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In dit online 

magazine een 

terugblik met o.a.: 
 

 Bussemaker: “Ik 

nodig u uit voor een 

gezamenlijke visie.” 

 Studenten 

beklimmen zeepkist 

 Zetten MOOC’s de 

wereld op z’n kop? 

 Bestuurders 

speeddaten met 

strategie-experts 

 Schnabel mijdt 

geen taboes  

 Facts & Futures, 

films en meer… 
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A perfect storm 
Dat wenste ik iedereen bij aanvang van  de Eerste Duin & 

Kruidbergconferentie op 20 en 21 juni 2013 toe. Een storm van 

indrukken, cijfers en visies van buiten. Geen kant en klare 

oplossingen, maar een gezamenlijke verkenning van mondiale trends 

en impactvolle ontwikkelingen waar wij als universiteiten mee te 

maken kunnen krijgen. 

Ik wenste dat iedereen buiten zijn of haar kaders wilde denken en de 

tweedaagse enigszins verward zou verlaten, want als bestuurders 

hebben we vooral de neiging  om snel te trechteren naar oplossingen. 

Zoals Karl Dittrich in zijn openingsspeech verwoordde: ‘Er is een 

weinig gebruikt gen onder bestuurders; het gen van de twijfel, het gen 

van onzekerheid.’ We hebben met bestuurders van alle universiteiten, 

met de minister van OCW, met experts en studenten ons 32 uur 

opengesteld voor die onzekerheden en verkenningen. Dit online 

magazine geeft een impressie van deze conferentie. 

De dialoog over de driving forces en scenario’s is nu op gang en zal 

leiden tot een permanent proces van kritische horizonverkenningen 

over de toekomst van hoger onderwijs, kennis en wetenschap en de 

positie van universiteiten in het Nederlandse krachtenveld. 

Ik wens u een mooie, stormachtige zomer toe. 

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Begeleidingscommissie 
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Voorwoord 

@PvdMM Marijk van der Wende 

schetst toekomstbeeld van 

overheid als minderheids-

aandeelhouder in universiteiten 

#vsnu retraite 

 
 

 

 

@PvdMM Veel beta-techniek-

medisch gedreven gedachten bij 

#vsnu retraite. Louise Gunning wijst 

op belang kunst en cultuur en 

gamma wetenschap. 

 

 

@PvdMM Student als toerist 

(kiest eerst de stad) of 

'hormoonstudent' (blijft hangen 

in de stad van geliefde) bepalen 

ideeën over mobiliteit #vsnu 

 

 

@PvdMM Universiteit van 

Nederland breekt lans voor mooie 

spetterende minicolleges on line. 

Met de beste Nederlandse docenten, 

gratis. #vsnu 

 
 

 

 

@PvdMM Ook op terrein v 

digitalisering en MOOCs zouden 

uni's de handen ineen moeten 

slaan, zegt @ArnoPeels van TUE. 

Bussemaker: graag! #vsnu 

 

 

 
 

 

 

@PvdMM Jezelf 3 maanden 

opsluiten met wikipedia is 

voldoende om innovaties naar de 

markt te brengen. Tieners laten zien 

dat het kan. #vsnu retraite 

@PvdMM OCW wil 

gezamenlijke visie ontwikkelen 

op digitalisering, internationale 

strategie, wetenschap en 

bestuurlijke verhoudingen. 

#vsnu 

 

 

@PvdMM 'Je krijgt je studiepunten 

voor ondernemerschap pas als je 

een forse omzet hebt gehaald'. Idee 

van young Global shaper Yori 

Kamphuis #vsnu 

 

 

@ezwaart  

@PVdMM dank voor 

tweetfountain #VSNU 

Retraite #D&K 

@alexandra_dh  

@PVdMM mooie oneliners uit onze kennisstadsessie #vsnu - 

ik zal er vanavond een blog over schrijven... 

managingtheuniversitycampus.nl 

@PvdMM 'Digitalisering zorgt 

voor ratrace tussen 

universiteiten' zegt futuroloog 

Wim de Ridder tegen #vsnu 

retraite. Kennismarkt gaat open. 

 

 

@PvdMM Jan Versteeg, NL 

ambassadeur in Griekenland 

spreekt op #vsnu retraite over 

brain drain. 'Grieks onderwijs ligt 

plat'. 60% jeugdwerkloosheid. 

http://twitter.com/search?q=%23vsnu
http://managingtheuniversitycampus.nl/2013/06/21/where-to-study-students-become-tourists/
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Inhoudsopgave 

Willem te Beest:  

“We moeten verder. Wat zijn de trends, welke 

scenario’s kunnen we ontwikkelen? Met daarbij ruimte 

en onderscheid in wat we samen en apart gaan doen.” 

Arno Peels:  

“Wat is de crux in het onderwijs? Dat is de 

student. Die moeten we nog veel meer 

centraal stellen.” 

Arno Peels:  

“Wat is de crux in het onderwijs? Dat 

is de student. Die moeten we nog veel 

meer centraal stellen.” 

 

juli 

- 

november 

juni 



 
 

 

Een verkenning van impactvolle veranderingen 
De omgeving van de universiteiten verandert drastisch: 

globalisering en regionalisering, digitalisering van het 

onderwijsaanbod, meer mobiliteit van studenten, 

onderzoekers en  bedrijven, verstedelijking – ook in 

Nederland, een mondiale groei van de studentenaantallen, 

verandering in financiering,  machtsverschuiving van 

West naar Oost, vergrijzing, financiële crisis, overgang 

naar een snel veranderende, ‘exponentiële’ wereld, 

democratisering van kennis en samenwerking met 

bestaande en nieuwe industrie. De combinatie van deze 

ontwikkelingen maakt dat universiteiten zich voor moeten 

bereiden op grote veranderingen.  

Tijdens de Duin en Kruidbergconferentie op 20 en 21 juni 

werden de bestuurders opgeroepen om uit hun 

bestuurlijke modus te komen en te praten over dat wat 

men nog niet weet. Hierbij werden zij uitgedaagd door een 

schare aan externe experts en stakeholders, en door een 

variatie aan werkvormen met beeld, geluid, dialoog en 

reflectie. Tijdens deze tweedaagse spraken universitair 

bestuurders met studenten, business leaders, experts, 

jonge entrepreneurs en trendwatchers over de 

belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

positie van de Nederlandse universiteiten in de toekomst. 

De belangrijkste conclusie was dat de universiteiten hard 

moeten lopen om internationaal concurrerend te blijven. 

“Als we niets doen, zakken we vanzelf weg”. Het tempo 

waarin we geconfronteerd worden met ontwrichtende 

veranderingen zal immers toenemen, met een enorme 

positieve en negatieve  impact op het huidige systeem van 

onderwijs, onderzoek en innovatie.  

In gesprek met minister Bussemaker 

Minister Bussemaker was één van de genodigden. Zij was 

blij dat de universiteiten zich bogen over hun toekomst, en 

bood aan om actief mee te doen in dit traject. Zij nodigde 

uit tot gezamenlijke ontwikkeling van visies op 

internationalisering, digitalisering en wetenschap. Een 

deel van de discussie ging over haar vraag “hoe kunnen 

. 
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Terugblik 

Jet Bussemaker:  

“De uitval in het eerste jaar hoger onderwijs is het veelvoudige 

van het aantal studenten dat mogelijk afhaakt na de invoering van 

het sociaal leenstelsel op basis van de ramingen van het CPB.” 

Karel Luyben:  

“Er is teveel visitatiedrukte en 

steeds minder autonomie.  

Daar zit de bottleneck.” 

http://youtu.be/JjxyLk8i1T0


 
 

 

we de bestuurlijke verhoudingen zo organiseren dat jullie 

minder last van ons hebben daar waar goed gaat en het 

toezicht intensiveren daar waar het fout gaat?”. We hebben in 

Nederland de neiging om risicomijdend te zijn: wet- en 

regelgeving zijn dichtgetimmerd. De snel veranderende 

samenleving vraagt juist om flexibiliteit. De komende 

maanden wil zij deze vragen met de universiteiten verder 

uitwerken. 

 

Nieuwe onderwijstechnologie 

Een onderwerp dat op de conferentie intensief besproken 

werd, was de opkomst van de Massive Open Online Courses 

(MOOCs). De MOOCs zijn misschien wel het antwoord op de 

vraag hoe we de groeiende mondiale studentenpopulatie 

kunnen bedienen. Maar ook op de wens van studenten om in 

eigen tempo te studeren en een curriculum naar keuze 

samen te stellen uit het beste van het mondiale onderwijs-

aanbod. Dat met de opkomst van deze onderwijsvorm veel 

gesproken wordt over nieuwe, winstgevende 

businessmodellen, laat zien dat hoger onderwijs niet per 

definitie publiek blijft. Zo ontwikkelde zich zowel een 

scenario waarin grote delen van het hoger onderwijs 

georganiseerd worden via internationale private partijen, 

alsook een scenario waarin de publieke universiteiten juist 

veel sterker worden omdat ze via combinaties van online en 

lokaal onderwijs nog meer kwaliteit kunnen leveren. 

Internationale concurrentie 

Een tweede hoofdonderwerp van gesprek was 

internationalisering, talentwerving en -binding. Uit de 

bijdragen van experts bleek dat deze ontwikkeling nog lang 

niet uitgekristalliseerd is. In het algemeen werd gevoeld dat 

de internationale ambities opgeschroefd zouden kunnen 

worden: “we moeten overal met de neus vooraan staan”. Om 

internationaal te kunnen concurreren is een nauwe 

verbinding tussen onderwijs en onderzoek, gecombineerd 

met lange termijn stabiliteit, nodig. Dat vraagt om 

samenwerking, keuzes maken en een stabiele politieke koers.  

 

Concurrentie was trouwens één van de sleutelwoorden  
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Bert van der Zwaan:  

“Gezamenlijk opereren van de universiteiten kan talent naar 

Nederland trekken. We moeten verder kijken dan MOOCs. Dit 

vergt gezamenlijk rangschikken van capaciteit en middelen.” 

Terugblik 

Louise Gunning:  

“Het is heel goed dat we zo open 

met elkaar en de minister in 

gesprek treden.” 



 
 

 

tijdens de conferentie. Ontwikkelingen in Europa, vergelijkingen 

met andere landen en regio’s en de ontwikkeling van de 

Nederlandse economie roepen de vraag op met wie en in welke 

mate we kunnen blijven en moeten concurreren.  En ziet deze 

concurrentie er hetzelfde uit voor het bacheloronderwijs, het 

masteronderwijs en het PhD onderwijs?  Hoe competitief wordt 

de onderzoeksfinanciering en is dat dan een competitie op 

Europees niveau?  

Ieder zijn rol in het value network 

Ook vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven 

gingen met de universiteitsbestuurders in gesprek. Zowel 

de grote bedrijven als de jonge start-ups wezen op het 

belang van de universiteiten. De grote bedrijven zijn vooral 

op zoek naar specialisten, niet zozeer naar generalisten. 

De jonge  ondernemers riepen vooral op om in de 

opleiding ruimte geven aan creativiteit, ondernemerschap 

en dwarse denkers.  

Opvallend was dat de gedachte ‘dat een universiteit er is 

voor de regio’ door de aanwezige vertegenwoordigers van 

de grote bedrijven werd afgewezen: de wetenschap moet er 

voor de wereld zijn. Daarmee werd gewezen op een thema 

dat in de conferentie vaak naar boven kwam: de publieke 

functie van de universiteit. Men was het er over eens dat 

het gaat om het value network, het systeem van onderwijs, 

onderzoek en innovatie waarin ieder zijn rol te spelen 

heeft. Universiteiten en bedrijven zijn elkaars partners. 

Bedrijven moeten universiteiten niet dicteren, maar 

inspireren. Bedrijven hebben op hun beurt behoefte aan 

goede mensen en ideeën. Hoe kunnen we onze rollen in 

dit value network zo goed mogelijk vervullen? 

Tijdens de afsluitende discussie werden ook kritische 

vragen gesteld over de houdbaarheid van het 

onderwijsconcept; nu kennis overal is en de eigen 

bijdragen van studenten worden verhoogd, zullen 

studenten veeleisender worden. Zij zullen zich meer als 

klant gaan gedragen. Universiteiten zullen de student nog 

meer centraal moeten stellen in het onderwijsconcept. 
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Terugblik 

André Postema:  

“Kennis verdampt zo snel, het is zo aan 

verandering onderhevig. Wat betekent 

dit voor ons onderwijsmodel?” 

Rob Hamer:  

“Universiteiten zeggen te vaak dat ze er ook voor de regio zijn. 

Dat is onzin: wetenschap moet er voor de wereld zijn. Ga met 

ons, het bedrijfsleven in gesprek over samenwerking.” 



 
 

 

Voortvarend verder met toekomststrategie 

Aan het einde van de tweedaagse waren de deelnemers 

zonder uitzondering enthousiast over de vragen die de 

toekomst aan ons stelt. De urgentie van het nadenken over de 

toekomst – met elkaar en met de omgeving - werd door alle 

deelnemers gevoeld. Het denken over de trends vormt het 

begin van het traject gericht op de toekomststrategie. Het 

Rathenau en de universiteiten gaan dan ook voortvarend 

verder.  

De vervolgstap is het maken van een aantal scenario’s, dat 

kan dienen als input voor de strategieontwikkeling van de 

individuele universiteiten en het collectief. Deze scenario’s 

worden gebaseerd op de twee belangrijkste ‘onzekerheden’ in 

de omgeving van de Nederlandse universiteiten, te weten:  

1: Hoe competitief wordt de omgeving waarin Nederlandse 

universiteiten (zullen) opereren? 

2: Hoe ‘publiek’ cq ‘privaat’ zal het value network van de 

universiteiten eruit zien? 

Deze dimensies worden uitgewerkt met verwijzing naar vijf 

driving forces (globalisering, MOOCs, kennissteden, 

financiering/bekostiging, brain gain/drain). 

Daarnaast worden de onderlinge gesprekken tussen de 

bestuurders, de minister en andere stakeholders uiteraard 

voortgezet. 
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Terugblik 

Jorrit van der Togt:  

“Hyper concurrentie voor toptalent in het hoger 

onderwijs vindt plaats op landen niveau. 

Universiteiten moeten veel meer samenwerken.” 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) zijn 

vooral interessant als selectie instrument en als 

aanbod voor de leven lang leren markt.” 

 

1 locatie, 2 dagen, 14 universiteiten, 10 studenten en 

young entrepreneurs, 13 experts uit bedrijfsleven en non 

profit en ‘tegendenkers’, en 24 bestuurders. 

Interesse in het programma met CV’s en meer?  

Bekijk het programmaboekje. 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/Programmaboekje2013.pdf
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Roelof Heezen:  

“Shell heeft lab in Bangalore opgezet om 

meer R&D talent te kunnen werven.” 

Carel Stolker:  

“Ondernemerschap in universiteiten vliegt 

door het dak heen!” 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

instrument en als aanbod voor de leven lang 

leren markt.” 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

instrument en als aanbod voor de leven lang 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

instrument en als aanbod voor de leven lang 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

Stefan Braam:  

“Het kost een miljard om een medicijn in 

de markt te zetten. Wetenschap en 

industrie kunnen niet zonder elkaar.” 

Stefan Braam:  

“Het kost een miljard om een medicijn in 

de markt te zetten. Wetenschap en 

industrie kunnen niet zonder elkaar.” 



 
 

 

Een greep uit de vragen die tijdens de retraite werden gesteld:  

• Wat is de rol van 3d printing, wat is het effect van schaliegas, de 

google-bril op de universiteiten?  

• Wat doen onze concurrenten? Wat zijn de ontwikkelingen in 

Turkije en Brazilië?  

• Kennis verdampt zo snel, is continu aan verandering onderhevig, 

wat betekent dit voor ons onderwijsmodel? 

• Hoe ziet de student in 2030-2040 eruit? Hun vraag naar onderwijs is 

niet dezelfde als nu! 

• Kennis en informatie is overal. Blijft men geloven in het 

universitaire systeem van kennisoverdracht?  

• Studenten als klanten: wat wordt de lange termijn propositie om 

hen te binden?  

• Hoger onderwijs voor allen, velen, of toch de happy few?  

• Het totaal aantal (hoog ) begaafden in Nederland is kleiner dan het 

aantal studenten in het systeem!  Zit er een grens aan de groei van de 

studentenpopulatie? 
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Terugblik 

Paul Schnabel:  

“Als je wilt blijven waar je bent (nr 5 

kenniseconomie) moet je steeds harder 

lopen.” 

Paul Schnabel:  

“Als je wilt blijven waar je bent (nr 5 

kenniseconomie) moet je steeds harder 

lopen.” 

Paul Schnabel:  

“Als je wilt blijven waar je bent  

(nr 5 kenniseconomie) moet je  

steeds harder lopen.” 

 

Jan van den Biesen:  

“Het is moeilijk om Chinese werknemers vast te houden. Zij 

nemen hun internationale ervaring mee en gaan te snel 

terug naar een Chinees bedrijf. Wat doen wij daaraan?” 

 

Paul Schnabels overpeinzingen 

1) Onderwijstrilemma: toegankelijkheid, kwaliteit en rendement. We 

willen op alle drie hoog scoren. Dat is niet haalbaar. Wat valt als 

eerste, toegankelijkheid? Daar rust een sterk taboe op. 

2) Mag de studiekeuze helemaal vrij zijn? Kun je sturen via 

verleiding, bijvoorbeeld  via hogere collegegelden voor vakken als 

psychologie, en minder voor  bèta techniek? 

3) Moet je grote groepen opleiden voor een wetenschappelijke carrière 

die maar voor een  hele beperkte groep een optie is? 

4) Kun je het succes van de university colleges uitbreiden naar de 

grote studentenpopulatie?  

5) Moet je als universiteiten alles aanbieden? Kunnen sommige 

vakken als taalstudies niet beter op het HBO worden aangeboden?  
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Scenarioplanning 
 

“Scenarioplanning is 

een beproefde methode 

om in een sterk 

veranderende omgeving 

tot scenario’s en 

strategie te komen. De 

uitdaging voor alle 

deelnemers is om 

vanzelfsprekendheden 

en oplossingen los te 

laten en signalen en 

trends te bevragen op 

hun belang en 

onzekerheid. Vervolgens 

worden verschillende 

scenario’s geschetst 

waarmee scherp wordt 

welke strategische koers 

een organisatie moet 

varen als een dergelijke 

situatie zich gaat 

voordoen.” 

Barend van der Meulen 

Rathenau Instituut 

Bert van der Zwaan:  

“Is het business model van de universiteit nog 

geldig? Komen mensen in de toekomst nog naar een 

universiteit voor inspiratie?” 

 

Scenarioplanning 

Hoe gaan andere organisaties om met onzekerheden over de 

toekomst? Wat kunnen we van hen leren over scenarioplanning?  

Mensen uit de praktijk vertelden over hun ervaringen met 

scenarioplanning. Via speeddates konden alle deelnemers hen 

bevragen. De gasten van deze sessies waren:  

• Lorike Hagdorn - TNO 

• Henk de Bruijn - Rotterdams Havenbedrijf  

• Ewald Breunesse - Shell scenario team  

• Casper van Ewijk - Centraal Planbureau 

 

Tips van deze experts 

• Verplaats je in 2030, dat kun je alleen met buitenstaanders.  

• Echte innovators creëren nieuwe value networks. 

• Strategie, dat moet op een placemat passen.  

• Formuleer je trends, dan  je scenario’s en vervolgens je strategie. 

• Ken je klant én ken je concurrent! Meer meten is meer weten.  

• Denk van buiten naar binnen.  

• “Scenario's hebben niets te maken met voorspellen!” 

• Analyseer de trends, combineer ombuigende trends met 

verstorende events. 

• Door na te denken over de toekomst, creëer je herinneringen over 

de toekomst. Als het onwaarschijnlijke zich voordoet, dan heb je er al 

eens over nagedacht en kun je teruggrijpen naar het debat passend bij 

dat scenario.   

• Scenario denken moet heel oncomfortabel zijn, provocerend. Als je 

heel provocerende scenario's maakt, dan heb je beet. 

Ed Brinksma:  

“Singularity university. Een prachtig en interessant concept over hoe je 

technische studies meer maatschappelijk kunt inbedden.” 

Ed Brinksma:  

“Singularity university. Een prachtig en 

interessant concept over hoe je technische 

studies meer maatschappelijk kunt inbedden.” 

 



 
 

 

Fasering van traject Toekomststrategie Nederlandse universiteiten 

 

De tweedaagse Duin & Kruidbergconferentie vormde de derde fase van het traject 

Toekomststrategie Nederlandse universiteiten.  

De centrale vraag van het traject is hoe het universitair bestel in de toekomst er uit 

moet zien, wil het zijn wetenschappelijke kennisfunctie(s) (kunnen) vervullen. 

Het doel van de scenariostudie is dat er een breed gedragen visie komt op de 

ontwikkeling van het Nederlands universitair bestel. Dat wil zeggen dat niet alleen 

universiteitsbestuurders zich moeten kunnen vinden in de visie, maar ook de 

primaire stakeholders, politici van verschillende partijen en opinieleiders. De visie 

moet werken als referentie voor strategische keuzes van universiteiten, overheid, 

financiers en andere stakeholders. 

Het traject ‘Toekomststrategie Nederlandse universiteiten’ bestaat uit de zes fasen. 

Iedere fase sluit af met een go/no go beslissing voor de volgende fase. Bij iedere 

fase wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de interne blik (wetenschappers, 

bestuurders universiteiten) en de externe blik (stakeholders, denktanks, 

opinieleiders, internationale spelers). 

Fase 1: Voorbereiding traject: raamwerk voor scenariostudie. Gereed 

Fase 2: Identificatie van de driving forces, interviews stakeholders. Gereed 

Fase 3: Retraite: conferentie met stakeholders. Gereed 

Fase 4:  Uitwerking resultaten retraite in scenario-schetsen en aanvullende studies. 

Heden tot +/-november 2013. 

Fase 5:  Regionale bijeenkomsten met universitaire sector en stakeholders. 

Resultaat: set van 3 tot 4 uitgewerkte scenario’s. November 2013 – april 2014 

Fase 6: Strategische conferentie. Uitkomst: breed gedragen visie op ontwikkeling 

Nederlandse universiteiten. Juni 2014 

 

Geraadpleegde personen 
Voorafgaand aan de retraite heeft het Rathenau Instituut in samenwerking met de 

hoofden Strategie van de universiteiten de volgende personen geïnterviewd over 

impactvolle ontwikkelingen voor universiteiten: 

Jan Anthonie Bruijn, Pieter Duisenberg, Marry de Gaay Fortman, Ton Jonker, Rob 

van Leen, Henri Lenferink, Alexander Rinnooy Kan, Robert Jan Smits, Siebren de 

Vries en Herman Wijffels.  
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Roadmap 

 

januari 

- 

maart 

april 

- 

mei 

juli 

- 

november 

november 

- 

december 

januari 

- 

maart 

2013 

2014 

 
april 

juni 

Pauline van der Meer Mohr:  

“Het begon met een droom. De droom van Josephine. Het VNO-NCW heeft haar jaarlijkse tweedaagse 

bezinningsbijeenkomst in 'De Bilderberg'. Waarom dan niet ook een jaarlijkse bezinningsbijeenkomst 

van universitair Nederland in ‘Duin & Kruidberg’?” 



 
 

 

  

 

 

 

 

Steven Menke 

Straks, nu al, worden we overspoeld door hordes 

Aziatische studenten, die, anders dan wij,  er geen 

moeite mee hebben om 80 uur te werken. Hoe gaan 

we met hen concurreren, zeker niet door harder te 

gaan werken. Kennis is straks niet het relevante 

onderscheid. Alle kennis is met een Google-bril 

straks overal beschikbaar. Wat hiervan is relevant, en 

hoe bepaal je dat? Ik gebruik zo’n 50 verschillende 

kanalen om te communiceren. De vaardigheden om 

daar mee om te leren gaan zal de fysieke universiteit 

onderscheiden van online instituties. 

 

Lars Beke 

Als Nederland een kenniseconomie wil blijven, met 

kennis als export product, past geen limiet op 

studenten. Als we alle mensen die het kunnen ook 

willen opleiden gaat het om aantallen die we niet 

eerder gezien hebben. Gebruik van online middelen, 

jazeker, maar met gelijktijdig intensivering van het 

docent/student contact. Faciliteer en accrediteer 

online-opleidingen, bouw daarnaast aan 

hoogwaardige campussen. 
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Visies en films 

Pauline van der Meer Mohr:  

“Er zijn studenten die zelf hun curriculum bouwen. Er 

worden innovaties gedaan door kinderen van 15 jaar. Er 

worden talenten betaald om van college weg te blijven… zijn 

universiteiten nog nodig?” 

Nb de rechten van de films blijven bij de genoemde makers/sprekers. 

Ed Glaeser (Harvard 

University) over: 

Verstedelijking 

Mariana Mazzucato 

(University of Sussex) 

over: Financiering 

innovatie 

John Baker (Waterloo 

University) over: 

Veranderende 

studentenmarkt 

Bill Gates (former 

Ceo Microsoft) over 

MOOCs 

Peter Diamandis 

(Singularity Universi-

ty) over: Globalisering 

en exponentiele groei 

Stefan Braam:  

“Het kost een miljard om een medicijn in 

de markt te zetten. Wetenschap en 

industrie kunnen niet zonder elkaar.” 

De blik van ‘buiten naar binnen’ stond centraal tijdens 

de retraite. De deelnemers werden geïnspireerd door 

onder andere pitches van studenten en young 

entrepreneurs van de Universiteit van Nederland en 

via films. 

 

Did you know over: 

Exponentiële 

veranderingen 

An avalanche is 

coming (IPPR) over: 

Veranderingen in 

onderwijs 

http://youtu.be/rDvL63kBYW0
http://youtu.be/IHnQBcoggns
http://youtu.be/4bQDlS_83Yc
http://youtu.be/CqsZK3UOSQ8
http://youtu.be/yhKnkSj3IZs
http://youtu.be/rDvL63kBYW0
http://youtu.be/rDvL63kBYW0
http://youtu.be/rDvL63kBYW0
http://youtu.be/4bQDlS_83Yc
http://youtu.be/4bQDlS_83Yc
http://youtu.be/4bQDlS_83Yc
http://youtu.be/4bQDlS_83Yc
http://youtu.be/IHnQBcoggns
http://youtu.be/IHnQBcoggns
http://youtu.be/IHnQBcoggns
http://youtu.be/IHnQBcoggns
http://youtu.be/CqsZK3UOSQ8
http://youtu.be/CqsZK3UOSQ8
http://youtu.be/CqsZK3UOSQ8
http://youtu.be/yhKnkSj3IZs
http://youtu.be/yhKnkSj3IZs
http://youtu.be/yhKnkSj3IZs
http://youtu.be/yhKnkSj3IZs
http://youtu.be/UE_hIGROlFM
http://youtu.be/geBoDz2r9f4
http://youtu.be/geBoDz2r9f4
http://youtu.be/UE_hIGROlFM
http://youtu.be/UE_hIGROlFM


 
 

 

Thijs van Erdewijk 

Fundamenteel onderzoek is de eerste schakel in 

de kennisketen en de basis voor goed onderwijs; 

niet erg interessant dus voor bedrijven. Juist 

daarom moet de overheid blijven investeren in 

fundamenteel onderzoek. Het toegepaste 

onderzoek kan heel goed in samenwerking met en 

voor rekening van de bedrijven (valorisatie). Ook 

dat is een belangrijke kerntaak voor de 

universiteit. 

 

Marten van Blankesteijn 

De mediawereld lijkt wel een beetje op de 

universiteit. Honderd jaar oude organisaties, die 

menen te weten waarheen het moet met de 

nieuwe media. Neem een voorbeeld aan de NRC. 

Een jonge vent van 24 mocht als 

hoofdverantwoordelijke baas de webversie van de 

krant opzetten. Vandaag is het de beste digitale 

krant van Nederland. Heb de moed om ook in de 

universiteiten jonge mensen grote 

verantwoordelijkheid te geven. 

 

Alexander Klöpping 

Behalve als je aan het betreffende onderwijs 

deelneemt is het bekijken van de video’s in open 

source onderwijs van de Nederlandse 

universiteiten ernstig af te raden. In niets lijkt dat 

op de ervaring van een echt college van een 

topdocent in Harvard. Dat moet anders kunnen, 

dachten wij. De Universiteit van Nederland maakt 

nu professionele video’s van de Nederlandse 

topdocenten, waar we zo trots op zijn. Daarmee 

krijgen ze eindelijk het podium dat ze verdienen. 
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Bert van der Zwaan:  

“Hoe ziet de student in 2030-2040 eruit? Kunnen we als 

universiteiten beter gebruik maken van de denkkracht van 

de student? Ik twijfel aan ons 600-jarig business model.” 

Thijs van Erdewijk:  

“Zodra studenten meer gaan betalen, gedragen zij zich 

meer als klanten. Hun eisen worden belangrijker.” 

Thijs van Erdewijk:  

“Zodra studenten meer gaan betalen, 

gedragen zij zich meer als klanten. Hun 

eisen worden belangrijker.” 

 























 
 

 

Amman, Hans   Universiteit Utrecht 
Ast, Kees van   Universiteit Twente 
Becking, Koen   Tilburg University 
Beest, Willem te    Universiteit Leiden 
Beke, Lars   Student 
Berg, Dirk Jan van den  Technische Universiteit Delft 
Biesen, Jan van den  Philips Research 
Blankesteijn, Marten van  Universiteit van Nederland 
Boom, Dymph van den   Universiteit van Amsterdam 
Braam, Stefan   World Economic Forum 
Breunesse, Ewald   Shell scenario team 
Brinksma, Ed   Universiteit Twente 
Bruijn, Henk de   Rotterdams Havenbedrijf 
Bussemaker, Jet   Minister van OCW 
Dittrich, Karl   VSNU 
Eijnden, Sander van den  Open Universiteit 
Erdewijk, van Thijs  Student 
Ewijk, Casper van  Centraal Planbureau 
Gunning, Louise   Universiteit van Amsterdam 
Hagdorn, Lorike   TNO 
Hamer, Rob   Unilever Research Vlaardingen 
Heerekop, Patricia  VSNU 
Hees, Charlotte van  VSNU 
Heezen, Roelof   Shell 
Heijer, Alexandra den  Technische Universiteit Delft 
Hoareau, Cecile   Empower European Universities en Merit 
Jonge, Jos de    Rathenau 
Kamphuis, Yori   World Economic Forum 
Klöpping, Alexander  Universiteit van Nederland 
Kortmann, Bas   Radboud Universiteit Nijmegen 
Kos, Timo   Capgemini Consulting 
Kropff, Martin   Wageningen University 
Luyben, Karel   Technische Universiteit Delft 
Meer Mohr, Pauline van der Erasmus Universiteit Rotterdam 
Meijer, Gerard   Radboud Universiteit Nijmegen 
Menke, Steven   Student 
Meulen, Barend van der  Rathenau 
Minneé, Ron   Ministerie van OCW 
Mulder, Anka     Technische Universiteit Delft 
Paul, Martin   Maastricht University 
Peels, Arno   Technische Universiteit Eindhoven 
Poppema, Sibrand  Rijksuniversiteit Groningen 
Postema, Andre   Maastricht University 
Ridder, Wim de    Futuroloog   
Schnabel, Paul   Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht 
Scholten, Josephine  VSNU 
Smit, René   Vrije Universiteit Amsterdam 
Staijen, Eric   World Economic Forum 
Staman, Jan    Rathenau  
Stolker, Carel   Universiteit Leiden 
Togt, Jorrit vd   Shell 
Verbeet, Gerdi   Bestuur Rathenau 
Versteeg, Jan   Nederlands ambassadeur Griekenland 
Waarden, Jakob van der  Ministerie van OCW 
Wende, Marijk vd  Bestuur Rathenau 
Witvoet, Wouter   World Economic Forum 
Zwaan, Bert van der  Universiteit Utrecht 

  

Deelnemers 
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Arno Peels:  

“Als we niets doen, zakken we vanzelf weg. Grote aantallen 

talent in bijvoorbeeld China kun je niet bevechten zonder 

vernieuwing. Moeten we niet een aantal thema's benoemen en 

daarop de krachten bundelen?” 

Sibrand Poppema:  

“Bachelor en master moeten 

afzonderlijke opleidingen worden. 

Met de Bachelor als 

uitstroommoment.” 

 



 
 

 

Presentaties: 

 Visie studenten Lars Beke en Thijs van Erdewijk  

 Visie student Steven Menke 

 Presentatie strategie TNO door Lorike Hagdorn 

 Presentatie Cecile Hoareau bij themasessie Bekostiging 

 Presentatie Alexandra den Heijer Campus/Stad van de toekomst 

 

 

Facts & Futures: 

 

 

 

 

 

 

Magazine: 

Pdf-versie van het magazine 

 

 

 

 

 

Foto’s: 

Impressie van Duin & Kruidbergconferentie, alle foto’s zijn gebruiksvrij mits vermelding van VSNU. 
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Dirk Jan van den Berg:  

“De vraag naar hoger onderwijs kunnen we in de toekomst 

niet aan op een conventionele wijze.  We hebben meer 

internationale ambitie nodig. Naar voren, overal met je 

neus vooraan staan.” 

Downloads 

Gerard Meijer: 

“Academische banenperspectief baart jonge academieleden zorgen. Zij willen stabiliteit in 

het systeem zien om hun plek te kunnen vinden.” 

Gerard Meijer: 

“Academische banenperspectief baart 

jonge academieleden zorgen. Zij willen 

stabiliteit in het systeem zien om hun plek 

te kunnen vinden.” 

 

Onderzoek  

en Innovatie 

MOOCs Bekostiging Globalisering en 

Regionalisering 

Braindrain 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/Presentatie%20Toekomststrategie%20Universiteiten%20-%20TUe%20%28final%20version%29.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/Visie%20toekomst%20Nederlandse%20Universiteiten%20-%20Steven%20Menke.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/CvB%20univ%20DuinKruidberg%2020%20juni%20TNO%20-%20Hagdorn.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/Cecile_Presentation_Rathenau_17613.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/June%2021,%202013%20-%20AdH%20-%20VSNU%20sessie%20kennisstad%20%28with%20column%29.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/magazine-duin&kruidbergconferentie2013.pdf
http://www.flickr.com/photos/devsnu/sets/72157634554269146/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20OnderzoekInnovatie.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20OnderzoekInnovatie.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20MOOCs.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20Bekostiging.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20GlobaliseringRegionalisering.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20GlobaliseringRegionalisering.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/20130619%20BrainDrain.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Strategie-PA/Toekomststrategie/magazine-duin&kruidbergconferentie2013.pdf


 
 

 

“Nederland moet steeds meer op twee benen leren  lopen. Het ene 

been is al goed ontwikkeld, en georganiseerd: dat van 

ondernemend Nederland. Het andere been, dat van kennis en 

innovatie, is minstens zo sterk maar de opbrengst daarvan wordt 

nog niet optimaal benut. Wij zullen zelf onze krachten meer 

moeten bundelen. Daarvoor moet je alle kennisinstellingen, maar 

ook onze kennisvrienden in de private R&D een gezamenlijk  

platform geven. Pas dan maken we goede kans  Nederland tot 

kennishub van Europa te maken. Deze Duin & 

Kruidbergconferentie is om die reden georganiseerd, naar 

verwachting de eerste in een reeks.  

Mijn hoop is dat we zo (twee)jaarlijks met een groot aantal 

speelveldbepalende organisaties en personen uit de Nederlandse 

kennissamenleving samenkomen: mensen uit politiek, overheid, 

kennispartners, kennisintensieve bedrijven en experts, 

tegendenkers, talentvolle studenten en jonge ondernemers. Om 

het gesprek aan te gaan over de toekomst van Nederland en hoe wij 

daaraan  kunnen bijdragen. Om grote maatschappelijke 

vraagstukken te bespreken en inzichten en oplossingen te delen. 

Dat maken we mogelijk als we samen optrekken.  

Laten we hopen dat de eerste Duin & Kruidbergconferentie in 2013 

de start van een betekenisvolle traditie blijkt te zijn geweest.”  

Josephine Scholten  
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Nieuwe traditie? 

Josephine Scholten 

in gesprek met Jet 

Bussemaker en 

Alexander Klöpping. 

 

Alexander Klöpping:  

“Hoe kom je tot studententevredenheid? Wat kunnen we 

zelf doen zonder dat de minister meer geld hoeft te 

geven? Neem colleges op en zet ze online. Je hoeft niet 

honderd keer hetzelfde verhaal te houden.” 

Martin Paul:  

“Het is goed en noodzakelijk dat wij deze 

vragen van de toekomst stellen. We moeten 

snel vervolgafspraken maken.” 
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Projectorganisatie 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

instrument en als aanbod voor de leven lang 

leren markt.” 

Timo Kos:  

“MOOC (massive open online courseware) 

zijn vooral interessant als selectie 

instrument en als aanbod voor de leven lang 

Colofon 
Dit is een uitgave van  

VSNU 

in samenwerking met: 

Rathenau Instituut 

Redactie: 

Patricia Heerekop 

Charlotte van Hees 

Vervaardiging: 

René de Gilde (fotografie) 

Krista Schellevis (opmaak) 

Meer informatie kunt u vinden  

op www.rathenau.nl en 

www.vsnu.nl/toekomststrategie. 

Begeleidingscommissie (eerste en tweede fase traject Toekomststrategie) 

Pauline van der Meer Mohr (Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter commissie) 

Louise Gunning (Universiteit van Amsterdam) 

Marijk van der Wende (Bestuur Rathenau) 

Paul Schnabel (Universiteit Utrecht) 

Jorrit van der Togt (Shell)  

Barend van der Meulen (Rathenau, secretaris commissie) 

Josephine Scholten (VSNU)  

Projectteam  
Jos de Jonge (projectleiding)  
Patricia Heerekop (communicatie en organisatie) 
Onderzoek en notulen: 

Rosalie Belder 
Patricia Faasse 
Hendrik Steringa 
Herman Schoffelen 

 

Koen Becking:  

“Compliment voor de vereniging. We 

zijn op het niveau gekomen dat we 

dit aankunnen!” 

Martin Kropff:  

“Goed georganiseerd en goed dat er veel externen waren. Dit traject verder trekken! Niet te lang 

mee wachten. Samen inspelen op kansen.” 

Martin Kropff:  

“Goed georganiseerd en goed dat er veel externen waren. Dit traject verder trekken! Niet te lang 

mee wachten. Samen inspelen op kansen.” 

Martin Kropff:  

“Goed georganiseerd en goed dat er veel externen 

waren. Dit traject verder trekken! Niet te lang mee 

wachten. Samen inspelen op kansen.” 

 

http://www.rathenau.nl/
http://www.vsnu.nl/toekomststrategie
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