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De blik naar buiten! 

Voorwoord van de voorzitter 

Nederlandse universiteiten staan 

internationaal hoog aangeschreven. In de 

toonaangevende ranglijst van Times 

Higher Education van 2011 bijvoorbeeld, 

stonden 12 van de 14 Nederlandse 

onderzoeksuniversiteiten in de top 200. In 

deze ranking eindigde ons land, met 17 

miljoen inwoners, net achter de Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

Daarmee blijkt het universitaire systeem 

in Nederland van wereldklasse, aldus 

Times Higher Education. 

Dat Nederlandse universiteiten in 

internationaal perspectief goede prestaties 

behalen, is niet toevallig. Ze richten zich 

op internationale maatstaven en 

internationale samenwerking, en doen dat 

al gedurende lange tijd. 

Een goede naam in het buitenland is mooi, maar niet alles. Universiteiten zijn er primair 

voor hun directe omgeving. Ze zijn er vanzelfsprekend voor studenten en hun toekomst. 

Afgestudeerden zullen nog minstens 40 jaar een productieve rol spelen in de 

maatschappij. Dat betekent dat de horizon van universiteiten in 2060 ligt. De continue 

uitdaging is om het onderwijs in te richten op dit toekomstperspectief, op nieuwe eisen 

en veranderende omstandigheden. Vernieuwen is geen project. Verandering is een 

continubedrijf, inherent aan wetenschappelijk onderwijs. 

Ook het wetenschappelijk onderzoek is dienstbaar. Onderzoekers aan universiteiten 

werken gepassioneerd aan hun onderzoek en geven hun bevindingen door aan de 

samenleving, waar deze nieuwe kennis wordt toegepast. In eigen land en ver daar 

buiten. Denk bijvoorbeeld aan watermanagement, ooit ontwikkeld aan Nederlandse 

universiteiten. Zulke kennis wordt nog steeds, generatie na generatie, gebruikt, verfijnd 

en doorgegeven, in allerlei landen. Van veel wetenschappelijk onderzoek is de correlatie 

tussen de uitkomsten van een project en het direct economisch nut voor een 

samenleving niet binnen een paar jaar vast te stellen. Onderzoek is geen Zwitsers 

zakmes, waarvan elk onderdeel meteen gebruikt kan worden. Soms duurt het een 

generatie voor bepaald onderzoek een toepassing krijgt in de samenleving. De 

instandhouding ervan vergt een lange termijn visie. 

Universiteiten dienen het algemeen belang: het opleiden van studenten, het verrichten 

van fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit is geen doel op zich, maar een 

voorwaarde voor het functioneren van een democratische samenleving, waarvoor goed 

opgeleide, onafhankelijk denkende burgers net zo onmisbaar zijn als de ontwikkeling van 

hoogwaardige technologieën en complexe infrastructuren. Voor de realisatie van deze 

waarden is publieke bekostiging  van universiteiten onontbeerlijk, al zullen universiteiten 

nooit louter uit publieke middelen kunnen worden bekostigd. Omdat universiteiten 

Sijbolt Noorda, voorzitter VSNU 

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=418426
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afhankelijk zijn van publiek geld, zullen politieke beslissingen altijd een grote invloed 

hebben. Immers: het is altijd een politieke beslissing hoe belastinggeld wordt verdeeld. 

In 2010 zijn met het regeerakkoord van het kabinet-Rutte ingrijpende beslissingen 

genomen over de financiering van de Nederlandse universiteiten. In deze gewijzigde 

omstandigheden hebben de universiteiten zelfbewust een gemeenschappelijke agenda 

bepaald voor onderzoek en onderwijs. De bezuinigingen op het onderwijs zijn door een 

reeks prestatieafspraken grotendeels opgevangen. Voor het wetenschappelijk onderzoek 

ligt dat anders. Het kabinet streeft naar een toename van privaat geld in universitair 

onderzoek. Dat streven onderschrijven de universiteiten omdat op die manier het 

bondgenootschap tussen bedrijven en universiteiten een extra impuls kan krijgen. De 

toename van private inbreng kan het verlies van publieke middelen niet goed maken. Als 

gevolg daarvan zullen de komende jaren vele honderden promotieplaatsen en postdoc 

posities verdwijnen. 

In het verleden stond de plaats van de wetenschap in de samenleving nauwelijks ter 

discussie. Op dit moment is de externe vraag naar transparantie en verantwoording 

continu, gedetailleerd en niet zelden disproportioneel. Voor de universiteiten is er geen 

andere optie dan op integere wijze doorgaan met wetenschapsbeoefening, met meer dan 

ooit de blik naar buiten gericht. Onze uitgangspositie – een universitair systeem van 

wereldklasse – is gunstig. Die zullen we alleen kunnen handhaven wanneer ook voor 

komende generaties studenten en jonge onderzoekers, uit binnenland en buitenland, de 

Nederlandse universiteiten aantrekkelijke werkplaatsen zijn en blijven. 
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Over VSNU 

De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse 

Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, 

overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is daarnaast een 

werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de 

arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 43.000 medewerkers telt). 

De Nederlandse universiteiten zijn instellingen met een publieke opdracht. Zij zijn in het 

leven geroepen om de Nederlandse samenleving te verrijken met hun onderwijs, 

onderzoek en vindingen. Daarom maken de universiteiten graag inzichtelijk hoe ze 

invulling geven aan hun maatschappelijke opdracht. Dit vindt u onder andere terug in dit 

branchejaarverslag. 

 

Er zijn 3 technische universiteiten, de Technische Universiteit Delft (TUD), the Technische 

Universiteit Eindhoven (TUe) en Universiteit Twente (UT). Wageningen University is 

gespecialiseerd op het gebied van Life sciences, gezonde voeding en leefomgeving. De 

overige 10 onderzoeksuniversiteiten zijn breed georiënteerd. Er zijn ook 8 universitaire 

medische centra. 

Technische universiteiten 

 Technische Universiteit Delft (TUD) 

 Technische Universiteit Eindhoven (TUe) 

 Universiteit Twente (UT) 

 

Breed georiënteerde universiteiten 

 Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 

 Universiteit Leiden (LEI) 

 Universiteit Maastricht (UM) 

 Radboud Universiteit Nijmegen (Radboud) 

 Tilburg University 

 Universiteit van Amsterdam (UvA) 

 Rijksuniversiteit Groningen (RU) 

 Universiteit Utrecht (UU) 

 Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 

 Open Universiteit (OU) 

 

Life sciences, gezonde voeding en leefomgeving 

 Wageningen University 

 

Op de NFU website vindt u meer informatie over de universitaire medische centra in 

Nederland. 

http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Technische-Universiteit-Delft.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Technisch-Universiteit-Eindhoven.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Universiteit-Twente.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Erasmus-Universiteit-Rotterdam.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Universiteit-Leiden.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Universiteit-Maastricht.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Radboud-Universiteit-Nijmegen.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Tilburg-University.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Universiteit-van-Amsterdam.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Rijksuniversiteit-Groningen.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Universiteit-Utrecht.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Vrije-universiteit-Amsterdam.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Open-Universiteit.htm
http://www.vsnu.nl/Universiteiten/Alle-universiteiten/Wageningen-University.htm
http://www.nfu.nl/
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Feiten & Cijfers 

University revenue 2010

 

Figuur 1 toont de inkomsten van de uni-

versiteiten in het jaar 2010. De inkomsten 

van alle veertien universiteiten, inclusief de 

OU, zijn opgenomen in het overzicht. De 

bedragen zijn in miljoenen euro’s. 

 Bron: CFI, Financiële Gegevens 

Wetenschappelijk Onderwijs, 

jaarrekeningen 2006 t/m 2010, bewerking 

VSNU 

Number of students in 2010 and 2011

 

Figuur 2 toont het aantal studenten dat 

was ingeschreven in het wetenschappelijk 

onderwijs op 1 oktober 2010 en op 1 

oktober 2011. Alleen eerste inschrijvingen 

zijn meegeteld. Studenten die een tweede 

studie volgen, komen in deze figuur niet  

 voor. De groei van het aantal studenten zet 

ook dit jaar weer door. 

 

Bron: VSNU/CBS 1cHO 2011 Aggregaat 

ingeschrevenen. Hoofdinschrijvingen per 1 

oktober 
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Number of staff in fte in 2010 and 2011 

 

Figuur 3 toont het aantal medewerkers dat 

werkzaam was aan de Nederlandse 

niversiteiten op 31 december 2010 en op 

31 december 2011. De totale 

wetenschappelijke staf is in vergelijking 

met 2010 licht toegenomen met 300 fte. 

Deze groei komt grotendeels door de groei 

van het aantal promovendi (ruim 400 fte). 

Dit is een voortzetting van de trend van de 

afgelopen jaren. In drie van de vijf 

wetenschappelijke functies is het aantal fte 

in 2011 lager dan in 2010 (hoogleraren, 

universitaire hoofddocenten en overige 

wetenschappelijke staf). Daarmee wordt de 

 positieve groeitrend die vanaf 2005 

zichtbaar was voor deze categorieën 

gestopt. Ook de totale fte voor het 

ondersteunende personeel is in vergelijking 

met 2010 met ruim 300 fte afgenomen. De 

bezuinigingsmaatregelen hebben effect op 

de samenstelling en de omvang van het 

niversitaire personeel. De getallen zijn 

weergegeven als voltijdse aanstellingen 

(‘full time equivalenten’). Omdat er 

deeltijdaanstelling zijn, werken er meer 

personen aan de universiteiten.  

 

Bron: WOPI, peildatum 31-12 

Number of graduates 2010-2011 
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Figuur 4 toont het aantal studenten dat de 

Nederlandse universiteiten in het studiejaar 

2010-2011 heeft verlaten met een diploma 

op zak. De cijfers zijn op basis van het 

aantal diploma’s dat is uitgereikt. Het 

aantal doctoraal diploma’s neemt verder af  

 en zal langzaamaan verdwijnen als de 

bachelor-masterstructuur volledig is 

doorgevoerd. 

 

Bron: VSNU/CBS 1cHO 2010 Aggregaat 

diploma’s 

  

Scientific publications published in 2010 

  

Figuur 5 toont het aantal wetenschappe-

lijke publicaties dat in 2010 is gepubliceerd 

door medewerkers van Nederlandse 

universiteiten. De cijfers omvatten alle  

 wetenschappelijke publicaties (inclusief 

universitaire proefschriften) en 

vakpublicaties van dat jaar. 

Bron: Onderzoeksinzet en -output 2010 

 

 

Citation-impact score Dutch universities  

(incl. university medical centers) 

 

  



9 

 

Figuur 6 toont de gemiddelde citatie-

impactscore van Nederlandse 

universiteiten. De score is een maat voor 

de waarde die collega wetenschappers 

hechten aan gepubliceerde 

wetenschappelijke artikelen. De citatie-

impact wordt berekend door te tellen 

hoeveel keer collega-wetenschappers de 

betreffende artikelen aanhalen. De 

gemiddelde citatie-impact van alle artikelen 

wereldwijd wordt altijd op ‘1’ gesteld. Een 

score van 1,41 wil dus zeggen dat de 

impact van wetenschappelijke artikelen van 

Nederlandse universiteiten 41 procent 

boven het mondiale gemiddelde 

ligt.Universiteiten zijn de belangrijkste  

 producenten van publicaties en stellen op 

die manier veel kennis beschikbaar. Over 

het algemeen leidt een verhoging van de 

output tot een verlaging van de impact. 

Nederlandse universiteiten laten naast een 

stijgende impactscore ook een groei van 

het aantal publicaties zien, tussen 2002 en 

2010 een groei van 2,4% (inclusief UMC’s). 

De citatie-impactscore van Nederland als 

geheel ligt op 1,40. Alleen Zwitserland en 

Denemarken doen het iets beter. 

 

Bron: Thomson Reuters/CWTS Web of 

Science. Bewerking: CWTS/NIFU. 

Opmerkingen: Gebiedsgenormeerde citatie-

impactscore (mondiaal gemiddelde = 1,0) 

 

Investments in higher education institutes as a % of GDP, 2008

 

Figuur 7 toont de investeringen van de 

tien meest competitieve landen ter wereld 

in hoger onderwijs. De investeringen zijn 

uitgedrukt als percentage van het bruto 

binnenlands product. De gegevens zijn 

uitgesplitst naar investeringen gedaan door 

overheden en door private partijen 

(bedrijven en burgers). In beide gevallen 

liggen de investeringen in het Nederlandse 

hoger onderwijs onder het internationale 

gemiddelde. 

Uit de figuur blijkt dat referentielanden als 

Zwitserland, Zweden en Finland (die boven  

 Nederland staan in de wereldtop van 

kenniseconomieën) meer investeren in hun 

hoger onderwijs. Ook Denemarken 

investeert meer in hun hoger onderwijs en 

is een serieuze concurrent van Nederland. 

Om in de top vijf wereldwijd te komen zou 

Nederland meer in het hoger onderwijs 

moeten investeren. 

 

Bron: OECD, Education at a glance 2011, 

tabel B2.3 Rangvolgorde volgens de Global 

Competiteveness Index 2011-2012, World 

Economic Forum 
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  JANUARI  

Professorenprotest 

Hoogleraren protesteren massaal tegen 

bezuinigen op onderwijs en onderzoek. 

 

In de ochtend van 21 januari 2011 lopen meer dan 

duizend hoogleraren langs de regeringsgebouwen in 

Den Haag. Nog nooit waren zoveel hoogleraren op 

de been. De professoren protesteren tegen het 

kabinet dat zeven grote bezuinigingen op het 

hoger onderwijs en onderzoek wil doorvoeren. 's 

Middags vult het Malieveld zich met tienduizend 

studenten, de grootste demonstratie sinds 1988. 

'Wetenschap is steeds meer een topsport aan het 

worden, maar het kabinet steekt onze banden leeg,' 

aldus prof. dr. mr. Nora van Oostrom-Streep, die 

namens duizenden professoren een manifest 

aanbiedt aan VVD en CDA. 

Later zal de Tweede Kamer, mede door de druk van 

de universiteiten, de langstudeerdersmaatregel 

uitstellen en een aantal adequate 

overgangsregelingen invoeren. Op onderzoeksgebied 

blijft de situatie echter zorgelijk. Door het 

topsectorenbeleid wordt de basis voor 

wetenschappelijk onderzoek grotendeels versmald 

naar negen door de overheid aangewezen sectoren. 

 

 

  

http://www.vsnu.nl/Standpunten/Universiteit-en-politiek/Zeven-klappen-voor-de-kenniseconomie-1.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/13042011-Ruim-2.000-professoren-bezorgd-over-toekomst-kenniseconomie.htm
http://youtu.be/nD8wsN-tCbg
http://www.vsnu.nl/Standpunten/Universiteit-en-politiek/Zeven-klappen-voor-de-kenniseconomie-1.htm
http://nos.nl/video/213158-hoogleraren-demonstreren-ook-tegen-bezuinigingen.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1826960/2011/01/22/Hooggeleerd-verzet-bij-de-Hofvijver.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/4884/Bezuinigingen-in-het-hoger-onderwijs/article/detail/1826741/2011/01/21/Het-digitale-studentenprotest-live.dhtml
http://www.vsnu.nl/Media-item/13042011-Ruim-2.000-professoren-bezorgd-over-toekomst-kenniseconomie.htm
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 FEBRUARI 

Instroom 

Studentenpopulatie is diverser; meer 

hoger opgeleiden dan ooit in Nederland. 

Traditiegetrouw maakt de VSNU in februari de cijfers 

bekend van het aantal studenten dat zich voor het 

studiejaar heeft ingeschreven. De statistieken van 

het collegejaar 2010-2011 spreken boekdelen: er 

zijn meer doorstromers, meer zij-instromers, meer 

buitenlandse studenten en meer studenten die 

behoefte hebben aan excellentietrajecten. 

Universiteiten springen in op de diverse trends. Ze 

bieden bijvoorbeeld brede bachelors aan waardoor 

jonge studenten hun studiekeuze op een later 

moment kunnen maken en interdisciplinair leren 

werken. Ook HBO's spelen in op de veranderende 

populatie onderwijsvolgers. Ze zorgen onder andere 

voor verkorte trajecten speciaal voor studenten die 

van de universiteit komen. 

 

Het collegejaar 2010-2011 in cijfers 

240.000 
mensen studeren aan een Nederlandse universiteit 

50.000 
studenten beginnen met een bachelor- of 

masteropleiding, waarvan 

8.800 
internationale studenten (3.700 Bacheloropleiding, 

5.000 masteropleiding) 

7.700 
studenten met een HBO-opleiding gaan door voor 

een universitaire graad 

 

Meer getallen 

  

 

  

http://www.vsnu.nl/Media-item/Forse-instroom-studenten-zet-voort-in-2010.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/Forse-instroom-studenten-zet-voort-in-2010.htm
http://www.vsnu.nl/f_c_studenten_downloads.html
http://www.vsnu.nl/f_c_studenten_downloads.html
http://www.ewi.tudelft.nl/studeren/bacheloropleidingen/kom-eens-langs/workshops/maak-een-model-in-1-dag/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/AankomendeStudenten/Bachelors/KiesJeStudie/Opleidingenoverzicht/MaastrichtScienceProgramme.htm
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 MAART 

CAO universiteiten 

80 procent van het budget gaat naar 

personeel; wetenschap is mensenwerk. 

In maart 2011 stellen universiteiten en 

werknemersorganisaties de nieuwe CAO vast. Alle 

veertien Nederlandse universiteiten hebben dezelfde 

collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is uniek in de 

internationale academische wereld en voorkomt dat 

universiteiten elkaar gaan beconcurreren op 

financiële arbeidsvoorwaarden. 

Tachtig procent van het budget van de universiteiten 

gaat naar het personeel. Wetenschap is 

mensenwerk; mensen bepalen de kwaliteit van het 

onderwijs en onderzoek. De universiteiten zoeken 

naar het beste (jonge) talent, en creëren 

leiderschapsprogramma's voor hoogleraren. Ook 

komen er steeds meer speciale carrièrepaden voor 

excellente onderzoekers en onderwijsgevenden. 

Verder worden vacatures internationaal aangeboden 

en proberen de kennisinstellingen jong talent te 

behouden met 'tenure track'-posities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsnu.nl/Media-item/Tekst-CAONU-definitief-vastgesteld-1.htm
http://branchejaarverslag2011.vsnu.nl/images/mrt/CAO-NU-2010.pdf
http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/nederlandse-wetenschappers-verdienen-niet-slecht.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3050180/2011/11/25/Beloning-bestuurder-universiteit-gelijk-aan-rest-publieke-sector.dhtml
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 APRIL 

Studiesucces 

Universiteiten kiezen voor minder 

vrijblijvendheid, meer binding en meer 

uitdaging. 

Op 24 mei 2011 vergadert de Tweede Kamer onder 

andere over kwaliteitszorg in het hoger 

onderwijs. Centraal staat het HBO dat een pakket 

maatregelen krijgt opgelegd. Rond dezelfde tijd 

verschijnt de VSNU-rapportage 'Een succes 

maken van studiesucces'. Daarin laten de 

universiteiten zien hoe ze het studiesucces van hun 

studenten te vergoten. 

Er is de laatste jaren sprake van minder 

vrijblijvendheid, meer binding en meer uitdaging. 

Voorbeelden van good practices zijn: 

 

 - Studiekeuzegespreken voorafgaand aan de studie 

 - Selectie aan de poort 

 - Minder herkansingen 

 - Feedback na een tentamen of toets 
 

Het aantal studenten dat het bachelordiploma haalt 

in vier jaar is gestegen van 40% voor de starters in 

2004 naar 49% voor de starters in 2007. VSNU-

voorzitter Sybolt Noorda in de aanbiedingsbrief bij 

de rapportage: 'Het gaat er om de juiste student op 

de juiste plaats te krijgen. De inspanningen hebben 

tot een kentering geleid, maar we zijn er nog niet.' 

Meer informatie over studiesucces? Kijk op 

www.vsnu.nl/studiesucces.html  

 
 

  

http://www.vsnu.nl/Media-item/VSNU-begrip-voor-verbetermaatregelen-hoger-onderwijs.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/VSNU-begrip-voor-verbetermaatregelen-hoger-onderwijs.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/Een-succes-maken-van-studiesucces-Eerste-rapportage-Meerjarenafspraak.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/Een-succes-maken-van-studiesucces-Eerste-rapportage-Meerjarenafspraak.htm
http://www.vsnu.nl/studiesucces.html
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3622-wm.htm
http://www.uu.nl/university/bachelors/nl/rechtsgeleerdheid/toelating/Pages/studiestart.aspx?refer=/NL/Informatie/bachelor/rechtsgeleerdheid/toelating/studiestart/Pages/default.aspx
http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2011/6/182509/twents-onderwijsmodel-sluit-naadloos-aan-op-plannen-zijlstra
http://uvtapp.uvt.nl/fsw/spits.npc.ShowPressReleaseCM?v_id=3144824617565996
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 MEI 

Internationalisering 

Kabinet bezuinigt op 

internationalisering. 

 

Op woensdag 11 mei opent de TU Delft een 

research-dependance in Beijing. 10 dagen eerder 

start de Rijksuniversiteit Groningen het Tsinghua-

Groningen Joint Research Centre for China-EU 

relations. Ook de andere universiteiten richten hun 

blik op het buitenland. Tegelijkertijd kondigt het 

kabinet aan dat ze een aantal grote beurzen afschaft 

die bijdragen aan het internationale, 

wetenschappelijke karakter van Nederland. De VSNU 

zet de gevolgen van deze bezuinigingen op 

internationalisering op een rij (pdf). 

Op internationaliseringsgebied gebeurt nog meer in 

2011. Zo presenteert de EU in november hun 

Horizon 2020 programma. In de periode 2014-2020 

wil de EU 80 miljard euro investeren in onderzoek. 

Voor het eerst vallen onderzoeks- en 

innovatieprogramma's onder één Europees beleid. 

Ook wordt bekend dat tussen 2000 en 2010 het 

aantal internationale studenten is toegenomen van 

8% naar 20% van de totale instroom en dat het 

aantal buitenlandse onderzoekers in Nederland is 

verdubbeld. 

 

 

 

http://www.ewi.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/tu-delft-eerste-nederlandse-universiteit-met-dependance-in-china-1/
http://www.ewi.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/tu-delft-eerste-nederlandse-universiteit-met-dependance-in-china-1/
http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2011/117_11tsinghua
http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2011/117_11tsinghua
http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2011/117_11tsinghua
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=5aafa77e-e3ea-4b11-92f5-f04542ec60b4&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=3668&elementid=210447
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=5aafa77e-e3ea-4b11-92f5-f04542ec60b4&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=3668&elementid=210447
http://youtu.be/KBRMp5yJK_o
http://nos.nl/audio/239577-tu-delft-opent-afdeling-china.html
http://www.nu.nl/economie/2681654/brussel-investeert-80-miljard-in-onderzoek.html
http://nos.nl/op3/audio/264608-in-nederland-studeren-is-veel-goedkoper.html
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 JUNI 

Topsectoren 

KNAW, NWO en VSNU steunen 

topsectoren, maar uiten zorgen over 

bezuinigingen. 

 

Op 17 juni 2011 presenteert minister Verhagen van 

EL&I de uitgewerkte topsectorenagenda’s aan de 

Tweede Kamer. De KNAW, NWO en VSNU 

steunen het topsectorenbeleid, maar zij dringen 

er wel op aan dat het beleid niet ten koste mag gaan 

van onderzoek dat buiten de topsectoren valt. 

In de periode voor en na juni 2011 helpen 

onderzoekers van universiteiten intensief mee aan 

de totstandkoming van de agenda's en nemen 

vertegenwoordigers van de wetenschap deel in de 

topteams. De KNAW, NWO en VSNU onderschrijven 

de noodzaak voor verdergaande samenwerking 

tussen bedrijven, kennisinstellingen én overheid en 

waarderen de bijbehorende overheidsmaatregelen, 

zoals een toeslag op de nieuw te vormen 

Topconsortia voor Kennis en Innovatie. 

Later in 2011, als met de rijksbegroting van 2012 

ook bezuinigingen worden bekendgemaakt, zal 

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda zijn zorgen uiten 

over de gevolgen van het beleid: 

'Onderzoeksgroepen die van wereldklasse zijn, 

moeten worden afgebouwd. Dit geldt vooral voor 

onderzoek buiten de topgebieden. Maar ook voor de 

topgebieden zelf is niet gegarandeerd dat het 

bedrijfsleven het gat van afnemende publieke 

investeringen gaat vullen.'

  

  

http://www.vsnu.nl/Media-item/KNAW-NWO-en-de-VSNU-over-wetenschap-en-topsectorenagendas.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/KNAW-NWO-en-de-VSNU-over-wetenschap-en-topsectorenagendas.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/Zorgen-om-gevolgen-topsectorenbeleid-1.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/Zorgen-om-gevolgen-topsectorenbeleid-1.htm
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/03/30/mkb-ers-wetenschappers-en-boegbeelden-pakken-innovatie-aan.html
http://www.nu.nl/economie/2614179/kabinet-zet-bedrijf-en-onderzoeker-tafel.html
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/article20194210.ece
http://www.bnr.nl/incoming/538775-1109/na-bezuinigingen-meer-investeren-in-kenniseconomie
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 JULI 

Samenwerking 

Leiden, Delft, Rotterdam bestuderen 

alliantie om kwaliteit te versterken. 

In juli 2011 wordt bekend gemaakt dat de 

universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden meer 

willen gaan samenwerken. De media speculeren zelfs 

op een fusie. De universiteitsbestuurders 

benadrukken dat het nu vooral gaat over 

netwerkvorming, over het afstemmen van de 

strategie en over elkaar aanvullen. Paul van der 

Heijden, de rector van de Universiteit Leiden: 'Wij 

kunnen bijvoorbeeld in Rotterdam en Delft colleges 

geven op gebieden waarin we hier in Leiden top zijn. 

Denk daarnaast aan het gezamenlijk oprichten van 

kenniscentra en graduate schools voor masters en 

promotieplekken.' 

Ook andere universiteiten gaan nauwer 

samenwerken of bouwen bestaande initiatieven uit. 

Zo kijken de VU en de UvA in Amsterdam hoe ze de 

banden kunnen aanhalen. De drie Technische 

universiteiten in Delft, Enschede en Eindhoven 

hebben hun krachten eerder gebundeld in de 

3TU.Federatie. Samen willen ze hun nationale en 

internationale positie vergroten en daarmee en de 

Nederlandse kenniseconomie versterken. En bij 

rechtsgeleerdheid werken de Universiteit Utrecht, de 

Universiteit van Amsterdam samen met de Open 

Universiteit. Ze hebben hun afzonderlijke 

schakelprogramma's voor afgestudeerde HBO'ers die 

naar de universiteit willen, ondergebracht bij de 

Open Universiteit. De Vrije Universiteit zal zich in 

2012 aansluiten bij deze schakelzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3tu.nl/nl/
http://www.ou.nl/eCache/DEF/1/98/450.html
http://nos.nl/audio/270184-universiteiten-gaan-vergaand-samenwerken.html
http://www.delta.tudelft.nl/artikel/managers-nerds-en-boekenwurmen/23850
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 AUGUSTUS 

Ranglijsten en prijzen 

Nederlandse universiteiten staan hoger 

dan ooit op wereldranglijsten. 

Op 14 augustus 2011 verschijnt de ‘Shanghai-

ranking’, de wereldranglijst van universiteiten. 

Voor het eerst staan alle Nederlandse universiteiten 

in de top-500 (van de ongeveer 17.000 

universiteiten ter wereld). Utrecht, Leiden, 

Nijmegen, Tilburg, Maastricht en Eindhoven stijgen 

allemaal. De Universiteit Utrecht dringt door tot de 

beste 50. De VSNU onderwerpt de lijst aan een 

nadere analyse (pdf). 

De Shanghai-ranking is een onderzoeksranglijst. Een 

ranglijst die ook onderwijs meeneemt, is die van 

Times Higher Education.Ook op die ranglijst doen 

de Nederlandse universiteiten het goed. Dit tot 

vreugde van een trotse staatssecretaris Zijlstra. De 

Universiteit Utrecht, ook hier beste Nederlandse 

universiteit, legt uit dat hun hoge notering 

waarschijnlijk komt doordat ze zich de afgelopen 

jaren zijn gaan specialiseren. 

In dezelfde periode reikt de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijke Onderzoek de NWO-

Spinozapremies uit aan de beste onderzoekers in 

Nederland. Heino Falcke (Radboud Universiteit), Patti 

Valkenburg (UvA) en Erik Verlinde (UvA) krijgen elk 

2,5 miljoen euro. Hoog op het lijstje van deze 

laureaten staat het enthousiast maken van jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=526f9c2b-0858-4faf-8e81-a53a5efa4d6b&owner=3034e9ba-ae8e-4c11-a694-08643c90d83b
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-12/world-ranking
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8LJCTS?open&nav=SPES_7AE5BN
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8LJCTS?open&nav=SPES_7AE5BN
http://youtu.be/RyuSVEnRMkM
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10677418/__Zijlstra_trots_op_Nederlandse_universiteiten__.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=418426
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  SEPTEMBER 

Economische waarde 

Universiteiten intensiveren 

samenwerking met bedrijven als 

Danone, Shell, GasTerra en TNT 

Express. 

In september 2011 becijfert de Universiteit Leiden 

dat wetenschappelijk onderzoek de economie 

viermaal zoveel oplevert als dat het kost. Dat 

komt onder andere doordat universiteiten 

samenwerken met het bedrijfsleven. Die 

samenwerking is van alle tijden. Bekende 

broedplaatsen van samenwerking zijn de Food Valley 

in Wageningen en de High Tech Campus in 

Eindhoven. 

Ook in 2011 bouwen universiteiten verder aan hun 

samenwerking met bedrijven. Zo verstevigt Shell de 

banden met de TU Delft, bouwt Danone haar 

internationale onderzoekscentrum op de campus van 

de Universiteit Utrecht, gaat een consortium met 

onder andere GasTerra en de Rijksuniversiteit 

Groningen van start en beginnen de Universiteit van 

Tilburg en TNT Express een groot onderzoeksproject. 

In september nodigt het kabinet ondernemers en 

onderzoekers uit negen topsectoren van de 

Nederlandse economie uit om samen de ingezette 

koers voort te zetten. De uitnodiging 'Naar de 

top' is een reactie op de topsectorenagenda's die 

teams van ondernemers en onderzoekers in juni 

opstelden (zie 'de maand juni'). 

 
 

 

http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2011/leids-wetenschappelijk-onderzoek-levert-economie-viermaal-zoveel-op-als-het-kost.html
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2011/leids-wetenschappelijk-onderzoek-levert-economie-viermaal-zoveel-op-als-het-kost.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/13/naar-de-top-het-bedrijvenbeleid-in-actie-s.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/13/naar-de-top-het-bedrijvenbeleid-in-actie-s.html
http://branchejaarverslag2011.vsnu.nl/#juni
http://www.bnr.nl/topic/beurs/397339-1112/shell-en-tu-delft-intensiveren-samenwerking
http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/VestigingDanoneopUtrechtScienceParkbeklonkenmetgrondaankoop.aspx
http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2011/nieuwsberichten/174_11EAE
http://www.tilburguniversity.edu/nl/thema/innovatie/ORaward2/
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  SEPTEMBER  

Opening academisch jaar 

Op 6 september 2011 openen de meeste 

universiteiten het academisch jaar. De 

hoogtepunten op een rij:  

Universiteit van Amsterdam 

Bij de UvA spraken - naast drie hoogleraren - 

staatssecretaris Halbe Zijlstra, UvA-student en oud-LSVb-

voorzitter Sander Breur en Paul Doop, waarnemend 

bestuursvoorzitter van de UvA. De Strategische Agenda 

Hoger Onderwijs vormde de rode draad. Sander Breur 

schetste een beeld van de criteria die - vanuit 

studentperspectief - een rol moeten spelen bij profilering 

van de universiteiten. Paul Doop, gaf onder andere een 

bondig antwoord op de vraag of er een fusie op handen is 

tussen UvA en VU: ‘Nee’. 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Aan de VU opende René Smit, voorzitter van het college 

van bestuur, het Academisch Jaar 2011 - 2012 onder het 

thema Grenzeloos Presteren? Een thema met twee 

kanten: enerzijds het grenzen verleggen, verder kijken 

over grenzen heen, en anderzijds het grenzen 

overschrijden, grenzen van ethiek, juridische, biologische 

of fysieke begrenzingen. Alleen met aandacht voor beide 

kanten is de VU in staat om excellent onderwijs te geven 

en onderzoek te doen. Ben Knapen, staatssecretaris van 

Buitenlandse Zaken, besprak het thema vanuit zijn 

internationale ervaring. Ook de VUsionair, Martin Šimek, 

gekozen als trekker van het jaarthema presenteerde zich 

voor het eerst. Daarnaast werd de Student en Docent van 

het jaar bekend gemaakt. 

Technische Universiteit Delft 

In Delft draaide de opening rond het thema “Haal het 

beste uit jezelf”. De TU Delft organiseert deze dag al sinds 

enkele jaren als opening collegejaar, met name gericht op 

studenten en niet als academische plechtigheid. Ruim 

1.000 aankomende bachelor- en masterstudenten werden 

verwelkomd door CvB-lid en dagvoorzitter Paul Rullmann. 

Vervolgens ging de voorzitter van het College van 

Bestuur, Dirk Jan van den Berg, in op de vraag hoe een 

universiteit het beste uit zichzelf kan halen. Tevens lichtte 

hij de drijfveren toe voor vergaande samenwerking met de 

universiteiten van Rotterdam en Leiden. 

http://www.uva.nl/actueel/nieuws/nieuws.cfm/EFC1DA3B-5399-4E5D-A9B9A4F29007B4A2
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/evenementen/opening-academisch-jaar/index.asp
http://home.tudelft.nl/nl/over-tu-delft/college-van-bestuur/djvandenberg/drs-dj-van-den-berg/
http://www.uva.nl/actueel/nieuws/nieuws.cfm/EFC1DA3B-5399-4E5D-A9B9A4F29007B4A2
http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/evenementen/opening-academisch-jaar/index.asp
http://home.tudelft.nl/nl/over-tu-delft/college-van-bestuur/djvandenberg/drs-dj-van-den-berg/
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Technisch Universiteit Eindhoven 

De opening van het academisch jaar in Eindhoven stond in 

het teken van internationale ervaring. De Rector 

Magnificus Hans van Duijn opende met het dringende 

advies aan studenten om ervaring op te doen in het 

buitenland. Gastspreker Frans Greidanus, Hoofd Research 

en CTO Azië van Philips, onderstreepte deze boodschap 

vanuit zijn rijke ervaring met ondernemerschap, leven en 

werken in het buitenland. Neelie Kroes lichtte tenslotte in 

een videoboodschap toe wat Europa doet om 

internationale mobiliteit te stimuleren.  

Rijksuniversiteit Groningen 

Bij de opening wierp rector magnificus prof. dr. Elmer 

Sterken een blik in de toekomst. De financiële positie van 

de instelling is gezond, het onderzoek is in bepaalde 

sectoren op wereldniveau en het onderwijs is 

internationaal aantrekkelijk. Ook verkende hij de grenzen 

van de universiteit: wat wordt er van de universiteit 

verwacht in deze tijd van crisis? Van groot belang is de 

vraag aan welke maatschappelijke thema’s het onderzoek 

kan bijdragen. Naast ‘healthy ageing’ en ‘energie’ wordt 

‘sustainable society’ een nieuw thema, speciaal voor de 

alfa-gammasector. Samen met onderzoek dat zijn hoge 

kwaliteit heeft bewezen zullen deze thema’s het 

onderzoeksprofiel van de RUG bepalen. 

Universiteit Leiden 

Universiteiten in Nederland krijgen er de komende jaren 

geen nieuw geld bij. Wat is dan voor de Nederlandse 

kennisinstellingen en voor de Universiteit Leiden in het 

bijzonder de beste strategie? ‘Samenwerken lijkt de beste 

optie als wij in de wereldtop mee willen blijven spelen’, zo 

betoogde collegevoorzitter Paul van der Heijden op 5 

september tijdens de opening van het Academisch Jaar 

van de Universiteit Leiden. 

Universiteit Maastricht 

’s Ochtends debatteerden wetenschappers, studenten, 

ondernemers en politici over manieren om de 

demografische uitdagingen waar Limburg voor staat het 

hoofd te bieden. De officiële opening vond 's middags 

plaats in het Theater aan het Vrijthof. Voor prof. dr. Martin 

Paul - sinds 1 mei 2011 voorzitter van het College van 

Bestuur van de Universiteit Maastricht- was deze opening 

van het Academisch Jaar het eerste grote evenement 

sinds zijn aanstelling. Zijn maidenspeech had als titel: 

‘The future of Maastricht University: Four weddings and a 

funeral’. 

  

http://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/24-08-2011-opening-academisch-jaar/
http://www.rug.nl/corporate/academic-ceremonies/opening-academisch-jaar/index
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2011/opening-academisch-jaar-universiteit-leiden-in-teken-van-samenwerking.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/opening
http://www.rug.nl/corporate/academic-ceremonies/opening-academisch-jaar/index
http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2011/opening-academisch-jaar-universiteit-leiden-in-teken-van-samenwerking.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/opening
http://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/24-08-2011-opening-academisch-jaar/
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Radboud Universiteit Nijmegen 

Deze opening van het Academisch Jaar stond in het teken 

van kunst en onafhankelijk denken. Gastsprekers waren 

Joost Zwagerman, schrijver en essayist, en Niek Janssen, 

student Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Joost 

Zwagerman sprak over het geluk dat kennis ons kan bieden. 

Niek Janssen nam naast zijn studie deel aan het Honours 

Programma Letteren van de Radboud Honours Academy. 

Niek Janssen liet zien hoe kunst de geest van iedere 

academicus scherpt: van Vergilius tot Nick Cave. Tijdens de 

academische plechtigheid werden de Universitaire 

Studieprijzen en de Universitaire Onderwijsprijzen uitgereikt. 

Daarnaast werden de nominaties voor de Radboud Science 

Awards 2011 bekendgemaakt. 

Open Universiteit 

Doordat de Open Universiteit geen jaarsysteem hanteert 

opende zij het academisch jaar al op 14 juli. De opening 

vond plaats in Schiermonnikoog en Wassenaar waar 

collegevoorzitter Theo Bovens het jaar officieel opende. Deze 

twee gemeenten waren de laatste gemeenten waar nog geen 

student van de Open Universiteit studeerde. Theo Bovens 

overhandigde de drie nieuwe studenten persoonlijk hun 

cursusmateriaal. 

Tilburg University 

Het motto van Tilburg University Understanding Society 

vormde de rode draad in de redes van beide sprekers: 

hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht 

Ernst Hirsch Ballin en rector magnificus prof. dr. Philip 

Eijlander. “Recht en politiek zijn in een verhard en irrationeel 

maatschappelijk klimaat kwetsbaarder dan economie en 

cultuur zelf. Maar wanneer doelstellingen van afgrenzing en 

uitsluiting de overhand krijgen, experimenten in kunst en 

cultuur moeten wijken voor gevestigde vormen, en 

buitenlandse kenniswerkers evengoed als de verfoeide 

“kansarme immigranten” op een gesloten Nederlands 

zelfbeeld stuiten, dreigt een ander risico: het drama van een 

monoculturele samenleving, die de boot mist in de 

internationalisering van economie, wetenschap en cultuur,” 

aldus Ernst Hirsch Ballin in zijn toespraak. 

Universiteit Twente 

De Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit 

Twente vond plaats in het Muziekcentrum te Enschede. De 

bijeenkomst had een feestelijk tintje vanwege de vijftigjarige 

verjaardag van de universiteit. Gastspreker was dr. 

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-

Economische Raad. De opening van het Academisch Jaar 

vormde de aftrap van het ’Experiment in het Bos’ een groots 

opgezet, drie weken durend lustrumevenement waar 

http://www.ru.nl/actueel/agenda/overzicht_van/academische/@815222/opening-academisch/
http://www.openuniversiteit.nl/eCache/DEF/2/35/154.html
http://www.tilburguniversity.edu/oaj
http://www.utwente.nl/organisatie/stories/optimisme-over-de-ondernemende-universiteit
http://www.ru.nl/actueel/agenda/overzicht_van/academische/@815222/opening-academisch/
http://www.openuniversiteit.nl/eCache/DEF/2/35/154.html
http://www.tilburguniversity.edu/oaj
http://www.utwente.nl/organisatie/stories/optimisme-over-de-ondernemende-universiteit
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iedereen, van jong tot oud, kennis kan maken met de 

Universiteit Twente. 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

De opening van het academisch jaar in Rotterdam stond in 

het teken van innovatie. Gastspreker Frans van Houten, 

bestuursvoorzitter van Philips, bepleitte dat universiteiten 

keuzes moeten maken en zich nog meer moeten 

specialiseren op hun sterke punten om hun slagkracht te 

vergroten. Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr 

ging verder in op de voorgenomen samenwerking met de 

TU Delft en de Universiteit Leiden. Tot slot lichtte Rector 

Magnificus Henk Schmidt de introductie van het 

jaarklassensysteem toe waarin door middel van 

kleinschalig onderwijs studie uitval en vertraging worden 

bestreden. 

Universiteit Utrecht 

Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur, 

benadrukte dat de Universiteit Utrecht niet gaat fuseren. 

’Noch voor het onderzoek, noch voor het onderwijs biedt 

fusie voordelen. Wij willen in Utrecht de menselijke maat 

voorop stellen, en die is het meest gebaat bij 

kleinschaligheid. Wel samenwerken, wat we bijvoorbeeld 

in een strategische alliantie met de Technische Universiteit 

Eindhoven hebben vastgelegd, maar geen fusie.' Haar 

visie vond steun bij rector magnificus Bert van der Zwaan, 

die eveneens een pleidooi hield voor kleinschaligheid. 

Wageningen University 

ELI-minister Maxime Verhagen noemde de samenwerking 

van Wageningen UR binnen de agrofood sector 

“inspirerend en motiverend” en “een lichtend voorbeeld 

voor andere sectoren”. Bij de opening van het Academisch 

Jaar van Wageningen UR zei Verhagen dat zijn 

topsectorenbeleid is gestoeld op die Wageningse aanpak: 

samenwerking binnen de zogenaamde ‘gouden driehoek’ 

van onderzoekers, ondernemers en overheid. 

Ook Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, sprak lovend 

over Wageningen UR. Maar hij had wel kritiekpunten. “Het 

topsectorenbeleid en zo’n ministerie van EL&I pakken 

uitstekend uit voor Wageningen UR, maar nog niet zo zeer 

voor andere kennisinstellingen en sectoren”, sprak 

Wientjes. 

 

http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/29859-van-houten-universiteiten-moeten-keuzes-maken/
http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Wewillenkwantitatievekrimpmaarkwalitatievegroei.aspx
http://www.openingacademischjaar.wur.nl/UK/
http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/29859-van-houten-universiteiten-moeten-keuzes-maken/
http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Wewillenkwantitatievekrimpmaarkwalitatievegroei.aspx
http://www.openingacademischjaar.wur.nl/UK/
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 OKTOBER 

Integriteit 

Fraude van Diederik Stapel schokt 

universitaire wereld. 

 

In het najaar van 2011 wordt de academische 

wereld opgeschrikt door de melding van een ernstig 

geval van academische fraude. Hoogleraar Diederik 

Stapel vervalst jarenlang onderzoeksgegevens 

terwijl hij werkzaam is bij de Universiteit van 

Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de 

Rijksuniversiteit Groningen. De universitaire wereld 

is geschokt. Integriteit is een absolute voorwaarde 

voor het beoefenen van wetenschap. De Commissie 

Levelt, die namens de universiteit Tilburg de fraude 

onderzoekt, presenteert op 31 oktober zijn eerste 

resultaten en concludeert dat de wetenschappelijke 

fraude 'aanzienlijk en verbijsterend’ is. 

Binnen de sector komt een serieuze discussie op 

gang over hoe om te gaan met fraude in de 

wetenschap. De universiteiten leggen in drie 

documenten vast hoe fraude en oneerlijk gedrag in 

de wetenschap tegen kunnen worden gaan: 

1. een preventiebeleid 

2. de code wetenschapsbeoefening 

3. een modelreglement 

De VSNU besluit om alle gevallen van fraude 

sinds 2005 geanonimiseerd te publiceren. Het 

nieuwe beleid scherpt de oude regels aan. De 

fraudegevallen hebben gezorgd voor een wake-up 

call in de wetenschap. In reactie op de 

gebeurtenissen hebben de universiteiten laten zien 

dat ze hechten aan openheid en zich bewust zijn van 

de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid 

die ze als kennisinstelling dragen. 

 

  

http://www.vsnu.nl/Subsites/Wetenschappelijke-integriteit.htm
http://www.vsnu.nl/Subsites/Wetenschappelijke-integriteit.htm
http://www.vsnu.nl/Subsites/Wetenschappelijke-integriteit/cases-vanaf-2005.htm
http://www.vsnu.nl/Subsites/Wetenschappelijke-integriteit/cases-vanaf-2005.htm
http://nos.nl/video/308906-sijbolt-noorda-vsnu-over-onderzoek-naar-diederik-stapel.html
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/74641
http://nos.nl/artikel/308864-fraude-hoogleraar-stapel-verbijsterend.html
http://www.scienceguide.nl/201111/stapel-debat-gaat-door.aspx
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 NOVEMBER 

30%-regeling 

Tweede Kamer maakt uitzonderingen 

voor wetenschappelijke expats na 

aandringen HBO-raad, NWO en VSNU. 

 

Op 17 november 2011 past de Tweede Kamer de 

zogeheten 30%-regeling aan. Een grote meerderheid 

in de Tweede Kamer is het eens met de HBO-raad, 

NWO en de VSNU dat de voorgenomen herziening 

van de regeling schade zou toebrengen aan de 

Nederlandse kenniseconomie. Wetenschappers en 

jonge promovendi hoeven daarom niet te voldoen 

aan de hoge salarisnorm die gaat gelden voor de 

regeling. Zo blijft Nederland aantrekkelijk voor 

buitenlands toptalent. 

De VNSU, de HBO-raad en NWO stuurden in 

september 2011 een brief (pdf) naar 

bewindslieden en Kamerleden met het verzoek 

om uitzonderingen te maken voor 

kenniswerkers. 

De 30%-regeling in het kort: 

+ De regeling geldt voor buitenlandse werknemers 

+ Deskundigheid moet specifiek zijn en schaars 

+ 30% van het salaris is vrijgesteld van 

inkomstenbelasting 

+ Je mag 8 jaar lang gebruikmaken van de regeling 

+ Voor jonge mensen geldt een minimumsalaris van 

26.600 euro per jaar 

+ Mensen boven de 30 jaar moeten minstens 50.600 

euro per jaar verdienen 

+ Wetenschappers hoeven niet aan die salariseisen 

te voldoen 

 

 

 

  

http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=414dfb50-bcc0-4792-9a8a-a21d0698997d&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=3857&elementid=210447
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=414dfb50-bcc0-4792-9a8a-a21d0698997d&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=3857&elementid=210447
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=414dfb50-bcc0-4792-9a8a-a21d0698997d&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=3857&elementid=210447
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=414dfb50-bcc0-4792-9a8a-a21d0698997d&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=3857&elementid=210447
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2011/09_september/08/binnenland/weekers-pakt-pseudo-expats-aan.xml
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1111485
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2011/11/minister_relaxes_30_ruling_pla.php
http://fd.nl/economie-politiek/topics/recht-en-belastingen/2011/06/16/nederland-gebaat-bij-expatregeling
http://www.vsnu.nl/Media-item/16092011-Kort-geding-VSNU-en-HBOraad-tegen-de-Staat-afgeblazen-na-schikking-met-minister-Leers.htm
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 NOVEMBER 

Studentenconferentie 

Studente wint prijs voor onderzoek 

naar 'Plasterk effect'. 

Op 24 november 2011 ontvangt bachelorstudente 

Rebecca Noorderhaven de Student Research 

Award 2011. Zij onderzocht het door haarzelf zo 

genoemde 'Plasterk effect'. De voormalig minister 

van OCW Ronald Plasterk had in een column 

geschreven dat het University College Utrecht een 

dure crèche voor rijkeluiskinderen is. Het typische 

Plaststerk-effect is dat deze studenten dit ook 

vervolgens van zichzelf vonden. 

Ronald Plasterk neemt het overigens sportief op. In 

een reactie aan het Universiteitsblad van de 

Universiteit Utrecht laat hij weten: 'Een heel 

intelligent onderzoek van Rebecca Noorderhaven, 

goed idee om op deze manier haar hypothese te 

testen, de prijs lijkt me zeer verdiend.' 

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Student 

Research Conference. De VNSU organiseert deze 

conferentie met steeds een andere universiteit. 

Sinds 2010 sturen studenten hun onderzoek in en 

selecteer een academische beoordelingscommissie 

de beste papers. Deze conferentie zorgt voor meer 

aandacht voor excellentie en onderzoek in de 

undergraduate fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vsnu.nl/Media-item/24112011-Onderzoek-UCUstudent-over-Plasterkeffect-beste-van-Nederland.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/24112011-Onderzoek-UCUstudent-over-Plasterkeffect-beste-van-Nederland.htm
http://www.vsnu.nl/Subsites/Home.htm
http://www.vsnu.nl/Subsites/Home.htm
http://www.vsnu.nl/Subsites/Home/Terugblik-2011.htm
http://www.dub.uu.nl/artikel/plasterk-effect-levert-ucu-studente-prijs-op.html
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/676066/2004/06/18/Cre-voor-rijkeluiskinderen.dhtml
http://www.dub.uu.nl/sites/default/files/legacy/other/Rebecca Noorderhaven - Plasterk Effect.pdf
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 DECEMBER 

Broadening our horizons! 

Universiteiten en staatssecretaris 

leggen ambities vast in gezamenlijk 

akkoord. 

Op 9 december 2011 ondertekenen 

staatssecretaris Zijlstra en de VSNU een akkoord 

dat op hoofdlijnen vastlegt welke prestaties de 

universiteiten in 2015 gerealiseerd zullen hebben en 

wat de staatssecretaris doet om dit mogelijk te 

maken. Het akkoord (pdf) toont de ambitie van de 

partijen om het universitair onderwijs en onderzoek 

te verbeteren. Voor de zomer van 2012 zullen de 

individuele universiteiten de afspraken verder 

uitwerken. Het kabinet stimuleert deze ontwikkeling 

door bestaande middelen anders in te zetten, 

oplopend tot 160 miljoen euro in 2016. 

De afspraken in het hoofdlijnenakkoord moeten 

leiden tot: 

+ verbetering van het studiesucces 

+ verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

+ meer profilering en differentiatie in het onderwijs 

+ een scherper onderzoeksprofiel 

+ een betere benutting van de resultaten van het 

onderzoek. 

Staatssecretaris Zijlstra heeft een externe 

reviewcommissie, onder voorzitterschap van Frans 

van Vught, opdracht gegeven om hem te adviseren 

over de voorstellen van de universiteiten. Deze 

voorstellen zijn in de zomer van 2012 ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/09/universiteiten-sluiten-hoofdlijnenakkoord-met-staatssecretaris-zijlstra.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/09/universiteiten-sluiten-hoofdlijnenakkoord-met-staatssecretaris-zijlstra.html
http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=d15b86c2-2112-4e14-88ef-da269946f7aa&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=4012
http://www.rcho.nl/793/home
http://www.rcho.nl/793/home
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/09/universiteiten-studenten-krijgen-minstens-twaalf-uur-college-per-week/
http://www.vsnu.nl/Media-item/09122011-Universiteiten-sluiten-hoofdlijnenakkoord-met-Staatssecretaris-Zijlstra.htm
http://www.vsnu.nl/Media-item/09122011-Universiteiten-zetten-in-op-intensivering-van-het-onderwijs.htm
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Contact 

Wilt u contact opnemen met het VSNU-bureau? 

 

Bezoekadres 

Lange Houtstraat 2 

2511 CW DEN HAAG 

Postadres 

Postbus 13739 

2501 ES DEN HAAG 

T + 31 (0) 70 302 14 00 

F + 31 (0) 70 302 14 95 

E post@vsnu.nl  

W www.vsnu.nl  

Ga naar Routebeschrijving 

 

mailto:post@vsnu.nl
http://www.vsnu.nl/
http://vsnu.nl/contact.html

