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de eUR In 2014: waaR staan we nU? 

de eUR In 2018: waaR gaan we heen?

eRasmUs UnIveRsIteIt RotteRdam: nU en In 2018

veRBonden met de weReld

engageRend ondeRwIjs

samenweRken vooR topondeRzoek

samen weRken en samenweRken

2018 – Impact & Relevance In een notendop

eRasmUs van RotteRdam 

Erasmus univErsitEit rottErdam ontlEEnt 

zijn naam aan dE grotE filosoof, 

thEoloog En humanist, dEsidErius Erasmus. 

EEn man diE EEn grotE invloEd op hEt 

intEllEctuElE En culturElE klimaat van 

zijn tijd hEEft gEhad door dE niEuwE 

communicatiEmiddElEn van zijn tijd: 

boEkEn. Erasmus, bEschouwd als EEn van  

‘s wErElds mEEst vooraanstaandE dEnkErs, 

wErd gEborEn in rottErdam op 28 oktobEr, 

ErgEns tussEn 1466 En 1467.
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de eur in 2014:  
Waar Staan We nu?

thuiS in de Wereld 

iM
pact & relevance - 2

014 - 2
018

in 2008 heeFt de eraSMuS univerSiteit rotterdaM (eur) 

Met het plan ‘thuiS in de Wereld’ haar Strategie over 

de aFgelopen vijF jaar Bepaald. deze Strategie Stond 

voor een internationaal georiënteerde univerSiteit Met 

Stevige WortelS in de regio. de aFgelopen jaren heBBen 

We BelangrijKe doelen gerealiSeerd Met de Start van 

nieuWe opleidingen, hoger StudieSucceS, verSterKing van 

onS toponderzoeK, de vernieuWing van de caMpuS en 

verBeterde BedrijFSvoering. 

de erasmus universiteit rotterdam is een onderzoeks-
universiteit met een uitgesproken maatschappelijke 
oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. onze 
academici en studenten werken aan het oplossen van 
mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het 
dynamische en kosmopolitische rotterdam.

de speerpunten van het onderzoek en onderwijs zijn: 
•  Gezondheid: van molecuul tot mens tot 

maatschappij en terug
• Rijkdom: duurzame economische groei 
•  Governance: de organisatie van bedrijven en de 

maatschappij 
•  Cultuur: media, geluk en identiteit in de moderne 

stedelijke samenleving

de UnIveRsIteIt vooR amBItIeUze denkeRs en doeneRs
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de eur in 2018:  
Waar gaan We heen? 
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een BlIk vooRUIt

In deze uitgave werpen we een blik vooruit. We 
nemen u mee naar 2018, het jaar waarin we onze 
ambities hebben gerealiseerd. We tonen u een 
universiteit die dankzij intensieve samenwerking trots 
kan zijn op haar internationale impact en relevantie 
op tal van gebieden. Binnen netwerken met andere 
universiteiten, het bedrijfsleven en maatschappelijke  

 
 
organisaties, binnen het onderwijs en onderzoek, en 
binnen de ondersteunende diensten. 

Deze publicatie is een ingekorte versie van het 
strategisch plan ‘impact & relevance - 2014-2018’.
het plan is te downloaden op www.eur.nl/
strategie2018. 

de KoMende jaren leggen We de lat nog hoger. doel iS 

oM de internationale iMpact en de relevantie van onS 

onderWijS en onderzoeK te vergroten. een aMBitieuS plan 

dat We alleen Kunnen BereiKen alS We op alle terreinen 

nóg intenSiever SaMenWerKen. Met elKaar en Met anderen. 

de BelangRIjkste thema’s In de peRIode 2014-2018 zIjn:

• Studiesucces en kwaliteit van het onderwijs
• Onderzoekskwaliteit en profilering
• Groei van het masteronderwijs
• Internationalisering 
• Beste carrièrestart 
•  Alliantievorming en samenwerking tussen faculteiten
• ICT en onderwijs
• Valorisatie 
•  Kwaliteitsverbetering en efficiency in de bedrijfsvoering 
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eraSMuS  
univerSiteit  
rotterdaM:   
nu en in 2018

iMpact & relevance - 2014 - 2018

het iS 2018. We zien een trotSe univerSiteit, verBonden Met de 

Wereld oM onS heen. regionaal, nationaal en internationaal. 

een univerSiteit die zich door optiMale SaMenWerKing op 

het geBied van onderWijS en onderzoeK Kan Meten Met de 

BeSte hoger onderWijSinStellingen in europa. internationaal 

gedreven, aMBitieuS, verBindend en grenSverleggend. een 

europeSe topuniverSiteit die Bijdraagt aan de KWaliteit van  

de SaMenleving.  

Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan  
de eur zich meten met de top van de europese univer-
siteiten. de universiteit integreert academisch toponder-
zoek met excellent onderwijs. zo kunnen we kennis en 
kunde succesvol vertalen naar producten en diensten met 
grote maatschappelijke en economische waarde. 

heldeRe focUs

De EUR staat in 2018 bekend als dé universiteit van ambi-
tieuze denkers en doeners. ons scherpe profiel kenmerkt 
zich door hechte onderlinge samenwerking en de bijzon-
dere focus op een select aantal disciplines. Profiel en focus 
zorgen er voor dat de EUR bijzondere mensen aantrekt. 
zo vormt onze universiteit een smeltkroes van talenten 
van alle leeftijden met diverse internationale en culturele 
achtergronden. Die diversiteit is onze kracht en basis voor 
innovatie en zorgt ervoor dat wij studenten opleiden tot 
wereldburgers.  

De EUR is toonaangevend op het gebied van high-impact 
research en onderwijs van het hoogste academisch 

niveau. dat doen we in nauwe samen werking met  
gerenommeerde nationale (zoals de universiteiten van 
Leiden en Delft) en internationale partners. 

de stad rotterdam - een moderne metropool met de 
grootste haven van Europa en de thuisbasis van meer  
dan 160 nationaliteiten, waaronder 50.000 studenten en 
vele multinationals - biedt de Erasmus Universiteit Rotter-
dam het ideale academische laboratorium voor het ontwik-
kelen en toepassen van haar wetenschap pelijke kennis.

IntensIeve samenweRkIng met BedRIjven  
en kennIsInstellIngen

De samenwerking met de arbeidsmarkt is intensief en 
waardevol. Wetenschappers en studenten leveren een 
actieve bijdrage aan het bedrijfsleven, de overheid, de 
gezondheidszorg en het onderwijs. de kracht van de 
eur is de unieke ligging in de regio, de gateway tussen 
europa en de rest van de wereld, een dynamische plek vol 
bedrijvigheid in een van de dichtst bevolkte regio’s  
op aarde. 
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grootSte ta
lenten

onderzoeKSexcellentie

gloBal playing Field

internationale uitWiSSeling

groei

internationaliSering iS Breed doorgevoerd: 

in 2018 zijn onze Studenten en MedeWerKerS 

verBonden Met de Wereld. onderWijS en 

onderzoeK Staan in het teKen van open en 

duurzaMe SaMenWerKing in internationale, 

interculturele teaMS en in netWerKen. 

tWeetaligheid iS de norM. in het Buitenland 

Worden de preStatieS van onze WetenSchapperS 

en Studenten Breed erKend. het aantal 

internationale Studenten iS SterK gegroeid 

en ze voelen zich thuiS in onze internationaal 

georiënteerde acadeMiSche geMeenSchap.

verBonden Met  
de Wereld 
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gloBal playing Fie
ld

groei

InteRnatIonale netweRken

in de mondiale kenniseconomie is internationalisering 
een onlosmakelijk onderdeel van modern, kwalitatief 
hoogstaand onderwijs en onderzoek. de samenleving 
vraagt om afgestudeerden die beschikken over 
brede wetenschappelijke kennis, goede beheersing 
van vreemde talen en interculturele competenties. 
Daarnaast verandert het academische ‘global 
playing field’ snel. Wetenschappers, faculteiten 
en universiteiten organiseren zich in Europese of 
mondiale netwerken om hun specialisme optimaal 
te kunnen profileren. daarom investeren we niet 
alleen in het aantrekken van buitenlandse studenten 
en wetenschappers, maar ook in de internationale 
competenties van onze studenten en wetenschappers, 
bijvoorbeeld door het stimuleren van internationale 
mobiliteit. Ook zetten we in op meer Engelstalig, 
multidisciplinair onderwijs en onderzoek en op 
samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke 
partijen. 

InteRnatIonale veRBondenheId

We zien in de wetenschappelijke markt een 
toenemende wereldwijde behoefte om de grootste 
talenten te binden. Veelbelovende studenten en 
onderzoekers kiezen voor een universiteit met de 
hoogste standaarden in onderwijs en onderzoek 
en uitstekende faciliteiten. Internationale rankings 
en reputatie worden steeds belangrijker. Maar ook 
carrièreperspectieven en een kosmopolitische studie- 
en werkomgeving spelen mee. de eur investeert 
daarom de komende jaren extra in uitstekende 
hospitality services en in de vorming van een sterke 
internationale gemeenschap. Ook breidt zij het palet 
internationale Masteropleidingen uit en wordt de 
buitenlandse instroom verhoogd.  

“de erasmus 
universiteit is zo’n 
internationale 
omgeving. en juist 
daarom voel ik mij  
hier - en velen met  
mij - zo thuis.”

InteRnatIonale oRIëntatIe 
In 2018:
•	 	Ten	minsTe	15%	van	alle 

nEdErlandsE 

bachElorstudEntEn gaat 

op uitwissEling of hEEft EEn 

intErnationalE studiE-Ervaring.

•	 	De	eUR	heefT	Ten	minsTe	15%	

buitEnlandsE studEntEn.
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excellentieonderWijS

“de lat ligt hoog in rotterdaM”

onS acadeMiSch onderWijS iS intenSieF, 

actieF en toepaSSingSgericht. daarMee 

Spelen We in op de verWachtingen 

van aMBitieuze Studenten uit Binnen- 

en Buitenland die acadeMiSch en 

carrièregericht onderWijS Willen. in 2018 

iS het MarKtaandeel in zoWel de initiële 

alS de poSt-initiële MaSterMarKt gegroeid. 

engagerend
onderWijS
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veRdeR weRken aan kwalIteIt 

Doel is om voor 2018 het rendement én de kwaliteit 
van het bachelor- en masteronderwijs verder te 
verbeteren. Het excellentieonderwijs wordt uitgebreid, 
zodat in 2018 8% van onze bachelorstudenten wordt 
bereikt. Ons onderwijsprofiel (activerend, engagerend) 
zet ons herkenbaar op de kaart en wordt actief in 
onze profilering gebruikt. Zowel het aanbod als het 
marktaandeel van onze bachelors blijft op het huidige 
niveau.

meeR masteRondeRwIjs

dankzij de toegenomen kwaliteit zal de eur steeds 
aantrekkelijker zijn voor studenten van buiten onze 
regio. uit heel nederland, maar ook steeds meer uit 
het buitenland – mede door de uitbreiding met English 
streams. We richten onze pijlen de komende vier 
jaar op de groei van ons marktaandeel in de master: 
daar liggen veel kansen voor het versterken van ons 
internationale profiel. de eur wordt zo nog meer dan 
nu een echte masteruniversiteit. 

de Beste caRRIèRe-staRt

de erasmus universiteit wordt vaak de ‘hofleverancier 
van de bestuurskamers’ genoemd. Niet onbegrijpelijk. 
De EUR heeft immers altijd een sterke focus gehad 
op de aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt. 
dat resulteerde in een hoog aantal erasmus-alumni 
op sleutelposities in organisaties. Het is onze ambitie 
om deze reputatie de komende jaren verder uit te 
bouwen. Hiervoor ontwikkelen we een samenhangend 
pakket van career services, alumnibeleid, en post-
experience onderwijs.
het is duidelijk dat de eur zich hiermee sterk 
onderscheidt van andere universiteiten en zich ook 
internationaal krachtig neerzet.

“de lat ligt hoog in 
rotterdam. het is pittig 
en er wordt van je 
verwacht dat je op de 
toppen van je kunnen 
werkt. ik hou daar 
van, ik vind dat juist 
uitdagend.”

ons ondeRwIjs In 2018:
•	 	De	pResTaTieafspRaken	meT	

hEt ministEriE van ocw zijn 

gEhaald.

•	 	De	eUR	heefT	vijf	high-enD,	

sElEctiEvE mastErs. 

•	 	meeR	bacheloRopleiDingen	

hEbbEn English strEams En/of 

(zo mogElijk) EEn EngElstalig 

dErdE jaar.

•	 	heT	masTeRaanDeel	is	

gEgroEid, zowEl landElijk als 

intErnationaal.

•	 	De	omzeT	in	De	posT-iniTiële	

markt is substantiEEl gEstEgEn.
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SaMenWerKen voor 
toponderzoeK 

in 2018 heeFt de eur een 

proMinente naaM op het  

geBied van high-iMpact 

reSearch en produceert zij 

relevante KenniS op het hoogSte 

acadeMiSch niveau. danKzij 

intenSieve en MultidiSciplinaire 

SaMenWerKing Met regionale, 

nationale en internationale 

partnerS en optiMale Support 

voor al onze onderzoeKerS.
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InvesteRen In kwalIteIt 

het onderzoek aan de eur kent in 2018 een hoog 
niveau over alle disciplines, met een nadruk op 
talentontwikkeling, diversiteit, samenwerking, 
maatschappelijke relevantie en integer handelen. 
We richten onze investeringen zowel op toponder-
zoeksgroepen van toonaangevend internationaal 
niveau, als op talentvolle jonge wetenschappers. 
Ook hier geldt: bundeling en samenwerking leidt tot 
meer dan de som der delen. Via slimme verbindingen 
tussen onderzoek, onderwijs, innovatie en valorisatie 
sturen we aan op grotere maatschappelijke 
zichtbaarheid en invloed van het onderzoek.

meeR Impact dankzIj meeR excellentIe

door multidisciplinaire samenwerking kunnen  
we beter inspelen op wetenschappelijke  
uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken.  
De onderzoeksondersteuning wordt sterk verbeterd. 
Mede hierdoor kunnen we meer internationale 
promovendi aantrekken die sneller promoveren. de 
focus op onze speerpunten en topmasters zetten we 
voort, wat zal leiden tot grotere wetenschappelijke 
en maatschappelijke impact.

ons ondeRzoek In 2018:
•	 	impacT:	De	eUR	heefT	haaR	hoge	posiTie	in	De	

cwts-ranking bEhoudEn.

•	 	heT	aanDeel		inkomsTen	UiT	sUbsiDies	van	nWo	

En Eu in dE totalE omzEt is toEgEnomEn.

•	 	2.5	%	van	De	onDeRzoeksmiDDelen	WoRDT	in	

valorisatiE gEïnvEstEErd.

•	 	De	senioR	sTaf	kenT	een	meeR	evenWichTigeR	

man-vrouwvErhouding dan in 2013.  

IntensIeveRe samenweRkIng 

We investeren de komende jaren extra in 
samenwerking en netwerkvorming tussen 
disciplines, met andere universiteiten in binnen- en 
buitenland, en met (regionale) maatschappelijke 
partners. dankzij de strategische alliantie met leiden 
en Delft (LDE) staan we internationaal nog sterker 
in onze schoenen. in het kader van het europese 
programma horizon 2020 gaan we tal van nieuwe 
samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland 
aan. door extra support, training van medewerkers 
en netwerkvorming zullen we het succes bij NWO 
en Europese fondsen vergroten. 

maatschappelIjke RelevantIe 

voor universiteiten wordt de maatschappelijke en 
economische relevantie steeds belangrijker – ook 
wel valorisatie genoemd. het recent opgerichte 
Erasmus Centre for Valorization speelt hierbij 
een belangrijke rol en helpt de onderwijs- en 
onderzoeksgroepen om hun kennis naar de 
maatschappij te brengen. Voor de EUR als geheel 
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
duurzaamheid leidend in de bedrijfsvoering en 
steeds duidelijker aanwezig in het profiel van ons 
onderwijs en onderzoek. Bovendien voert de eur de 
komende jaren een krachtig diversiteitsbeleid om de 
samenstelling van het wetenschappelijk personeel 
meer in balans te brengen.  

“ik noem het wel het 
‘wetenschappers paradijs’:  
alles ademt hier 
nieuwsgierigheid en de drive 
om door te gaan. dát is  
de juiste omgeving om 
tot onverwachte resultaten  
te komen.”
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MaKing the diFFerence 

 internationale allure

Service organiSatie SaMen WerKen  
en SaMenWerKen

SaMenWerKing iS een voorWaarde  

voor SucceS. daaroM inveSteren We  

al jaren in de interne proceSSen en  

het verhogen van onS Serviceniveau. 

ooK de KoMende tijd iS dit een 

BelangrijK Speerpunt. de aMBitie voor 

2018 iS een univerSiteit te Worden die 

toonaangevend iS op het geBied van 

Service en onderSteuning.      
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seRvIce en ondeRsteUnIng

Een uitstekende organisatie van de bedrijfsvoering is 
een belangrijke voorwaarde voor succesvol presteren in 
onderwijs en onderzoek. in 2018 is de ondersteuning  
professioneel ingericht, van hoge kwaliteit en 
efficiënt: ‘Making the difference’ luidt het motto. Alle 
ondersteunende diensten voor zowel onderwijs als 
onderzoek gaan nog intensiever samenwerken en zijn 
bovendien continu gericht op het bereiken van de 
strategische doelen van de universiteit. 

onlIne ondeRwIjs

De EUR is voortdurend bezig met het integreren van 
de modernste ict-ontwikkelingen in het onderwijs. 
Dankzij online onderwijs wordt het campus-based 
onderwijs ondersteund en efficiënter gemaakt. Zo 
worden nieuwe doelgroepen in binnen- en buitenland 
bereikt. Zowel studenten als docenten krijgen alle 
benodigde ondersteuning, gericht op het optimaal 
laten verlopen van het onderwijsproces. denk 
bijvoorbeeld aan elektronisch leren, kleinschalig 
onderwijs en digitaal tentamineren.

woUdesteIn campUs

Op Woudestein is een bruisende campus ontstaan. 
De universitaire gemeenschap en de vele bezoekers 
voelen zich thuis op de heringerichte en uitgebreide 
campus die kwaliteit en internationale allure 
uitstraalt. Woudestein is een plek van ontmoeting die 
‘samenwerking’ op alle fronten faciliteert. Voor steeds 
meer studenten is de campus letterlijk een thuis. op 
tal van plaatsen kun je terecht voor een kop koffie 
of een maaltijd. Ook zijn er verschillende winkels. 
Bovendien is er een sportcentrum met uitgebreide 
fitnessmogelijkheden. het complex is 7 dagen per week 
24 uur open, er is gratis wifi en er zijn overal prettige 
werkplekken, zoals in de totaal vernieuwde bibliotheek.

onze BedRIjfsvoeRIng In 2018:
•	 	De	geneRieke	oveRheaD	van	De	eUR	

is conform dE prEstatiEafsprakEn 

tEruggEdrongEn naar hEt 

nEdErlandsE gEmiddEldE. 

•	 	De	kWaliTeiT	van	De	

diEnstvErlEning binnEn dE Eur 

wordt in 2018 mEt EEn hogE 

klanttEvrEdEnhEid gEwaardEErd.

•	 	alUmni	WaaRDeRen	De	eUR	meT	

Ten	minsTe	een	7.5	in	peRioDiek	

marktondErzoEk.

de eUR In cIjfeRs:

aantal studEntEn:  22.367 (pEildatum 1-10-2013)

aanTal	Diploma’s:	 7.654	(in	2012)

aantal mEdEwErkErs:  2.766 (pEildatum 31-12-2012, Excl. Erasmus mc)

organisatiE:    7 facultEitEn: 

- Erasmus school of Economics (EsE) 

- rottErdam school of managEmEnt, Erasmus  univErsity (rsm) 

- facultEit dEr gEnEEskundE En  gEzondhEidswEtEnschappEn / Erasmus mc 

- Erasmus school of law (Esl) 

- facultEit dEr socialE wEtEnschappEn (fsw) 

- Erasmus school of history, culturE and communication (Eshcc) 

- facultEit dEr wijsbEgEErtE (fw) 

     2 institutEn: 

- instituut bElEid En managEmEnt gEzondhEidszorg (ibmg) 

- intErnational institutE of social studiEs (iss)

    1 univErsity collEgE

    Erasmus holding bv

aantal oplEidingEn: 20 bachEloroplEidingEn

    37 mastEroplEidingEn 

    12 rEsEarchmastErs oplEidingEn    

	 	 	 	 19	nieT-iniTiële	masTeRopleiDingen

omzeT	2012:	 	 	539	miljoen	(incl.	o&o	eRasmUs	mc)	
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Waarin gaan We de KoMende vijF jaar inveSteren?  

ondeRwIjs 
• ICT in het onderwijs (blended learing, MOOCs)
• Kwaliteit verder verbeteren door actief en engagerend intensief onderwijs
• Uitbreiding van het masterportfolio
• Verbetering van het studierendement in de master
• Intensievere (internationale) marketing voor de masteropleidingen
• Het opzetten van meer Engelstalig onderwijsaanbod 
• Oprichting van de Erasmus Honours Academy en uitbreiding van het honoursaanbod
• Career- & alumniservices en leven lang leren-aanbod in samenhang uitbouwen 

ondeRzoek 
•  Research Excellence-beleid met een accent op multidisciplinaire samenwerking en ontwikkeling  

van jong talent
• Betere ondersteuning bij subsidieaanvragen
• Meer prestatie- en kwaliteitgedreven financiering
• Ontwikkeling van een helder talent- en loopbaanbeleid voor wetenschappers 
• Maatregelen ter bevordering van de diversiteit van het personeelsbestand
• Uitbouw van het Erasmus Centre for Valorization

InteRnatIonalIseRIng 
• Tweetaligheid als norm
• Extra inzet op activiteiten en fondsenwerving in de EU
• Vergroting van het aandeel internationale studenten, vooral van buiten de EU
• Verbeterde faciliteiten voor inkomende studenten en medewerkers
• Stimulering van internationale uitwisseling onder zowel studenten als docenten  
 

seRvIces
• Stroomlijning van de serviceorganisatie
• Oprichting van het Research Support Office
• Doorontwikkeling van de campus
• Start van management developmenttrajecten & opleidingsprogramma’s voor medewerkers
• Ontwikkeling van state-of-the-art Management Informatiesystemen
• Uitbreiding van MVO-activiteiten & duurzame ontwikkeling van de campus

2018 – iMpact &  
relevance in  
een notendop



 28

I www.eur.nl/strategie2018

e strategie2018@eur.nl


