
 

 

INPUT VSNU VOOR TWEEDE KAMER 
 

AO Voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en 

Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid op 25 januari 2017 

 
Geachte leden van de Tweede Kamercommissie OCW, 

 

Op woensdag 25 januari behandelt u een groot aantal onderwerpen over hoger onderwijs- en 

wetenschapsbeleid. Vrijwel alle agendapunten zijn relevant voor en gaan over de 

universiteiten. De input is dan ook wat uitgebreider dan u van ons gewend bent. Hieronder 

splitsen wij de thema’s in twee onderdelen op: 

1. Wetenschapsbeleid 

2. Voortgang strategische agenda 

Wij hopen dat u de onderwerpen met interesse leest. De afbeeldingen en onderstreepte tekst 

zijn links naar de bijbehorende publicaties en nadere informatie. Wij wensen u veel succes bij 

de voorbereiding! 

 
1.  Input VSNU Wetenschapsbeleid 

In 2016 heeft de Groningse onderzoeker Ben Feringa de Nobelprijs voor de 

Scheikunde toegekend gekregen. Dat is een grote eer voor hemzelf, maar ook voor 

de omgeving waarin zijn uitzonderlijke talent tot bloei kon komen. Nederland heeft 

een sterk wetenschapsbestel, waarin veel excellente wetenschappers werken aan 

doorbraken in onze kennis en daarmee ook aan doorbraken in toepassing ervan op 

alle gebieden. Feringa had zijn onderzoek nooit kunnen doen als er geen goede 

basis was geweest waarin al decennialang is geïnvesteerd. Die investeringen zijn 

ook in de toekomst hard nodig, zodat universiteiten talenten kunnen blijven 

koesteren, hun samenwerking met partners kunnen uitbreiden en hun kennis 

geschikt maken voor benutting, en ruimte behouden voor vrij en 

nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Want daaruit komen radicale innovaties 

voort.  

 

Universiteiten voeren proactief talentbeleid  

De kern van universitair beleid is talentbeleid. Wetenschappelijk talent zorgt voor de 

vernieuwing en doorbraken die onderzoek en benutting verder helpen. Bovendien dagen 

deze wetenschappers studenten uit om de juiste vragen te stellen en de grenzen van het 

weten te verkennen. Om de ontwikkelingen in hun talentbeleid te laten zien, hebben de 

universiteiten recent een brief aan minister Bussemaker gestuurd. Daarin staan de volgende 

acties: 

 Universiteiten verbeteren de begeleiding van jonge onderzoekers en sluiten daarbij 

aan bij de behoeften van deze groep. Het cursus- en trainingsaanbod voor jonge 

onderzoekers is uitgebreid, waarbij ze ook worden voorbereid op een carrière buiten 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Personeel/Talentbeleid.pdf
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de wetenschap (onderwijsvaardigheden,  projectmanagement, ondernemerschap en 

communicatieskills).  

 De universiteiten hebben eind 2015 streefcijfers geformuleerd om de doorstroom van 

vrouwelijke wetenschappers te bevorderen. Om deze streefcijfers te halen, 

ontplooien wij allerlei initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn interne targets per 

faculteit, loopbaantrajecten voor vrouwen en diversiteitstrainingen voor 

benoemingscommissies. Op sectorniveau delen de universiteiten best practices in het 

nieuwe netwerk van Diversity Officers.  

Minister Bussemaker heeft bekend gemaakt dat zij vijf miljoen euro beschikbaar stelt voor 

het aanstellen van 100 extra vrouwelijke hoogleraren in 2017. De universiteiten vinden ook 

dat het aantal vrouwelijke hoogleraren (nog boven de eigen streefcijfers) sneller omhoog 

moet en zullen zorgen dat deze benoemingen blijvend worden. 

 

Brede consensus: investeringen in wetenschap en innovatie hoognodig 

In een verkenning naar de prioriteiten voor investeringen in wetenschap en innovatie 

signaleert het kabinet diverse recente rapporten over het belang van investeren in 

wetenschap en innovatie.1 Uit deze rapporten blijkt: extra investeringen in wetenschap en 

innovatie zijn hoognodig. De kabinetsbrief met de verkenning volgt de twee prioriteiten van 

de Kenniscoalitie: thematische investeringen en investeren in de basis voor excellent 

onderzoek. Ook signaleert de brief het brede draagvlak voor de thematische prioriteringen in 

de Nationale Wetenschapsagenda. De bewindslieden van OCW hebben 32 miljoen euro 

vrijgemaakt als startimpuls voor de NWA. Het is aan het volgende kabinet om deze lijn door 

te zetten en aan de hand van de twee geïdentificeerde prioriteiten gericht extra te investeren 

in wetenschap en innovatie. 

 

Digitale samenleving belangrijk thema in Nationale Wetenschapsagenda  

Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie in het kade van de 

Nationale Wetenschapsagenda de Investeringsagenda en het Portfolio 

voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor 

een jaarlijkse investering van 1 miljard euro, waarmee Nederland het 

onderzoek- en innovatiebestel kan dynamiseren en het palet van 

kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale 

Wetenschapsagenda – kan verzilveren om de grote maatschappelijke 

uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Eén van de grootste 

uitdagingen én kansen is het toewerken naar een digitale samenleving. 

Dit blijkt ook uit de NWA-routes, waarin digitalisering vaak terugkomt als belangrijk element. 

Daarom roepen de universiteiten gezamenlijk op tot een nationaal initiatief om van 

Nederland een gidsland en proeftuin te maken voor de digitale samenleving. Deze oproep 

vindt ook haar weerklank in het manifest dat een brede coalitie van bijna dertig bedrijven, 

                                                
1 De investeringsagenda van de Kenniscoalitie, het advies ‘Houd de basis gezond’ van de AWTI en het rapport 

van de ambtelijke werkgroep Wetenschap, Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/11/kamerbrief-over-prioriteiten-voor-investeringen-in-wetenschap-en-innovatie
http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/investeringsagenda
http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio
http://www.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio
http://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/263-nederland-gidsland-en-proeftuin-voor-digitale-samenleving.html
http://vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/VSNU_De_Digitale_Samenleving.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Manifest.pdf
http://vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/VSNU_De_Digitale_Samenleving.pdf
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maatschappelijke organisaties en kennisinstelling in november uitbracht. Onder andere 

VSNU, SURF, KNAW en VNO-NCW pleiten ervoor dat Nederland serieus digitaal leiderschap 

neemt. De universiteiten werken hieraan door hun onderzoek op dit gebied in beeld te 

brengen en te bundelen, en door hun onderzoekers met elkaar te verbinden. Later dit jaar 

volgt een tweede publicatie over de onderzoeksprioriteiten binnen de digitale samenleving. 

 

Open access en open science op de agenda  

De VSNU heeft een tweede E-zine over de succesvolle Nederlandse aanpak voor open access 

gepresenteerd. Hierin zijn de ontwikkelingen van het afgelopen jaar opgenomen. Het 

Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016 heeft duidelijk bijgedragen aan de verdere 

groei van open access in Europa. In Europa is het doel gesteld om in 2020 over te gaan op 

open access voor wetenschappelijke publicaties. In Nederland zijn met grote uitgeverijen 

contracten gesloten waardoor nog meer artikelen van onze onderzoekers zonder extra 

kosten online ‘open access’ beschikbaar worden. Open access kan gezien worden als 

onderdeel van het bredere concept open science. Het idee van open 

science is dat alle onderzoeksinformatie (artikelen, maar ook 

onderzoeksdata) zo vroeg mogelijk in het onderzoeksproces vrij 

beschikbaar wordt gemaakt, om zo samenwerking, 

wetenschappelijke vooruitgang en verspreiding van kennis te 

bevorderen. Momenteel wordt in Nederland, onder andere door de 

VSNU, gewerkt aan een Nationaal Plan Open Science, om het open 

karakter van de wetenschap te bevorderen.   

 

Valorisatie gaat naast economische juist ook over maatschappelijke impact 

Om hun maatschappelijke rol te versterken en hun ondernemende studenten en 

wetenschappers beter te faciliteren blijven universiteiten zich verder ontwikkelen. 

Universiteiten en wetenschappers vinden het benutten van hun vergaarde kennis zeer 

belangrijk. Dit blijkt onder andere uit de vele publieke optredens van wetenschappers, talloze 

onderzoeksprojecten in samenwerking met overheid en bedrijfsleven, 

het groeiende aantal academische start-ups, de (wereldwijd en gratis) 

MOOC’s, aangevraagde en toegekende patenten en octrooien en de 

prominente plek van valorisatie in instellingsplannen en 

jaarverslagen.[1] Wetenschappers leveren hiermee een substantiële 

bijdrage aan de oplossing van de grote uitdagingen waarmee onze 

samenleving zich geconfronteerd ziet. Universiteiten ondersteunen 

wetenschappers en studenten bij hun valorisatie activiteiten in 

Knowledge Transfer Offices (KTO’s). Alle KTO’s van universiteiten en 

universitair medisch centra werken aan een gezamenlijke agenda, 

wisselen best practices uit en houden contact met stakeholders als 

                                                
[1] Inspirerende voorbeelden van valorisatie heeft de VSNU in 2016 bijeengebracht in het e-magazine 

‘Valorisatie in Beeld’. 

http://www.vsnu.nl/meer-impact-met-open-access/
http://www.vsnu.nl/valorisatie-in-beeld/
http://www.vsnu.nl/valorisatie-in-beeld/
http://www.vsnu.nl/meer-impact-met-open-access/
http://www.vsnu.nl/valorisatie-in-beeld/
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TO2-organisaties, het ministerie van OCW en EZ en StartupDelta. Ook hebben universiteiten 

‘societal relevance’ en kennisbenutting standaard opgenomen in hun onderzoeksevaluaties 

(SEP) én in de wetenschappelijke functieprofielen. De universiteiten zetten zich de komende 

tijd in voor meer zichtbaarheid van valorisatieactiviteiten en nog betere ondersteuning van 

wetenschappers en studenten bij het ontwikkelen en uitvoeren daarvan. Wij waarderen de 

steun van de staatssecretaris voor de groeiende rol van universiteiten in de regio's en de 

kennissamenleving van Nederland. Hoewel de inhoudelijke focus van de brief voornamelijk 

ligt op de ‘harde’ economische componenten van valorisatie vertrouwt de VSNU er ten volle 

op dat de staatssecretaris valorisatie ziet als de brede maatschappelijke en economische 

benutting en impact van wetenschappelijke kennis. Een uitgebreide reactie van de VSNU op 

de Kamerbrief vindt u hier. 

 

Rathenau bevestigt: competitie en matchingsdruk nemen toe 

Een steeds belangrijker deel van het onderzoeksgeld wordt verdeeld in competitie, 

bijvoorbeeld bij NWO en in Europa. De subsidiegevers vergoeden echter slechts een deel van 

de totale kosten van een project. Het andere deel moeten universiteiten dus bijleggen 

(matchen). Dat doen zij uit hun eerste geldstroom, de basisfinanciering die elke universiteit 

van de overheid krijgt voor onderwijs en onderzoek. Door de groei van de 

onderzoekbudgetten van NWO en Europa ten opzichte van het onderzoekdeel van de 

rijksbijdrage, wordt het beslag van matching op de eerste geldstroom steeds groter. Het 

gevolg is dat de ruimte van universiteiten voor eigen onderwijs- en onderzoekbeleid steeds 

kleiner wordt. Dit blijkt ook het Rathenau-rapport ‘Chinese borden: financiële stromen en 

prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek’: “De competitieve druk in de 

financiering door onder andere de toename van Europese financiering en de daarmee 

toenemende matchingsdruk is veel groter dan die lijkt te zijn volgens de verhouding 1e – 2e 

geldstroom.” (p6) Daarom is het van belang dat invulling gegeven wordt aan de opties die 

worden geschetst in de Beantwoording motie Jasper van Dijk en Mei Li Vos inzake 

matchingsverplichting onderzoekers. 

 

Balans wetenschapsgebieden volgens Rathenau proportioneel naar economie 

Volgens het Rathenau-onderzoek naar de balans in uitgaven aan wetenschapsgebieden is de 

financiële verdeling van de verschillende wetenschapsgebieden naar de aard van de 

Nederlandse economie proportioneel. Bovendien blijkt uit de analyse dat het 

wetenschapsbestel geen ‘witte vlekken’ vertoont: er verdwijnen geen wetenschapsgebieden, 

hoewel wel gebieden worden gesignaleerd die gevaar gaan lopen. 

 

2. Input VSNU Voortgang Strategische Agenda Hoger Onderwijs 

 

Reviewcommissie oordeelt: universiteiten halen prestatieafspraken 

http://www.vsnu.nl/nl_NL/statement/statement/46-reactie-vsnu-op-kamerbrief-wetenschap-met-impact.html
https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/chinese-borden-financi%C3%ABle-stromen-en-prioriteringsbeleid-het-nederlandse-universitaire
https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/chinese-borden-financi%C3%ABle-stromen-en-prioriteringsbeleid-het-nederlandse-universitaire
https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/chinese-borden-financi%C3%ABle-stromen-en-prioriteringsbeleid-het-nederlandse-universitaire
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=zaeAWMWeN8LG8Afe-KawCw&gws_rd=ssl#q=rathenau+financiele+verdeling+economie
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Universiteiten zijn hun prestatieafspraken met de overheid 

nagekomen. Deze conclusie trekt de Reviewcommissie Hoger 

Onderwijs en Onderzoek in haar eindadviezen over de prestaties 

van afzonderlijke instellingen. De bevindingen sluiten aan bij de 

conclusies die de VSNU zelf eerder al trok in haar ‘Eindrapport 

Hoofdlijnenakkoord en Prestatieafspraken’. Zo is de uitval van 

studenten uit de studie verminderd, is het studiesucces 

toegenomen, zijn fors meer docenten in het bezit van een 

onderwijskwalificatie (BKO) en nemen steeds meer studenten deel 

aan excellentietrajecten. De VSNU-rapportage is het sluitstuk van het Hoofdlijnenakkoord en 

doet verslag van de sectorbrede ontwikkelingen op de gezamenlijk vastgestelde thema’s. De 

Reviewcommissie oordeelt ook dat alle afzonderlijke universiteiten hun afspraken zijn 

nagekomen. De minister heeft deze beoordeling in haar definitieve besluit overgenomen. 

Universiteiten zien een nieuwe ronde prestatieafspraken onder dezelfde voorwaarden, 

ondanks het succes, niet zitten. De afspraken werden in 2012 gesloten onder hoge tijdsdruk. 

De omstandigheden waaronder de afspraken tot stand kwamen maakten het lastig een breed 

draagvlak binnen de universiteiten te organiseren voor de plannen. 

 

Universiteiten maken werk van BKO 

Minister Bussemaker heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat universiteiten 

veel werk hebben gemaakt van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). De Kamer stelde 

eerder vragen over een onderzoek van het ISO, waaruit zou blijken dat 30% van de 

universitair docenten geen BKO bezit. Bussemaker laat weten dat in 2011 16% van de 

docenten een BKO bezat, op dit moment is dat 70%. Daarbij zijn veel docenten op dit 

moment bezig met het behalen van een BKO. De VSNU verwacht dat het percentage de 

komende tijd nog fors toeneemt. Bij alle universiteiten zijn de competenties die in VSNU-

verband zijn afgesproken, opgenomen in hun BKO-programma’s. Daarmee is het basisniveau 

van de BKO geborgd. Dit jaar doen alle universiteiten mee aan een peer-review van hun 

BKO-programma, gericht op van elkaar leren en verbeteren. Ook besteedt de VSNU dit jaar 

aandacht aan permanente educatie (waaronder SKO en onderwijskundig leiderschap). 

 

De promovendus als docent 

Naar aanleiding van het onderzoek door PNN en ISO, waaruit bleek dat een deel van de 

promovendi vindt dat zij onvoldoende scholing en begeleiding krijgen bij het geven van 

onderwijs, heeft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat 

elke docent, dus ook een promovendus met onderwijstaken, goed voorbereid moet worden 

op het geven van onderwijs. De VSNU is in overleg getreden met ISO en PNN, en zij hebben 

hun bevindingen gepresenteerd aan experts van de instellingen. Veel instellingen bieden al 

onderdelen van de BKO aan, of hebben speciale trajecten voor promovendi. Dit jaar zal de 

VSNU specifiek aandacht besteden aan kennisuitwisseling en doorontwikkeling van 

begeleiding en training van promovendi.  

http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=e901979c8e&e=678933300e
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=5f3fbd4998&e=678933300e
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=5f3fbd4998&e=678933300e
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=44bbcfae15&e=678933300e
http://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/VSNU_Prestaties_in_perspectief_(web).pdf
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VSNU rapporteert over voorinvesteringen Studievoorschot 

Universiteiten hebben zich in verband met de invoering van het Studievoorschot 

gecommitteerd aan het doen van voorinvesteringen voor in totaal €200 miljoen, verspreid 

over de jaren 2015, 2016 en 2017. In 2015 hebben de universiteiten gezamenlijk € 77 

miljoen aan voorinvesteringen gedaan  In een brief over de begrote voorinvesteringen 2016 

gaat de VSNU in op de stand van zaken van de plannen voor 2016, om samen ruim €143 

miljoen extra te investeren in het kader van de invoering van het studievoorschot. In de 

jaarverslagen 2016 maken de universiteiten  inzichtelijk wat er is gerealiseerd. Dit bedrag is 

gebaseerd op de plannen in de universitaire begrotingen voor 2016. Hierbinnen bestaan 

lokale verschillen in omvang en bestedingsdoelen van de voorinvesteringen. De 

medezeggenschap heeft bij alle universiteiten instemming gegeven op de hoofdlijnen van de 

begroting 2016 en de voorinvesteringen in het kader van het Studievoorschot.  

 

Universiteiten, hogescholen en studenten presenteren gezamenlijke investeringsagenda voor 

middelen Studievoorschot. 

1) Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, 2) 

verdere professionalisering van docenten, 3) meer begeleiding 

van studenten, 4) aandacht voor talentontwikkeling en 5) het 

realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf 

investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar 

komt door de invoering van het Studievoorschot. Het 

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke 

Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en 

de Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteerden deze 

gezamenlijke agenda eind december aan minister Bussemaker op 

de Haagse Hogeschool, in het bijzijn van docenten en studenten. 

Als het aan de hoger onderwijs- en studentenkoepels ligt, werken 

universiteiten en hogescholen bovenstaande kernambities uit in concrete maatregelen, in 

nauwe dialoog met studenten en docenten. De hoger onderwijsinstellingen hebben via 

voorinvesteringen al een impuls gegeven aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. De 

partijen willen deze impuls met de inzet van de middelen uit het Studievoorschot continueren 

en verder uitbouwen, onder andere door te investeren in meer docenten voor de klas en 

intensievere begeleiding van studenten. Omdat de middelen geleidelijk beschikbaar komen, 

vragen de universiteiten om de impuls vanaf 2018 te verhogen, zodat de gezamenlijke 

ambities sneller gerealiseerd kunnen worden en de studenten er eerder van profiteren.  

 

Opleidingsaanbod hoger onderwijs toekomstbestendiger 

Bestaande opleidingen in het hoger onderwijs moeten ook in de toekomst regelmatig worden 

getoetst op hun arbeidsmarktaansluiting, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. 

De Vereniging Hogescholen, VSNU, ISO en LSVb hebben daarom afgesproken om de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/03/21/brief-vsnu-over-begrote-voorinvesteringen-2016
http://vsnu.us7.list-manage2.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=1e6f688410&e=678933300e
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Gemeenschappelijke agenda LSVb ISO VH  VSNU.pdf
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resultaten van de HBO-Monitor en de Nationale Alumni Enquête periodiek 

binnen de instellingen te bespreken. Dit om te kijken of en waar 

knelpunten zijn ontstaan. Tevens wordt in een tweejaarlijks bestuurlijk 

overleg tussen de vier organisaties en de minister besproken of er in 

specifieke onderwijssectoren aanvullende maatregelen nodig zijn om het 

arbeidsmarktperspectief te verbeteren. De minister heeft het voorstel van 

de beide koepels en de studentbonden omarmd, en verwerkt in een brief 

die aan de Tweede Kamer is gestuurd. 

 

Zie ook deze publicaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bastiaan Verweij, hoofd Public 

Affairs & Woordvoering VSNU, verweij@vsnu.nl / 06-43269755 

  

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/Matching.pdf
http://www.vsnu.nl/files/images/Domeinen/Financien/VSNU_infographic_prijs_per_student.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/19 Factsheet Dierproeven_DEF.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/33 Factsheet - Investeringen in R&D.pdf
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=3d93f79b94&e=678933300e
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=3d93f79b94&e=678933300e
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=7d9839a2fe&e=678933300e
mailto:verweij@vsnu.nl
http://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/271-opleidingsaanbod-hoger-onderwijs-toekomstbestendiger.html

