen de 3,0 en 3,5 (ruimte voor 
verbetering)

• Uit de job-monitor blijkt dat studenten ontevreden zijn over de 
keuzedelen 

Internationale mobiliteit 
Verwacht effect: internationale mobiliteit van studenten (over de hele 
instelling) is duidelijk toegenomen.

• Internationale mobiliteit is zeer beperkt vanwege Corona 
maatregelen 

Interne doorstroom 
Verwacht effect: de interne doorstroom van niveau 2 naar niveau 4 is 
verbeterd.

• Ongeveer 16% van niveau 2 studenten stroomt door naar niveau 3 
of 4

• Er zijn nog geen cijfers over het succes van de interne doorstroom 
(termijn is nog te kort)

 
Doorstroom hbo 
Verwacht effect: onze studenten zijn succesvoller in het eerste jaar van 
het hbo.

• 70% van studenten die in 2020 zijn gestart aan het hbo heeft 
eerste jaar succesvol doorlopen

Wij dagen studenten uit 
het maximale uit hun 
studieperiode te halen.

Realisatie Midterm review 2021 Merkbaar en meetbaar effect 2021

Realisatie komt overeen met 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect komt overeen 
met doelstelling KA

Realisatie loopt achter bij 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect blijft achter bij 
doelstelling KA

Geen merkbaar/meetbaar effect 
opgenomen in KA, geen vergelijking 
mogelijk

Nog te weinig cijfers beschikbaar 
voor vaststellen meetbaar/merkbaar 
effect

Legenda

Realisatie wijkt af van doelstelling 
door gewijzigd beleid/nieuwe 
inzichten
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