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Nederland scoort heel goed in
nieuwe universiteitenranglij st
Iedereen in het hog€r
onderwijs is blij en verheugd.
De Universiteit Urreche zij is
debeste van hetlánd. En d€
staatssecretarís: Nederland
doet het w€reldwijd erg goed.

BARÏ FU NI{É XOITETT
RorrlRDÁM. vanochtend koÍr ein-
delik het jub€lende persbeÍicht d€
deur uit De UniveÍsiteit Utrecht
(Ur, is d€ bste uDive6iteit van Ne
deÍland, volgens de Tímrs EAneÍ Ëdr-
et'í,n world UnlJutítr tknkingt 2011-
t2.In Utrecht wist€n ze al dat 2€ op
pluts 68 stotrden, mlr her rieuws
mo€st tot vandaag geheim blijven.

Eigenlijk kan in het hel€ hoger on-
derwijs d€ vlag llit, want na de vere-
nigde Stat€n en het V€r€nigd Ko-
dnkrijk staa de Nederlodse uni-
versiteit€n ats cotleti€f, met twaalf
instellingen in d€ top-200, op de d€r-
de plats in de Tin€r-ranking - all€en
Tilbug ontbÍeekt in de lijst Geconi-
Ceerd v@r het bÍuto binnenlands
product scoon N€dertand zelfs de
tweedê plek, na Hongkong.

stutssetdis zijlstÍa (onderwijs,
wD) reageerde dan ook bijzonder
rerhelgd. 

"Dit 
is mtuurlijt gewel-

dis ni€uws voor de Nederlandse uni'
vtrsit€ito en voor het hele ondeF
wijs. Het is volledig verdiend."

Een kleine kanttekening is op zijn
plaats. Dest€Íke stíCingt€n opzichte
vd de vorige lijst, toen UtÍ€cht nog
op plets 143 ston4 komt vooÍ e€n
gr@t deel door een nieuwe rek€nmÈ

Nederlandse uni'ó
]n de top-200
68, Universiteit Ulrecht
75. Wsseningeo Universiteit
79. UniversitehLêidên
92. Univêrsiteil van Amstêrdam

t04. TU Delff
!15. TU Eindhoven
134. Aiiksuniverciteit G roningen
157 Erasmus, Botieídam
159. Badboud, N ij mesen
159. Vrije Univerciteit Amsterdam
197 U niversneit Maastdcf't
200. TU Twente
brcn: Íimes Univercíty Rankinss

thode. Ditjer tel]etr voorhet ee$t de
ge€stêrwetenidÊppen en sociale wÈ
t€nschappen €ven zwaar me€ als ge-
neeskunde en de natuuÍwetenschap'
p€n. Nederlud presreerr kennelijk
sterk in dê'softê wetenschappen'.

utÍ€cht kwrm ook àl als b€ste Ne-
derlandse uíiversit€it naar voren in
de belángdke Ídkins van de rni-
v€rsiteit van Shuglni. En in de hit-
paÉde ran we€kblad ElrendÍ stotrd
de UU bij de ondervnasd€ hoosl€ra-
ren op de eesre pláair, terwijl de uni-
versiteit ln de vorige mmd gepubli-
c.eÍdeQs wotld Untueryiry Rankingt al-
le€n de universÍeit van Amst€rdam
mcst láten voorgm.

Er is, konom, geen gebrek aen
lijstj€s in de acad€mische wer€td. Ie
deÍe univ€Ísiteit weet in een Én dÈ
ze hitparades wel go€d ni€uws oveÍ
zichzelf r€ ontdekken. Maar nu de

universjteit Utrecht in zo v€êl lijsten
coÍsequent hoog scoon, kan d€ in-
stelling zich mer enig r€cht de b€ste
uDive6iteit van het land noemen.

Yvonne v0 Root v@ÍzitteÍ vn
het co[ege €n bêstuur van de Uni
veÍsiteit Urrechr, is blij m€t het suc-
es mn hur instelling, zegt ze.
,,Mer het is vooral hel m@i drt állê
N€d€rlandse universiteiten het zo
soed doen. Dit is her resultaat Én
beleid, met d€ bibehorende invertÈ
ringen, dat tien tot tlvitrtig jarr gele
dên is uitgcz€t, zo lang duurt het
voordatje in de wetenschap resultaat
zier van je inspanningen."

Het huidige beÍuursmodel van de
universiteiten maalt dat ze ,slag-
vaardig: kunrcn optredcn, zcCt van
Rooy. ,We mo€t€n niet terug naar
ftn siruatie wáàrbij vanuir Den Haag
miaommagement platsvindt'

De staatsseretdis heeft vooÍ de
komend€ jffen g€etr ext€ celd be-
schikbá voor het hoger ond€ÍwUi
Toch moet her niveáu vd de univeF
siteiten omhoog, zei zijlstm vanoch-
t€nd, 

"Dáarom 
willcn we zmarte

puntvormingbevordere universi-
teiten moeten zich meer Íicht€n op
adiviteiten wer ze go€d in zijn. Ál-
l€€n dàn kun je de absolute wereld-
topbereikenenj€daaÍh dhaven."

Dat is,,f€m€ taal, die fraai klinkí,
agt van Root 

"mar 
ander vol-

do€nde midd€len caat dat eht niêt
lukk€n. Door het wêgvallen van 500
miljoen euro aan aaÍdgasbaten, v€F
dwinen er de komende jeren driÈ
dui4nd plutsen voor jonge onde.-
zoek€rs, Dát eaan we merken tn de
intemation econcuÍ€ntiestrijd,"


