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Geacht bestuur, 

 

In deze brief nodig ik u uit om deel te nemen aan de pilots ‘Een slimmer 

collegejaar’. De Jonge Akademie heeft in 2021 het advies ‘Een slimmer 

academisch jaar’ gepubliceerd met daarin een analyse van het Nederlandse 

academisch jaar in vergelijking met het buitenland. In dit advies constateren zij 

dat het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland relatief 

lang en intensief is. Dat veroorzaakt een hoge werkdruk voor studenten, docenten 

en onderzoekers en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere 

wetenschappelijke kerntaken.  

 

In het afgelopen half jaar heeft een aantal universiteiten en enkele hogescholen – 

in overleg met mijn voorganger – het rapport van De Jonge Akademie uitgewerkt 

in een aantal concrete pilots (zie bijlage). Doel van de pilots is om het aantal 

onderwijs- en/of tentamenweken op een verantwoorde wijze terug te brengen, 

en/of bestaande onderwijsactiviteiten slimmer in te richten, zodat de werkdruk 

van zowel docenten en onderzoekers als van studenten wordt teruggebracht. De 

pilots mogen niet ten koste gaan van onderwijskwaliteit. Het ‘eindniveau’ en de 

eindkwalificaties van de deelnemende opleiding staan niet ter discussie . Bij de 

pilots Een slimmer collegejaar kan gedacht worden aan reflectie op en het 

ombouwen van curricula, waardering van online contact, het aanpassen van 

toetsing(svormen) en herkansingsweken of het slimmer roosteren. De extra 

ruimte biedt studenten bijvoorbeeld meer tijd voor stages, onderwijsprojecten 

zoals challenges waarbij vooral studenten het voortouw nemen, extra curriculaire 

activiteiten, of summerschools. Ook is een integrale pilot mogelijk waarin 

meerdere varianten worden gecombineerd.  

 

U wordt uitgenodigd deel te nemen aan de pilots Een slimmer collegejaar met 

maximaal drie opleidingen en/of organisatie-eenheden, zoals faculteiten. Per pilot 

wordt € 75.000 per jaar voor een periode van vier jaar beschikbaar gesteld 

(maximaal € 225.000 per instelling voor vier jaar). De gehele looptijd bedraagt 

2023 tot en met 2026. Indien u wilt deelnemen, dan hoor ik graag voor 1 

december a.s. van u met welke opleidingen of organisatie-eenheden én met welke 

pilot(s) u wenst deel te nemen.  
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De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR) hebben aangegeven als penvoerende universiteiten te willen optreden. Zij 

kunnen zorgdragen voor de kennisuitwisseling en de bundeling van het onderzoek 

en de monitoring van de pilots. Hiervoor ontvangen zij extra middelen; elk € 

100.000 per jaar. Aan de UvA en de EUR wil ik vragen of zij in hun reactie hun 

penvoerderschap kunnen bevestigen. De deelnemende instellingen, waaronder de 

penvoerende universiteiten, zijn gezamenlijk de eigenaar van het initiatief. 

 

Alle deelnemende instellingen ontvangen zo spoedig mogelijk na 1 december een 

bevestiging van hun deelname, de hoogte van hun bijdrage en op welke wijze en 

wanneer deze in hun bekostiging wordt verwerkt. 

 

De pilots zullen onderzocht en gemonitord worden door de deelnemende 

instellingen en landelijk door de penvoerende universiteiten, met het oog op de 

impact op werkdruk van studenten en docenten en ondersteunende staf, en de 

kwaliteit van het onderwijs. Na twee jaar wil ik bekijken wat de eerste 

opbrengsten van de pilots zijn en in overleg met betrokken instellingen en met de 

studentenbonden bespreken of bijsturing al dan niet wenselijk is. 

 

Hoewel het advies van De Jonge Akademie gericht was op het academisch 

collegejaar, hebben ook twee hogescholen aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

deelname aan de pilots. Als uit de pilot blijkt dat een ‘slimmer collegejaar’ ook 

voor een bredere groep hogescholen relevant is, dan ben ik bereid in overleg te 

gaan met de Vereniging Hogescholen om een soortgelijk traject ook voor de 

hogescholen te faciliteren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 
Robbert Dijkgraaf 

 
 

cc. UNL, Vereniging Hogescholen, LSVb en ISO 


