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Samenwerking, profilering én prestaties! 

Voorwoord van de voorzitter 

Turbulent en dynamisch, zo vat ik het jaar 2012 

vanuit universitair perspectief samen. Turbulent 

was de politieke situatie. Na de val van Rutte I 

volgden het Lente-akkoord, een lange 

verkiezingscampagne en de formatie. Beleid en 

beleidsvoornemens bleken zeer fluïde, met de 

wisselende invulling van de “langstudeerboete” 

als ongekend hoogtepunt. Gelukkig had het 

regeerakkoord van Rutte II naast onverwachte 

bezuinigingen ook positieve boodschappen voor 

de universiteiten: een omvangrijke investering in 

fundamenteel onderzoek, middelen voor 

matching en voortzetting van het 

Hoofdlijnenakkoord uit 2011 en de individuele 

prestatieafspraken tussen de universiteiten en de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De universiteiten hopen nu op “rust” aan het 

beleidsfront. Hoofdlijnenakkoord en 

prestatieafspraken moeten de basis vormen voor samenwerking, profilering én prestaties! 

De universiteiten kregen opnieuw grote internationale waardering voor hun prestaties. In de 

jaarlijkse ranglijst van de Times stonden 12 universiteiten in de top–200. Dat was aanleiding 

voor een redactioneel commentaar waarin het Nederlandse model van een hoogvlakte 

bestaande uit alle universiteiten nadrukkelijk onder de aandacht van beleidsmakers werd 

gebracht. Diezelfde glans straalde af van de successen in Europa (ERC-grants en KP7), van de 

rol van universiteiten in de Global Competitiveness Index en internationale impact- en 

productiviteitsscores. Dat is echter geen reden om zelfvoldaan achterover te leunen. In het 

onderwijs moeten betere resultaten worden gehaald, vooral door het bieden van kwalitatief 

hoogstaand en uitdagend onderwijs. Mede daarom wordt veel geïnvesteerd in de verdere 

professionalisering van docenten, in nieuwe onderwijsvormen en ook in meer gestructureerd 

onderwijsaanbod. Dat laatste leidt soms tot kritiek, maar blijkt voor bepaalde studenten goed 

te werken. 

Universiteiten zijn verder plekken om te genieten, te verwonderen en te bewonderen! Er zijn 

zo veel initiatieven van studenten en staf, er is zo veel dynamiek in onderwijs en onderzoek, er 

zijn zo veel partnerships met buitenlandse instellingen en er is zo veel oog voor kansen en 

samenwerking met bedrijven, publieke organisaties en lokale en regionale overheden! Dat 

maakt de universiteiten tot waarlijke broedplaatsen voor talent en ook tot bruisende 

omgevingen. 

Ik wil op deze plaats mijn voorganger, Sijbolt Noorda, hartelijk danken voor de wijze waarop 

hij de VSNU de afgelopen zes jaar heeft geleid. Hij deed dat met passie, als een krachtige 

pleitbezorger voor universiteiten. Met zijn heldere inzichten en proactieve koers was hij de 

architect van het Hoofdlijnenakkoord dat nog lange tijd sterk richtinggevend zal zijn voor de 

sector. Hij heeft een stevige basis gelegd voor een duidelijke koers en ontwikkeling. Op die 

koers zal ik verder bouwen en ik zal daarbij mijn trots niet onder stoelen of banken steken en 

evenmin schromen het belang van de universiteiten voor Nederland continu onder de aandacht 

te brengen. We zullen dat doen via gesprekken, optredens, de vernieuwde VSNU-site, 

factsheets, persberichten en tweets. Nederland is concurrentiekrachtig door een sterke 

kenniseconomie. Universiteiten leggen hier met hun onderwijs en onderzoek een belangrijke 

basis voor. Vol dynamiek en stevig verankerd in onze gehele samenleving. 

Karl Dittrich, voorzitter VSNU 
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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/technische-universiteit-delft-tud.html
http://www.vsnu.nl/technische-universiteit-eindhoven.html
http://www.vsnu.nl/universiteit-twente.html
http://www.vsnu.nl/erasmus-universiteit-rotterdam.html
http://www.vsnu.nl/universiteit-leiden.html
http://www.vsnu.nl/maastricht-university.html
http://www.vsnu.nl/radboud-universiteit-nijmegen.html
http://www.vsnu.nl/tilburg-university.html
http://www.vsnu.nl/universiteit-van-amsterdam.html
http://www.vsnu.nl/rijksuniversiteit-groningen.html
http://www.vsnu.nl/universiteit-utrecht.html
http://www.vsnu.nl/vrije-universiteit-amsterdam.html
http://www.vsnu.nl/open-universiteit.html
http://www.vsnu.nl/wageningen-university.html
http://www.nfu.nl/
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Feiten & Cijfers 

University revenue 2011 

 

Figuur 1 toont de inkomsten van de 

universiteiten in het jaar 2011. De inkomsten 

van alle veertien universiteiten, inclusief de 

OU, zijn opgenomen in het overzicht. 

De bedragen zijn in miljoenen euro‟s. 

 Bron: OCW/DUO, Financiële Gegevens 

Wetenschappelijk Onderwijs, jaarrekeningen 

2007 t/m 2011, bewerking VSNU 

Number of students in 2011 and 2012 
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Figuur 2  toont het aantal studenten dat was 

ingeschreven in het wetenschappelijk 

onderwijs op 1 oktober 2011 en op 1 oktober 

2012. Alleen eerste inschrijvingen zijn 

meegeteld. Studenten die een tweede studie 

volgen, komen in deze figuur niet voor.  

Als gevolg van een dreigende 

langstudeermaatregel zijn er in studiejaar  

 2011/‟12 meer studenten afgestudeerd. Het 

aantal studenten dat nu ingeschreven staat, is 

dan ook licht afgenomen. Verwacht wordt dat 

er volgend jaar opnieuw een groei is van het 

aantal ingeschreven studenten. 

Bron: VSNU/CBS 1cHO 2012 Aggregaat 

ingeschrevenen. Hoofdinschrijvingen per 1 

oktober 

Number of staff in fte in 2011 and 2012 

 

Figuur 3 toont het aantal medewerkers dat 

werkzaam was aan de Nederlandse 

universiteiten op 31 december 2011 en op 31 

december 2012. De totale wetenschappelijke 

staf is in vergelijking met 2011 toegenomen 

met 200 fte. De omvang van het 

ondersteunend personeel is met bijna 

 200 fte afgenomen. De getallen zijn weer-

gegeven als voltijdse aanstellingen („full time 

equivalenten‟). Omdat er deeltijd-aanstelling 

zijn, werken er in werkelijkheid meer 

personen aan de universiteiten.  

 

Bron: WOPI, peildatum 31-12 
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Number of graduates 2011-2012 

 

Figuur 4 toont het aantal studenten dat de 

Nederlandse universiteiten in het studiejaar 

2011-2012 heeft verlaten met een diploma op 

zak. De cijfers zijn op basis van het aantal 

diploma‟s dat is uitgereikt. In studiejaar 

2011/'12 was er sprake van een mogelijke 

langstudeerdersboete: studenten die veel 

langer dan de nominale studieduur 

ingeschreven stonden bij de opleiding, zouden 

een boete krijgen, bovenop het collegegeld. 

Daarnaast hebben meer universiteiten een 

zogenaamde harde knip ingevoerd: 

doorstroom van de bachelor- naar de  

 masteropleiding mag met ingang van 

studiejaar 2012/'13 alleen als het 

bachelordiploma is behaald. Deze 

maatregelen hebben ertoe geleid dat het 

studietempo is toegenomen. De stijging wordt 

deels verklaard doordat studenten sneller het 

diploma hebben aangevraagd nadat ze aan 

alle voorwaarden hadden voldaan. Het aantal 

doctoraal diploma's neemt verder af en zal 

langzaamaan verdwijnen als de bachelor-

masterstructuur volledig is doorgevoerd. 

Bron: VSNU/CBS 1cHO 2012 Aggregaat 

diploma‟s 
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Scientific publications published in 2011 

 

Figuur 5 toont het aantal wetenschappelijke 

publicaties dat in 2011 is gepubliceerd door 

medewerkers van Nederlandse universiteiten. 

De cijfers omvatten alle wetenschappelijke 

publicaties (inclusief universitaire 

proefschriften) en vakpublicaties van dat jaar. 

In totaal stijgt het aantal publicaties met een 

ongeveer 1400. Dat wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt  

 door een stijging van het aantal gerefereerde 

artikelen, dat t.o.v. 2010 is toegenomen met 

2300. Conference proceedings, non-refereed 

articles, boeken en professional publications 

laten een lichte daling zien. Het aantal 

promoties neemt met 120 toe, een constante 

stijging vanaf 2008. 

 

Bron: Onderzoeksinzet en -output 2011 

 

 

Citation-impact score Dutch universities  
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Figuur 6 De universiteiten dragen in 

belangrijke mate bij aan de internationale 

zichtbaarheid van Nederland als 

onderzoeksland. Nederlandse onderzoekers 

publiceerden in 2011 ongeveer 33.000 

wetenschappelijke publicaties, wat neerkomt 

op ongeveer 2 publicaties per 1.000 inwoners. 

Nederland staat daarmee wereldwijd op de 

vijfde plaats. 

Niet alleen zijn Nederlandse onderzoekers 

zeer productief, hun publicaties worden 

internationaal ook goed gewaardeerd. 

Een maat om dat te beoordelen is de overall 

citatie impact. De citatie-impact wordt 

berekend door te tellen hoe vaak  collega-

wetenschappers in hun eigen publicaties 

verwijzen naar een ander artikel. Uiteraard 

bestaat er een sterke samenhang tussen veel 

publiceren en een  

 hoge citatie impact score. Daarom wordt een 

omvang-onafhankelijke variabele gebruikt bij 

de beoordeling van de citatie impact. Dat is 

hier gedaan met een relatieve veld-

genormaliseerde citatie impact score, die 

aangeeft of de publicaties boven of onder het 

wereldgemiddelde (=1,00) hebben gescoord. 

Figuur 6 laat zien dat de citatie-impact van de 

Nederlandse universiteiten hoog is en nog 

steeds toeneemt. Publicaties van 

onderzoekers werkzaam bij Nederlandse 

universiteiten hebben een citatie-impact die 

45% boven het wereldgemiddelde ligt. 

 

Bron: Trends in citatie-impact naar 

institutionele sector Thomson Reuters/CWTS 

Web of Science. Bewerking: CWTS/NIFU. 

(bijgewerkt op 15/06/2012) 

 

Field normalized impact score countries

 

Figuur 7 laat zien dat de citatie impact van 

alle onderzoekers in Nederland 44% boven 

het wereldgemiddelde ligt en dat Nederlandse 

onderzoekers daarmee wereldwijd een derde 

positie in nemen. 

 Bron OESO; Thomson Reuters/CWTS Web of 

Science. Bewerking: CWTS/NIFU. (bijgewerkt 

op 15/06/2012) 
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Investments in higher education 2012 as % of GDP,  

numbers from 2009

 

Figuur 8 toont de investeringen in hoger 

onderwijs van de tien meest competitieve 

OECD-landen ter wereld. 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). De publieke investeringen in 

Nederland liggen net boven het gemiddelde 

niveau van deze top 10, de private liggen 

daar onder. Referentielanden als Zwitserland, 

Zweden, Finland en Denemarken investeren 

publiek meer in hun hoger onderwijs en alleen 

het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben over 

het geheel  

 een lagere investering. 

Wil Nederland op het gemiddelde 

investeringsniveau (1,97% van het BBP) van 

deze tien landen komen dan moet jaarlijks 

ongeveer 2 miljard euro extra worden 

geïnvesteerd. 

 

Bron: OECD, Education at a glance 2012 

Table B2.3. Expenditure on education 

institutions as a percentage of GDP, by source 

of fund and level of education (2009) 

Rangvolgorde volgens de Global 

Competiteveness Index 2012-2013, World 

Economic Forum. Nummers verwijzen naar de 

positie van de OECD-landen op de index. 
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Prestatieafspraken 

De universiteiten werken volop aan vier grote opgaven: 

 het tot stand brengen van een ambitieuze studiecultuur en 

het verbeteren van het studiesucces van studenten; 

 verdere differentiatie van het onderwijs; 

 voortgezette zwaartepuntvorming en profilering van het 

onderzoek; 

 het vergroten van het maatschappelijke en economisch 

rendement van kennis door valorisatie. 

Dat zijn de hoofdafspraken die de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en (OCW) namens de rijksoverheid en de vereniging van de Nederlandse 

universiteiten (VSNU) hebben vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord dat zij eind 2011 

gezamenlijk hebben gesloten. 

Het Hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over de prestaties die de universiteiten de komende 

jaren willen realiseren en over de condities die de overheid zal realiseren om deze prestaties 

mogelijk te maken. Daarmee is het hoofdlijnenakkoord nadrukkelijk een wederzijdse afspraak 

tussen de universiteiten én de overheid. Met het Hoofdlijnenakkoord worden de aanbevelingen 

van de Commissie Veerman over een Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel 

(Differentiëren in drievoud; april 2010), dat grote politieke steun kreeg, concreet gemaakt. 

Het hoofdlijnenakkoord vormt het kader voor de specifieke bilaterale prestatieafspraken die 

tussen elke afzonderlijke universiteit[1] en de staatssecretaris van OCW eind oktober 2012 zijn 

gesloten. Er is bewust gekozen voor bilaterale afspraken omdat profilering niet tot stand komt 

met een sectorale afspraak en iedere universiteit eigen ambities heeft in een eigen specifieke 

context (en historie). 

Alle universiteiten hebben de plannen voor de prestatieafspraken gedegen voorbereid en 

besproken met alle verantwoordelijke gremia. De Raden van Toezicht zijn nadrukkelijk 

betrokken in het ontwikkelproces. De ambities zijn binnen de universiteiten, zoals gebruikelijk, 

besproken met de medezeggenschapsorganen. Overigens niet alleen op universitair niveau 

maar ook op facultair niveau, omdat de ambities bij alle universiteiten zijn vertaald naar 

afspraken met decentrale onderdelen. Dit proces heeft binnen zeer korte tijd moeten 

plaatsvinden vanwege de korte tijd die de universiteiten hadden om de plannen in te dienen. 

Dat was een hele opgave vooral door de vertaling van de ambities naar decentrale niveaus. 

In de jaarrapportage wordt de uitvoering van de prestatieafspraken meer in detail behandeld. 

NB Deze rapportage heeft nadrukkelijk het karakter van een startnotitie. De afspraken zijn 

getekend op 29 oktober 2012. De jaarverslagen 2012 van de universiteiten waar deze 

rapportage op gebaseerd is, kunnen daarom nog geen uitkomsten laten zien ten gevolge van 

ingezet beleid. 

Er zijn afspraken gemaakt hoe de plannen en ambities van de universiteiten worden 

beoordeeld in het licht van de korte looptijd van de afspraken (tot eind 2015) en de financiële 

druk waarmee ook de universiteiten worden geconfronteerd. 

Voor de beoordeling is een tijdelijke reviewcommissie geïnstalleerd die de staatssecretaris 

heeft geadviseerd over het ambitieniveau en de kwaliteit van de plannen. Het advies van de 

commissie was bepalend voor de hoogte van de beschikbare middelen. De reviewcommissie 

beoordeelt in 2016 de realisatie van de ambities en adviseert daarover de minister. 

http://www.vsnu.nl/hoofdlijnenakkoord.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/13/advies-van-de-commissie-toekomstbestendig-hoger-onderwi.html
http://www.vsnu.nl/prestatieafspraken
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Accountability/Prestatieafspraken/VSNU_rapportage_prestatieafspraken_2012.pdf
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Het wederzijdse commitment van het Hoofdlijnenakkoord komt tot uitdrukking in de condities 

die de overheid zou moeten creëren om de universiteiten in staat te stellen de ambities te 

realiseren. Specifiek gaat het om de uitwerking van enkele aanvullende afspraken, de 

aanpassing van de wet- en regelgeving en een stabiele financiering (zie paragrafen 3a en 3b). 

Direct na het aangaan van de prestatieafspraken werd al duidelijk dat niet alle condities 

(volledig) konden worden gerealiseerd (zie paragrafen 3a en 3b). De ambities uit de 

prestatieafspraken staan voor de universiteiten echter niet ter discussie. Met de huidige 

minister van OC&W is afgesproken dat de universiteiten in 2014 aangeven wat de gevolgen 

zijn van het achterwege blijven van condities voor de realisatie van de ambities –binnen de 

afgesproken tijd-. Eind 2014 worden nadere afspraken gemaakt over hoe met deze gevolgen 

wordt omgegaan en op welke termijn de ambities alsnog gerealiseerd kunnen worden. 

De afspraken lopen tot eind 2015 en de universiteiten verantwoorden zich hierover – in 

overeenstemming met de afspraken – in 2016. In de tussenliggende jaren wordt de voortgang 

van de afspraken gemonitord. De universiteiten rapporteren daarover in hun jaarverslagen. 

Een rapportage over de landelijke voortgang wordt jaarlijks verzorgd door de vereniging van 

de Nederlandse universiteiten, de VSNU. De reviewcommissie stelt in die tussenliggende jaren 

eveneens een rapportage op maar richt zich daarbij meer op het gehele stelsel. 

De financiering van de prestatieafspraken bestaat uit 7% van het bestaande onderwijsbudget 

uit de rijksbijdrage van de universiteiten. In totaal is 142 miljoen euro uit de basisfinanciering 

van universiteiten als subsidie herverdeeld op basis van de plannen van de universiteiten na 

beoordeling door de Reviewcommissie. Er is geen extra geld vrijgemaakt voor de 

prestatieafspraken, het gaat om een herverdeling van bestaande middelen. 

Ruim 5% van die middelen is als voorwaardelijke financiering beschikbaar gesteld voor 

prestatieafspraken over onderwijskwaliteit & studiesucces. Dat betekent dat zij voor de periode 

2012-2016 worden toegekend op basis van de ingediende plannen en vanaf 2017 alleen 

worden gecontinueerd als de universiteiten de afgesproken prestaties binnen de daarvoor 

geldende termijn hebben gerealiseerd. 

De overige 2% is selectief toegekend op basis van de plannen die universiteiten hebben 

ingediend voor de profilering van onderwijs, zwaartepuntvorming en valorisatie. 

Zwaartepuntvorming en valorisatie zijn onderdeel van de profilering van instellingen en vinden 

plaats binnen de context van het nationale topsectorenbeleid. Daarmee is er ook sprake van 

een verschuiving van de beschikbare middelen in de richting van de disciplines die 

samenhangen met de topsectoren. De profileringsafspraken worden door de Reviewcommissie 

in 2014 beoordeeld via een mid term review. Op basis van het advies van de commissie 

worden de middelen voor de verdere periode toegekend. 

In 2016 wordt het experiment prestatieafspraken geëvalueerd waarbij ook aandacht is voor de 

rol en het functioneren van de Reviewcommissie. 

 

[1] De staatssecretaris van OCW heeft de OU de kans geboden om een eigen invulling te 

geven aan de indicatoren voor onderwijskwaliteit en studiesucces, daar waar hantering van de 

verplichte indicatoren gelet op de eigen aard van de OU niet mogelijk is. De prestatieafspraak 

met de minister is getekend in maart 2013 

  

http://www.rcho.nl/asp/invado.asp?t=show&var=1023
http://www.rcho.nl/asp/invado.asp?t=show&var=1047
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  JANUARI  

Hoofdlijnenakkoord – 

Prestatieafspraken 

Prestatieafspraken zetten koers voor de 

toekomst 

In 2012 maakten alle universiteiten prestatieafspraken als 

uitwerking van het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU en 

staatssecretaris van OCW op 9 december 2011 sloten.  In 

het hoofdlijnenakkoord is de prestatieagenda op 

hoofdlijnen voor de komende jaren geschetst. 

  De koers van de universiteiten richt zich op: 

 studiesucces 

 kwaliteit van het onderwijs 

 meer profilering en differentiatie in het onderwijs 

 een scherper onderzoeksprofiel 

 betere benutting van de resultaten van het 

onderzoek 

Het kabinet heeft op haar beurt afgesproken om de 

wettelijke randvoorwaarden hiervoor mogelijk te maken 

en heeft een garantie voor financiële stabiliteit gegeven. 

Daarmee wordt het voor universiteiten mogelijk de 

prestatieagenda ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

In de prestatieafspraken hebben de universiteiten de 

gezamenlijke koers uitgewerkt in concrete ambities voor 

de eigen instelling. De universiteiten dienden begin mei 

2012 de voorstellen voor prestatieafspraken in bij de 

Reviewcommissie.  Die stuurde haar advies op 24 

september naar staatssecretaris Zijlstra. Op 29 oktober 

zetten alle universiteiten hun handtekening onder de 

prestatieafspraken met staatssecretaris Zijlstra. Een 

tweezijdige afspraak waarmee de politiek zich committeert 

aan de ambitieuze plannen voor kwaliteitsverbetering en 

profilering van de universiteiten. 

De prestatieafspraken zijn onderdeel van een experiment 

van OCW en worden in 2016 geëvalueerd. Dan wordt 

bepaald of deze wijze van voorwaardelijke en op 

prestatiegerichte financiering voortzetting en/of 

uitbreiding verdient. De universiteiten leggen 

verantwoording af over de voortgang in hun 

jaarverslagen. 

 

  

  

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/29/universiteiten-tekenen-prestatieafspraken.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/PrestatieafsprakenNederlandseUniversiteitenUMScoortZeerGoed.htm
http://www.ou.nl/documents/14956/439268/Voorstel_Prestatieafspraken_Open_Universiteit_2013-01-31.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Accountability/HLA/Hoofdlijnenakkoord_universiteiten_DEF_20111208.pdf
http://www.vsnu.nl/hoofdlijnenakkoord.html
http://www.rcho.nl/asp/invado.asp?t=show&var=793&fontsize=11
http://www.rcho.nl/asp/invado.asp?t=show&var=793&fontsize=11
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/29/universiteiten-tekenen-prestatieafspraken.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/PrestatieafsprakenNederlandseUniversiteitenUMScoortZeerGoed.htm
http://www.ou.nl/documents/14956/439268/Voorstel_Prestatieafspraken_Open_Universiteit_2013-01-31.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/29/universiteiten-tekenen-prestatieafspraken.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/PrestatieafsprakenNederlandseUniversiteitenUMScoortZeerGoed.htm
http://www.ou.nl/documents/14956/439268/Voorstel_Prestatieafspraken_Open_Universiteit_2013-01-31.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/29/universiteiten-tekenen-prestatieafspraken.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/PrestatieafsprakenNederlandseUniversiteitenUMScoortZeerGoed.htm
http://www.ou.nl/documents/14956/439268/Voorstel_Prestatieafspraken_Open_Universiteit_2013-01-31.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/4-prestatieafspraken-ondertekend-politiek-committeert-zich-aan-ambitieuze-plannen-van-universiteiten.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/29/universiteiten-tekenen-prestatieafspraken.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/PrestatieafsprakenNederlandseUniversiteitenUMScoortZeerGoed.htm
http://www.ou.nl/documents/14956/439268/Voorstel_Prestatieafspraken_Open_Universiteit_2013-01-31.pdf
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 FEBRUARI 

Topsectoren 

Intensievere samenwerking tussen bedrijven 

en universiteiten is belangrijk 

In 2012 werden verdere stappen gezet in de ontwikkeling 

van het topsectorenbeleid. Op 13 februari presenteerden 

de topsectoren hun Human Capital Agenda’s en het 

Masterplan Bèta en Technologie „Naar 4 op de 10‟ aan 

minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie. 

Om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt in de 

negen topsectoren -  de meest concurrentiekrachtige en 

kansrijke sectoren om de Nederlandse economie te 

versterken - moet het aantal bèta-afgestudeerden in 2025 

met 40% zijn gestegen. Inspanningen die universiteiten al 

jaren doen om het aantal bèta-technici te vergroten 

beginnen hun vruchten af te werpen. In 2012 kiezen meer 

studenten voor een opleiding in natuur (9%) en techniek 

(3%). 

Op 2 april vond de ondertekening plaats van de 

innovatiecontracten: onderzoeksagenda‟s  die in nauwe 

samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven tot 

stand zijn gekomen. De universiteiten hebben hun 

handtekening gezet, maar bleven bezorgd over het nieuwe 

beleid van het kabinet Rutte I. Een intensievere 

samenwerking tussen bedrijven en universiteiten is 

belangrijk, maar die mag niet ten koste gaan van het vrij 

en fundamenteel onderzoek buiten de topsectoren. Dat 

dreigt wel te gebeuren door het grote beslag dat door het 

topsectorenbeleid op het NWO-budget wordt gelegd. Ook 

de organisatiestructuur, met 19 Topconsortia voor Kennis 

en Innovatie, baart zorgen. Om nog maar niet te spreken 

van de aansluiting met Europa die met de Grand 

Challenges een meer maatschappelijke invalshoek heeft 

gekregen. 

Na de val van het kabinet Rutte I presenteerde de VSNU 

begin september samen met de andere kennispartijen en 

werkgeversvereniging VNO een gezamenlijk manifest 

waarin de politiek werd opgeroepen extra te investeren in 

onderzoek. Zowel in het strategisch fundamenteel 

onderzoek van de topsectoren als het vrij ongebonden 

onderzoek daarbuiten. De VSNU is verheugd dat het 

regeerakkoord van november in belangrijke mate 

tegemoet komt aan dat pleidooi. 

 

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/59-universiteiten-en-bedrijfsleven-spannen-zich-in-voor-meer-b-ta-technici-persbericht.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/59-universiteiten-en-bedrijfsleven-spannen-zich-in-voor-meer-b-ta-technici-persbericht.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/47-vsnu-ondertekent-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/47-vsnu-ondertekent-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Gezamenlijk_manifest_03092012.pdf
http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Masterplan B%C3%A8ta en Technologie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/04/02/toespraak-ondertekening-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/121213-vsnu-cafe-terugblik.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Overig/20121213 Betastudies DEF.pdf
http://www.cccresearch.nl/nl/
http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Masterplan B%C3%A8ta en Technologie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/04/02/toespraak-ondertekening-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/121213-vsnu-cafe-terugblik.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Overig/20121213 Betastudies DEF.pdf
http://www.cccresearch.nl/nl/
http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Masterplan B%C3%A8ta en Technologie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/04/02/toespraak-ondertekening-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/121213-vsnu-cafe-terugblik.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Overig/20121213 Betastudies DEF.pdf
http://www.cccresearch.nl/nl/
http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Masterplan B%C3%A8ta en Technologie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/04/02/toespraak-ondertekening-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/121213-vsnu-cafe-terugblik.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Overig/20121213 Betastudies DEF.pdf
http://www.cccresearch.nl/nl/
http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Masterplan B%C3%A8ta en Technologie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/04/02/toespraak-ondertekening-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/121213-vsnu-cafe-terugblik.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Overig/20121213 Betastudies DEF.pdf
http://www.cccresearch.nl/nl/
http://www.top-sectoren.nl/humancapital/sites/default/files/documents/Masterplan B%C3%A8ta en Technologie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2012/04/02/toespraak-ondertekening-innovatiecontracten.html
http://www.vsnu.nl/121213-vsnu-cafe-terugblik.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Overig/20121213 Betastudies DEF.pdf
http://www.cccresearch.nl/nl/
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http://www.cccresearch.nl/brochure.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=222&tab=journaals
http://www.youtube.com/watch?v=evodypioayk
http://www.cccresearch.nl/brochure.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=222&tab=journaals
http://www.youtube.com/watch?v=evodypioayk
http://www.cccresearch.nl/brochure.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=222&tab=journaals
http://www.youtube.com/watch?v=evodypioayk
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 MAART 

Rankings 

Nederlandse universiteiten  

behoren tot de absolute wereldtop 

Sinds het verschijnen van de eerste mondiale rankings 

van universiteiten, behoren de Nederlandse universiteiten 

elk jaar tot de top 500. De goede score van de  

universiteiten wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

het grote aantal publicaties en de kwaliteit daarvan 

uitgedrukt in het aantal malen dat naar deze publicaties 

wordt verwezen door andere onderzoekers. 

Dat Nederlandse universiteiten consequent in alle rankings 

voorkomen is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. De 

verschillende rankings hebben hun eigen criteria. In het 

algemeen worden alleen universiteiten vergeleken met 

een bepaald volume aan publicaties en die ook onderwijs 

geven. Van de pakweg 17.000 universiteiten in de wereld 

worden er slechts 400 tot 500 (zo‟n 3%) in de rankings 

opgenomen. De nadrukkelijke en consequente 

aanwezigheid van Nederlandse universiteiten tekent hun 

kracht en kwaliteit. Als het aantal universiteiten in de 

rankings vergeleken wordt met het totaal aantal 

universiteiten per land behoort Nederland tot de absolute 

wereldtop. 

In de rankings domineren twee landen, de Verenigde 

Staten en Verenigd Koninkrijk. In de top van de rankings 

staan veel universiteiten en/of universiteiten die de 

mogelijkheid hebben de beste studenten te selecteren en 

die toponderzoek en toponderzoekers kunnen financieren 

vanuit private investeringen en een aanzienlijk eigen 

vermogen. 

Nederlandse universiteiten zijn publieke instellingen die 

allemaal dezelfde maatschappelijke opdracht uitvoeren en 

daarvoor op dezelfde gronden worden gefinancierd. Zij 

hebben niet dezelfde uitgangspositie als de universiteiten 

in de absolute top. Nederlandse universiteiten leiden grote 

aantallen studenten op, zowel in de bachelor als in de 

masterfase, voeren op een breed scala onderzoek uit en 

maken  dat ten nutte voor de maatschappij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wti2.nl/
http://www.timeshighereducation.co.uk/418426.article
http://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/netherlands/guide
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/03/binnenland/nederlandse-universiteiten-scoren-goed.xml
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/persberichten/2012/10/uva-maakt-opnieuw-sprong-op-the-ranking.html
http://www.vsnu.nl/f_c_rankings.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/418426.article
http://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/netherlands/guide
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/03/binnenland/nederlandse-universiteiten-scoren-goed.xml
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/persberichten/2012/10/uva-maakt-opnieuw-sprong-op-the-ranking.html
http://www.vsnu.nl/f_c_rankings.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/418426.article
http://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/netherlands/guide
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/03/binnenland/nederlandse-universiteiten-scoren-goed.xml
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/persberichten/2012/10/uva-maakt-opnieuw-sprong-op-the-ranking.html
http://www.vsnu.nl/f_c_rankings.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/418426.article
http://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/netherlands/guide
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/03/binnenland/nederlandse-universiteiten-scoren-goed.xml
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/persberichten/2012/10/uva-maakt-opnieuw-sprong-op-the-ranking.html
http://www.vsnu.nl/f_c_rankings.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/418426.article
http://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/netherlands/guide
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/10_oktober/03/binnenland/nederlandse-universiteiten-scoren-goed.xml
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/persberichten/2012/10/uva-maakt-opnieuw-sprong-op-the-ranking.html
http://www.vsnu.nl/f_c_rankings.html
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Gegeven de maatschappelijke taak van Nederlandse 

universiteiten en de behoudende financiering van 

onderwijs en onderzoek, leveren de Nederlandse 

universiteiten een excellente prestatie waar we trots op 

mogen zijn. 

Onderstaande rankings werden gepresenteerd in augustus 

(ARWU), oktober (THE) en november (QS) van 2012. 

Position Dutch universities 
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 APRIL 

Wet Kwaliteit in verscheidenheid 

Kwaliteitsagenda universiteiten onder druk 

Universiteiten maakten in 2012 prestatieafspraken met de 

overheid om de onderwijskwaliteit en het studierendement 

te verbeteren en zich meer van elkaar te onderscheiden. 

De overheid moest op haar beurt zorgen voor goede 

wettelijke en financiële condities. Vanaf het voorjaar heeft 

2012 in het teken gestaan van de voorbereiding van deze 

wetgeving, de wet Kwaliteit in verscheidenheid, waarvoor 

de VSNU achtergrondinformatie heeft geleverd. 

In het voorjaar van 2013 is het wetsvoorstel door de 

Tweede Kamer aangenomen. Met het uiteindelijke 

wetsvoorstel komt OCW haar afspraken gedeeltelijk na. 

Helaas komen de eerder gemaakte afspraken die aan de 

basis van de prestatieafspraken liggen komen niet 

allemaal terug in het wetsvoorstel. Hierdoor hebben 

universiteiten minder middelen en instrumenten om 

onderwijskwaliteit en studiesucces te verbeteren. 

Ruimere mogelijkheden van selectie bij onderscheidende 

opleidingen en collegegelddifferentiatie, zien de 

universiteiten niet of slechts gedeeltelijk in het 

wetsvoorstel terug. Deze instrumenten zijn wel essentieel 

voor het creëren van een meer ambitieuze studiecultuur, 

differentiatie van opleidingen en uiteindelijk profilering van 

universiteiten. Instrumenten die volgens de commissie 

Veerman nodig zijn voor een toekomstbestendig hoger 

onderwijs. Daarnaast wordt van universiteiten gevraagd 

dat schakeljaren tegen maximaal 1½ keer wettelijk 

collegegeld worden aangeboden. Deze nieuwe norm is in 

veel gevallen niet kostendekkend. Verder zijn de 

universiteiten teleurgesteld dat er geen 

collegegelddifferentiatie voor honours tracks komt en dat 

de inzet van promotiestudenten nog steeds niet wettelijk 

geregeld wordt, terwijl dat eerder wel is toegezegd. 

De universiteiten zijn wel positief over het vervroegen van 

de aanmelddatum voor studenten naar 1 mei en het 

studiekeuzeadvies. Uit onderzoek blijkt dat vooral de late 

beslissers uitvallen, wat bij studenten leidt tot 

teleurstelling en voor de universiteit en overheid tot 

onnodige kosten. Het vervroegen van de aanmelddatum 

en afgeven van studiekeuzeadviezen helpt studenten om 

een beter overwogen studiekeuze te maken. Daarnaast 

zijn de universiteiten positief over het op termijn 

afschaffen van loting voor opleidingen met een numerus 

fixus en te vervangen door selectie. 

De wet Kwaliteit in verscheidenheid moet nog door de 

Eerste Kamer worden behandeld. 

       

 

          

  

http://www.vsnu.nl/kiv.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/wetsvoorstel-kwaliteit-in-verscheidenheid-hoger-onderwijs.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/92-voorstel-tweede-kamer-maakt-aanbod-schakelprogramma-s-universiteiten-onmogelijk.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/92-voorstel-tweede-kamer-maakt-aanbod-schakelprogramma-s-universiteiten-onmogelijk.html
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar
http://www.nu.nl/binnenland/3405669/zorg-bij-universiteiten-prijs-schakeljaar.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/12 Factsheet Promotiestudent.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/14 Factsheet Excellentieprogramma.pdf
http://nos.nl/op3/video/430529-erasmus-universiteit-geeft-workshops.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://nos.nl/op3/video/484028-bindend-studieadvies-ook-na-het-eerste-jaar.html
http://www.radio1.nl/items/73894-karl-dittrich-bindend-studieadvies-2e-en-3e-jaar


19 

 

 MEI 

Trendrapportage 

Universiteiten dragen bij aan mondiale 

kenniseconomieën 

Op 9 mei bood VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda de 

VSNU-rapportage ‘Prestaties in Perspectief: 

trendrapportage universiteiten 2000-2020’ aan 

staatsecretaris Zijlstra aan. Prestaties in Perspectief 

beschrijft in feiten en cijfers de prestaties van de 

universiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, 

valorisatie en talentbeleid van de afgelopen tien jaar. 

Daarnaast zijn ambities voor de toekomst geschetst. Het 

rapport dient als achtergronddocument voor de individuele 

prestatieafspraken die de universiteiten begin mei 

indienden bij OCW in het kader van het 

Hoofdlijnenakkoord. 

De VSNU laat met deze rapportage zien dat de individuele 

prestatieafspraken onderdeel zijn van een continu proces 

binnen universiteiten, dat  gericht is op profilering en 

kwaliteitsverbetering. Samen met de prestatieafspraken 

vormt de rapportage een goed beeld van de toekomstige 

trends en ambities in universiteiten. 

De trendrapportage bestaat uit twee delen. De 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, 

valorisatie en impact, talentbeleid, internationalisering en 

profilering en samenwerking worden in het eerste deel 

omschreven. Het tweede deel bestaat uit uitgebreide 

bijlagen waarin de trends op deze thema‟s verder zijn 

uitgewerkt en cijfermatig zijn onderbouwd. 

De hoofdboodschap in het rapport: Universiteiten leveren 

een onmiskenbare bijdrage aan de ambitie om Nederland 

tot de top van de mondiale kenniseconomieën te laten 

behoren. Ook de komende jaren zetten zij in op 

verdergaande profilering, samenwerking en 

kwaliteitsverbetering. Continuïteit van beleid, de wettelijke 

en financiële randvoorwaarden, zijn hierbij van essentieel 

belang. 

 

 

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://branchejaarverslag2012.vsnu.nl/#januari
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/Trendrapportage_DEF.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://www.rathenau.nl/nc/web-specials/de-nederlandse-wetenschap/nieuws/2012/05/twee-publicaties-over-universiteiten-verschenen.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/Trendrapportage_DEF.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://www.rathenau.nl/nc/web-specials/de-nederlandse-wetenschap/nieuws/2012/05/twee-publicaties-over-universiteiten-verschenen.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/Trendrapportage_DEF.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/41-aanbieding-vsnu-rapportage-prestaties-in-perspectief.html
http://www.rathenau.nl/nc/web-specials/de-nederlandse-wetenschap/nieuws/2012/05/twee-publicaties-over-universiteiten-verschenen.html
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 JUNI 

Studiesucces 

Conferentie Studiesucces over maatregelen 

voor een ambitieuze studiecultuur 

Universiteiten werken hard om een ambitieuze studiecultuur 

te realiseren. Centraal hierbij staat het motiveren van 

studenten, zorgen voor een goede match tussen de student 

en de opleiding en de kwaliteit van het onderwijs. De 

universiteiten hebben in hun prestatieafspraken ambities 

vastgelegd over het verhogen van studierendement, het 

terugbrengen van studieuitval en docentkwaliteit. Om 

uitwisseling over dit actuele thema te faciliteren organiseerde 

de VSNU in 2012 twee evenementen over studiesucces. 

In maart 2012 stond het VSNU-Café in restaurant Dudok in 

Den Haag geheel in het teken van de  ambitieuze 

studiecultuur. Onder leiding van Maria Henneman 

discussieerden universiteitsbestuurders, politici en studenten 

met elkaar over maatregelen als het bindend studieadvies, 

het belang van inspirerende docenten en over motiverende 

onderwijsvormen. De rector magnificus van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam Henk Schmidt en „Eerst de klas‟-

docent Simon Verwer waren twee van de sprekers. 

Voortbouwend op het succes van het VSNU-Café vond in juni 

2012 een grote conferentie plaats over studiesucces op 

de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meer 

dan tweehonderd medewerkers van universiteiten volgden 

sessies waarin collega‟s vertelden over de invoering van 

studiesuccesmaatregelen op hun eigen instelling. De 

workshops gingen over de aansluiting van het vwo op het 

eerste bachelorjaar, binding van de student aan de instelling, 

bindend studieadvies, alternatieve toetsing en over het 

voorspellen van studiesucces. Daarnaast presenteerde een 

aantal universiteiten de compleet nieuwe inrichting van hun 

bacheloronderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsnu.nl/vsnu-cafe-15032012.html
http://www.vsnu.nl/symposium-studiesucces-13062012.html
http://www.youtube.com/watch?v=jSNO_4azd5M
http://www.vsnu.nl/symposium-studiesucces-13062012.html
http://ocfocus.weblog.tudelft.nl/2012/07/04/studiesucces-de-vrijblijvendheid-voorbij/
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3270337/2012/06/13/Minimaal-60-studiepunten-bij-opleidingen-Erasmus-Universiteit-Rotterdam.dhtml
http://www.ru.nl/studiekeuzeloopbaancentrum/studiekeuze/bindend-studieadvies/
http://www.youtube.com/watch?v=jSNO_4azd5M
http://www.vsnu.nl/symposium-studiesucces-13062012.html
http://ocfocus.weblog.tudelft.nl/2012/07/04/studiesucces-de-vrijblijvendheid-voorbij/
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3270337/2012/06/13/Minimaal-60-studiepunten-bij-opleidingen-Erasmus-Universiteit-Rotterdam.dhtml
http://www.ru.nl/studiekeuzeloopbaancentrum/studiekeuze/bindend-studieadvies/
http://www.youtube.com/watch?v=jSNO_4azd5M
http://www.vsnu.nl/symposium-studiesucces-13062012.html
http://ocfocus.weblog.tudelft.nl/2012/07/04/studiesucces-de-vrijblijvendheid-voorbij/
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3270337/2012/06/13/Minimaal-60-studiepunten-bij-opleidingen-Erasmus-Universiteit-Rotterdam.dhtml
http://www.ru.nl/studiekeuzeloopbaancentrum/studiekeuze/bindend-studieadvies/
http://www.youtube.com/watch?v=jSNO_4azd5M
http://www.vsnu.nl/symposium-studiesucces-13062012.html
http://ocfocus.weblog.tudelft.nl/2012/07/04/studiesucces-de-vrijblijvendheid-voorbij/
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3270337/2012/06/13/Minimaal-60-studiepunten-bij-opleidingen-Erasmus-Universiteit-Rotterdam.dhtml
http://www.ru.nl/studiekeuzeloopbaancentrum/studiekeuze/bindend-studieadvies/
http://www.youtube.com/watch?v=jSNO_4azd5M
http://www.vsnu.nl/symposium-studiesucces-13062012.html
http://ocfocus.weblog.tudelft.nl/2012/07/04/studiesucces-de-vrijblijvendheid-voorbij/
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3270337/2012/06/13/Minimaal-60-studiepunten-bij-opleidingen-Erasmus-Universiteit-Rotterdam.dhtml
http://www.ru.nl/studiekeuzeloopbaancentrum/studiekeuze/bindend-studieadvies/
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De VSNU organiseert door het jaar heen een groot aantal 

conferenties, seminars en VSNU-Cafés. Met deze 

bijeenkomsten faciliteert de VSNU discussie en uitwisseling 

op verschillende niveaus over actuele thema‟s in de 

wetenschapssector. De evenementen worden drukbezocht 

door onze achterban. Naast universiteitsbestuurders, 

wetenschappers en universitaire medewerkers zijn ook 

politici, studentenbestuurders en andere mensen werkzaam 

in de sector graag aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=92&tab=journaals
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Actueel/Pages/Eerste-academische-leerkrachten-voor-basisonderwijs.aspx
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/04_Factsheet_-_Studiesucces.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/08_Factsheet_-_Selectie.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=92&tab=journaals
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Actueel/Pages/Eerste-academische-leerkrachten-voor-basisonderwijs.aspx
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/04_Factsheet_-_Studiesucces.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/08_Factsheet_-_Selectie.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=92&tab=journaals
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Actueel/Pages/Eerste-academische-leerkrachten-voor-basisonderwijs.aspx
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/04_Factsheet_-_Studiesucces.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/08_Factsheet_-_Selectie.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=92&tab=journaals
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Actueel/Pages/Eerste-academische-leerkrachten-voor-basisonderwijs.aspx
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/04_Factsheet_-_Studiesucces.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/08_Factsheet_-_Selectie.pdf
http://www.unifocus.nl/site/pagina.php?id_item=92&tab=journaals
http://www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/Actueel/Pages/Eerste-academische-leerkrachten-voor-basisonderwijs.aspx
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/11_Factsheet Studiekeuzeactiviteiten.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/04_Factsheet_-_Studiesucces.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/08_Factsheet_-_Selectie.pdf
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 JULI 

Wetenschappelijke integriteit 

Aangescherpt beleid en grotere openheid 

voor alle universiteiten 

Door de ernstige fraudegevallen die in 2011 werden 

ontdekt, met name van sociaal psycholoog Diederik Stapel 

(TiU) en hartspecialist Don Poldermans (EUR), publiceren 

de universiteiten in juni van 2012 een aangescherpt 

beleid met betrekking  tot fraude in het hoger onderwijs. 

Het beleid bestaat uit een modelregeling klachtenregeling, 

een overzicht met definities van schendingen, een 

voorbeeld preventiebeleid, een aangescherpte Code 

Wetenschapsbeoefening en de publicatie van de 

geanonimiseerde schendingen. Met dit nieuwe beleid 

worden de al langer bestaande regels aangescherpt en 

wordt een grotere openheid nagestreefd over 

wetenschappelijke integriteit. 

De belangstelling voor wetenschappelijke integriteit in de 

landelijke media hield aan. Er was veel aandacht voor het 

onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Uri 

Simonsohn. Door zijn onderzoek is het fraudegeval van 

psycholoog Dirk Smeesters aan de EUR aan het licht 

gekomen. Verschillende media hebben de VSNU om een 

reactie gevraagd  op de wenselijkheid van de inmenging 

van een wetenschapper als Simonsohn. De VSNU 

antwoordde dat dit een goed voorbeeld is van het 

zelfreinigende karakter van de wetenschap. Gezien het feit 

dat de methode van Simonsohn door de EUR is 

nagetrokken, lijkt het een goede toevoeging van de 

middelen die er al zijn om wetenschapsfraude op te 

sporen. Dit was ook de lijn van de Stuurgroep Onderzoek 

en Valorisatie. 

Op woensdag 28 november presenteerde de Commissie 

Levelt tijdens een persconferentie haar eindrapport. 

Dit rapport is de afronding van een grootschalig onderzoek 

naar fraude door voormalig hoogleraar Sociale Psychologie 

Diederik Stapel. De huidige VSNU voorzitter Karl Dittrich 

liet in een statement weten: “Stapel heeft met zijn 

gedragingen enorme schade toegebracht aan het 

vertrouwen in de wetenschap en in onderzoekers. Dat is 

zeer betreurenswaardig en brengt andere onderzoekers in 

diskrediet.”  

 

 

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/34-aangescherpt-beleid-wetenschappelijke-integriteit.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/34-aangescherpt-beleid-wetenschappelijke-integriteit.html
http://www.vsnu.nl/overzicht-wetenschappelijke-integriteit.html
http://www.vsnu.nl/overzicht-wetenschappelijke-integriteit.html
http://www.scribd.com/doc/114776321/Definitie-f-Rapports-Tape-l
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/66-vsnu-gedragingen-stapel-brengen-vertrouwen-wetenschap-enorme-schade-toe.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/15/aanscherping-van-code-tegen-plagiaat-op-universiteiten/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/commissie-levelt/ontvangst-interim-rapport/
http://nos.nl/video/445665-onderzoeken-stapel-waren-slodderwetenschap.html
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20121128171229300
http://libguides.library.uu.nl/home
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/15/aanscherping-van-code-tegen-plagiaat-op-universiteiten/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/commissie-levelt/ontvangst-interim-rapport/
http://nos.nl/video/445665-onderzoeken-stapel-waren-slodderwetenschap.html
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20121128171229300
http://libguides.library.uu.nl/home
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/15/aanscherping-van-code-tegen-plagiaat-op-universiteiten/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/commissie-levelt/ontvangst-interim-rapport/
http://nos.nl/video/445665-onderzoeken-stapel-waren-slodderwetenschap.html
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20121128171229300
http://libguides.library.uu.nl/home
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/15/aanscherping-van-code-tegen-plagiaat-op-universiteiten/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/commissie-levelt/ontvangst-interim-rapport/
http://nos.nl/video/445665-onderzoeken-stapel-waren-slodderwetenschap.html
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20121128171229300
http://libguides.library.uu.nl/home
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/15/aanscherping-van-code-tegen-plagiaat-op-universiteiten/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/nieuws-en-agenda/commissie-levelt/ontvangst-interim-rapport/
http://nos.nl/video/445665-onderzoeken-stapel-waren-slodderwetenschap.html
http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20121128171229300
http://libguides.library.uu.nl/home
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AUGUSTUS 

Langstudeerboete 

Offensief tegen de langstudeerboete 

In augustus 2012 zette de VSNU een nieuw offensief in 

tegen de langstudeerboete. Studenten moesten 3.000 

euro boete betalen als zij langer studeren dan nominaal 

plus een jaar. Het offensief was een vervolg op de acties 

van 21 januari 2011. Toen demonstreerden meer dan 

duizend hoogleraren in toga, de grootste 

studentendemonstratie sinds 1988 op het Malieveld. De 

VSNU zette opnieuw een intensieve lobby in bij politiek, 

ministeries en media. De langstudeerboete is 

onrechtvaardig en onuitvoerbaar en heeft onvoorziene 

nadelige effecten. Een reeks van wijzigingen en 

rechterlijke uitspraken leidde tot grote onzekerheid bij 

studenten en instellingen. Bergen bezwaarschriften van 

studenten veroorzaakten onnodige administratieve 

rompslomp bij universiteiten. De VSNU bepleitte een 

sociaal leenstelsel om investeringen in kwaliteit van 

onderwijs en onderzoek mogelijk te maken. Op 17 

augustus 2012 ging VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda bij 

BNR in debat over langstudeerboete, selectie en 

innovatie. 

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer ontstond een politieke meerderheid om de 

langstudeerboete af te schaffen. Maar de politiek was het 

niet eens over de financiële dekking. De VSNU vroeg om 

doordachte afschaffing van de langstudeerboete. 

Voorzitter Sijbolt Noorda pleitte opnieuw tegen de 

langstudeerboete en voor een sociaal leenstelsel als 

manier om te investeren in de onderwijskwaliteit. 

Na twee jaar lobbyen, protesteren en grote onzekerheid 

voor studenten en instellingen ontstond pas in oktober 

2012 duidelijkheid. Het kabinet Rutte II schafte de 

langstudeerboete met terugwerkende kracht af. 

Hierdoor is het hoge tarief van het collegegeld voor 

studenten vervallen. Bovendien werd een deel van de 

bezuiniging op de rijksbijdrage van universiteiten 

teruggedraaid. Het nieuwe regeerakkoord voorziet ook in 

een sociaal leenstelsel met omvangrijke investeringen in 

de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 

 

 

 

  

  

http://branchejaarverslag2011.vsnu.nl/#januari
http://branchejaarverslag2011.vsnu.nl/#januari
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/21-bnr-gastpresentator-sijbolt-noorda-over-langstudeerboete-selectie-en-innovatie.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/21-bnr-gastpresentator-sijbolt-noorda-over-langstudeerboete-selectie-en-innovatie.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/22-vsnu-en-hbo-raad-pleiten-voor-doordachte-afschaffing-langstudeerboete.html
http://www.nu.nl/nieuws/2923082/deelakkoord-pvda-en-vvd.html
http://www.nu.nl/nieuws/2923082/deelakkoord-pvda-en-vvd.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=201208171403151800
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3302652/2012/08/18/Serieus-voorstel-waarom-geen-bonus-voor-langstudeerders.dhtml
http://www.nu.nl/achtergrond/2901485/gebruik-student-niet-als-melkkoe.html
http://nos.nl/op3/video/428238-uitleg-staatssecretaris-zijlstra-afschaffing-langstudeerboete.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=201208171403151800
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3302652/2012/08/18/Serieus-voorstel-waarom-geen-bonus-voor-langstudeerders.dhtml
http://www.nu.nl/achtergrond/2901485/gebruik-student-niet-als-melkkoe.html
http://nos.nl/op3/video/428238-uitleg-staatssecretaris-zijlstra-afschaffing-langstudeerboete.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=201208171403151800
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3302652/2012/08/18/Serieus-voorstel-waarom-geen-bonus-voor-langstudeerders.dhtml
http://www.nu.nl/achtergrond/2901485/gebruik-student-niet-als-melkkoe.html
http://nos.nl/op3/video/428238-uitleg-staatssecretaris-zijlstra-afschaffing-langstudeerboete.html
http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=201208171403151800
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3302652/2012/08/18/Serieus-voorstel-waarom-geen-bonus-voor-langstudeerders.dhtml
http://www.nu.nl/achtergrond/2901485/gebruik-student-niet-als-melkkoe.html
http://nos.nl/op3/video/428238-uitleg-staatssecretaris-zijlstra-afschaffing-langstudeerboete.html
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  SEPTEMBER 

Verkiezingen 

Kennis en wetenschap trending topic 

tijdens Tweede Kamer Verkiezingen 

Het verkiezingsdebat voor de verkiezingen van 12 

september voor de Tweede Kamer  werd gedomineerd 

door de zorg, huisvesting, Europa en de economische 

crisis. De VSNU zette zich samen met de kennispartners 

en het bedrijfsleven in om het belang van kennis voor de 

samenleving hoog op de politieke agenda te krijgen. 

 VSNU verenigde zich met KNAW, NWO, TNO, HBO-Raad, 

 MKB-Nederland en VNO-NCW rond de hoofdboodschap: 

 

 Onderzoek en innovatie zijn de motor voor (toekomstige) 

 welvaart en welzijn van Nederland. Om internationaal 

 concurrerend te blijven, moeten we de ambitie behouden 

 én realiseren om als Nederland tot de top vijf 

 kenniseconomieën van de wereld te behoren. Nederland 

 zit daar tegenaan, maar zal extra stappen moeten zetten 

 om daar te komen. Dat vraagt vooral om investeringen in 

 onderzoek en innovatie, zowel publiek als privaat. 

Naast persoonlijke gesprekken met politici heeft de VSNU 

vier activiteiten opgezet: 

1. Manifest bedrijfsleven en kennisinstellingen 

Met kennispartners en bedrijfsleven heeft de VSNU de 

handen ineen geslagen met een gezamenlijk 

manifest om te werken aan de toekomst van de 

Nederlandse (kennis)economie. De boodschap: 

“Nederland heeft de ambitie om in de top 5 van de 

kenniseconomieën van de wereld te komen, maar zal 

structureel meer moeten investeren om deze positie 

te realiseren”.  De aanpak richt zich ten eerste op vrij 

en ongebonden onderzoek, dat altijd tot grote 

wetenschappelijke doorbraken en innovaties heeft 

geleid.  En ten tweede op toegepast onderzoek dat 

ondernemingen helpt te innoveren. Door samen met 

Europa op te trekken kan Nederland bovendien meer 

rendement halen uit de in Europa geïnvesteerde 

euro‟s. 

2. Twitterdebat:  

#kennisdebat de hele dag trending topic 

Op 3 september was Twitter de gehele dag het 

domein voor een pittig debat over de toekomst    

http://nos.nl/artikel/413908-de-campagne-van-3-september.html
http://rspeekenbrink.weblog.tudelft.nl/2012/09/04/praktijkcase-webcare-rondom-kennisdebat/
http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/06/twitterdebat-potentieel-succes-of-no-go/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
http://nos.nl/artikel/413908-de-campagne-van-3-september.html
http://rspeekenbrink.weblog.tudelft.nl/2012/09/04/praktijkcase-webcare-rondom-kennisdebat/
http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/06/twitterdebat-potentieel-succes-of-no-go/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/20-kennisinstellingen-en-bedrijfsleven-slaan-handen-ineen-voor-toekomst-kennis-economie.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/20-kennisinstellingen-en-bedrijfsleven-slaan-handen-ineen-voor-toekomst-kennis-economie.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Gezamenlijk_manifest_03092012.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Gezamenlijk_manifest_03092012.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/19-kennisdebat-trending-topic-meer-dan-40-000-tweets.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/19-kennisdebat-trending-topic-meer-dan-40-000-tweets.html
http://nos.nl/artikel/413908-de-campagne-van-3-september.html
http://rspeekenbrink.weblog.tudelft.nl/2012/09/04/praktijkcase-webcare-rondom-kennisdebat/
http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/06/twitterdebat-potentieel-succes-of-no-go/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
http://nos.nl/artikel/413908-de-campagne-van-3-september.html
http://rspeekenbrink.weblog.tudelft.nl/2012/09/04/praktijkcase-webcare-rondom-kennisdebat/
http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/06/twitterdebat-potentieel-succes-of-no-go/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
http://nos.nl/artikel/413908-de-campagne-van-3-september.html
http://rspeekenbrink.weblog.tudelft.nl/2012/09/04/praktijkcase-webcare-rondom-kennisdebat/
http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/06/twitterdebat-potentieel-succes-of-no-go/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
http://nos.nl/artikel/413908-de-campagne-van-3-september.html
http://rspeekenbrink.weblog.tudelft.nl/2012/09/04/praktijkcase-webcare-rondom-kennisdebat/
http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/06/twitterdebat-potentieel-succes-of-no-go/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
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van de Nederlandse kenniseconomie.  Met meer dan 

6.000 tweets, 34.000 retweets en 1.600 deelnemers 

debatteerden vele prominenten uit en betrokkenen bij 

wetenschap, bedrijfsleven, overheid en politiek, zoals 

astronaut André Kuipers, minister Jan Kees de Jager, 

DSM-CEO Feike Sijbesma en topwetenschapper 

Robbert Dijkgraaf. Het meest werd  getweet over de 

penibele positie van Nederland als kennissamenleving, 

de meest optimale samenwerking tussen bedrijfsleven 

en onderzoeksinstellingen en de aansluiting van 

onderwijs op de arbeidsmarkt. Over het #kennisdebat 

is een speciale Twitterkrant samengesteld. 

3. Hét grote Hoger Onderwijs Verkiezingsdebat 

2012 

Om aan het einde van de campagneperiode de 

verschillende partijen definitief kleur te laten   

bekennen over hun ambities met betrekking tot de 

kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlandse 

hoger onderwijs organiseerden de VSNU, LSVb, HBO-

raad en ISO op 10 september hét grote Hoger 

Onderwijs Verkiezingsdebat 2012. In het debat 

zijn Halbe Zijlstra (VVD), Sander de Rouwe (CDA), 

Manja Smits (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Paul van 

Meenen (D66) en Tanja Jadnanansing (PvdA) in debat 

gegaan over Nederlands kennistalent en de toekomst 

van het hoger onderwijs en onderzoek. 

4. VSNU-Café: Van Campagne naar akkoord, 

Beschouwing op de verkiezingsuitslag 

Na de verkiezingen besprak de VSNU samen met 

Aukje van Roessel (politiek redacteur De Groene 

Amsterdammer), Aleid Truijens (columnist De 

Volkskrant), Ruud Koole (hoogleraar politicologie aan 

de Universiteit Leiden en Eerste Kamerlid PvdA), Gijs 

Rademaker (redacteur en opiniepeiler EenVandaag) 

en anderen wat  de verkiezingsuitslag zou kunnen 

betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie en 

het hoger onderwijs in het bijzonder. Dit VSNU-Café 

vond plaats op 20 september. 

 

De VSNU heeft gematigd positief gereageerd op het 

Regeerakkoord dat VVD en PvdA eind oktober 

presenteerden. Ondanks de grote financiële 

bezuinigingsopgave waartoe het Kabinet heeft besloten, 

werden onderwijs en onderzoek relatief ontzien. Er werden 

voor op de langere termijn zelfs investeringen 

aangekondigd in wetenschappelijk onderzoek. Alom wordt 

aangegeven dat het manifest hierin een belangrijke rol 

heeft gespeeld. 

  

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/twitterkrant_kennisdebat.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/16-h-t-grote-hoger-onderwijs-verkiezingsdebat-2012.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/16-h-t-grote-hoger-onderwijs-verkiezingsdebat-2012.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/5-universiteiten-voorzichtig-positief-over-regeerakkoord.html
https://twitter.com/kennisdebat/status/243265549558243328
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 OKTOBER 

U-meet 

De universiteit ontmoet… U-meets 

Tussen 2 en 10 oktober, rond het Weekend van de 

Wetenschap, zetten negen universiteiten hun deuren 

voor iedereen open om mee te denken hoe Nederland 

uit de crisis kan komen. Tijdens deze zogenoemde U-

meets presenteerden wetenschappers op TEDx-achtige 

wijze hun laatste inzichten. Vervolgens gingen politici, 

bedrijven, wetenschappers, studenten en burgers met 

elkaar in discussie om samen tot oplossingen te komen. 

Toenmalig voorzitter Sijbolt Noorda: „Universiteiten 

werken op internationaal niveau aan oplossingen voor 

urgente problemen die iedereen raken. Denk aan een 

voedsel- of milieucrisis. Universiteiten dragen bij aan een 

versneld economisch herstel. Met korte, inspirerende 

lezingen van toonaangevende wetenschappers worden 

deze kerntaken inzichtelijk gemaakt. De bijdrage van de 

wetenschap wordt deze week heel tastbaar‟. 

De U-meets zijn in 2012 door de universiteiten gelanceerd 

en bedoeld als jaarlijks terugkerend evenement om het 

brede publiek in contact te brengen met wetenschap en 

om universiteiten te positioneren als partner in solutions. 

Tijdens de U-meets ontmoeten wetenschap, politiek en 

maatschappelijke organisaties elkaar om gezamenlijk te 

zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke 

problemen. 

De U-meets vonden rond het Weekend van de 

Wetenschap plaats, een weekend waarin 

kennisinstellingen, musea en andere kennisintensieve 

organisaties hun deuren openden voor het brede publiek.  

Rond het volgende Weekend van de Wetenschap op 5 

en 6 oktober 2013 organiseren alle universiteiten een U-

meet rond het thema „Veiligheid‟. 

 

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/10-universiteiten-gooien-deuren-open-om-nederland-uit-de-crisis-te-helpen.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/10-universiteiten-gooien-deuren-open-om-nederland-uit-de-crisis-te-helpen.html
http://www.weekendvandewetenschap.info/
http://www.utwente.nl/archief/2012/10/ondernemende_houding_past_de_wetenschapper.doc
http://www.uu.nl/NL/Actueel/video/evenementen/Pages/Publieksdebat-U-meet.aspx
http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-design/nieuws/u-meet-tue-debat-smart-mobility/
http://www.food4you.nl/publieksdag/
http://www.utwente.nl/archief/2012/10/ondernemende_houding_past_de_wetenschapper.doc
http://www.uu.nl/NL/Actueel/video/evenementen/Pages/Publieksdebat-U-meet.aspx
http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-design/nieuws/u-meet-tue-debat-smart-mobility/
http://www.food4you.nl/publieksdag/
http://www.utwente.nl/archief/2012/10/ondernemende_houding_past_de_wetenschapper.doc
http://www.uu.nl/NL/Actueel/video/evenementen/Pages/Publieksdebat-U-meet.aspx
http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-design/nieuws/u-meet-tue-debat-smart-mobility/
http://www.food4you.nl/publieksdag/
http://www.utwente.nl/archief/2012/10/ondernemende_houding_past_de_wetenschapper.doc
http://www.uu.nl/NL/Actueel/video/evenementen/Pages/Publieksdebat-U-meet.aspx
http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-design/nieuws/u-meet-tue-debat-smart-mobility/
http://www.food4you.nl/publieksdag/
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 NOVEMBER 

Buitenlandse missies: 

Brazilië en Rusland 

Buitenlandse missies bevorderen 

academische samenwerking en 

economische verbinding 

Brazilië 

Van 18 tot 24 november reisde een flinke 

onderwijsdelegatie naar Brazilië. Universiteiten en 

ministeries in Brazilia, Sao Paolo en Belo Horizonte werden 

bezocht. De door Nuffic georganiseerde missie vond 

tegelijk plaats met de handelsmissie onder leiding van 

Kroonprins Willem Alexander en Prinses Maxima. Bij 

verscheidene gelegenheden benadrukten zij het belang 

van samenwerking tussen Nederland en Brazilië op het 

gebied van onderzoek en onderwijs. Nederlandse 

universiteiten en hogescholen ontvingen in 2012 al grote 

aantallen studenten via het Science without Borders 

programma. Ook op het gebied van onderzoek werden 

samenwerkingen versterkt, bijvoorbeeld met de 

Braziliaanse vestiging van de TU Delft en BE Basic. 

Rusland 

In november 2012 reisden ook ruim 20 

vertegenwoordigers van Nederlandse universiteiten, 

overheidsinstellingen en bedrijven af naar Moskou voor de 

conferentie „Russian-Dutch University Partnerships: 

Shaping Innovative Academic and Research Agenda‟. Deze 

conferentie is onderdeel van een reeks activiteiten voor 

het Nederland-Rusland jaar 2013. Hiermee bevordert 

de VSNU niet alleen de belangrijke academische 

samenwerking, maar ook de economische verbinding 

tussen beide landen. Naast dit congres, georganiseerd 

door de VSNU, Nuffic, de New Eurasia Foundation en de 

Russische Higher School of Economics (HSE), brachten de 

Nederlandse deelnemers ook een bezoek aan de 

Skolkovo Foundation. 

  

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1307666
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/faq
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/faq
http://www.nlrf2013.nl/
http://www.sk.ru/en.aspx?sc_Lang=en
http://www.nuffic.nl/actueel/nuffic-news/hogeronderwijsmissie-nuffic-groot-succes/?searchterm=bezoek brazilie
http://tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/tu-delft-en-be-basic-openen-kantoor-in-brazilie/
http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2012/vu-bouwt-mee-aan-brazilie.asp
http://www.nlrf2013.nl/2013/02/vsnu-en-rusland-2013/
http://www.nuffic.nl/actueel/nuffic-news/hogeronderwijsmissie-nuffic-groot-succes/?searchterm=bezoek brazilie
http://tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/tu-delft-en-be-basic-openen-kantoor-in-brazilie/
http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2012/vu-bouwt-mee-aan-brazilie.asp
http://www.nlrf2013.nl/2013/02/vsnu-en-rusland-2013/
http://www.nuffic.nl/actueel/nuffic-news/hogeronderwijsmissie-nuffic-groot-succes/?searchterm=bezoek brazilie
http://tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/tu-delft-en-be-basic-openen-kantoor-in-brazilie/
http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2012/vu-bouwt-mee-aan-brazilie.asp
http://www.nlrf2013.nl/2013/02/vsnu-en-rusland-2013/
http://www.nuffic.nl/actueel/nuffic-news/hogeronderwijsmissie-nuffic-groot-succes/?searchterm=bezoek brazilie
http://tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/tu-delft-en-be-basic-openen-kantoor-in-brazilie/
http://www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2012/vu-bouwt-mee-aan-brazilie.asp
http://www.nlrf2013.nl/2013/02/vsnu-en-rusland-2013/
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De Skolkovo Foundation is verantwoordelijk voor de bouw 

van Skolkovo City met een grote campus waar ‟s werelds 

beste onderzoekers en ondernemers zullen verzamelen. 

Sinds de terugkomst uit Moskou hebben er al meerdere 

ontmoetingen tussen individuele of combinaties van 

universiteiten plaatsgevonden om projectvoorstellen 

verder uit te werken. Consortia met bedrijven zijn 

gevormd om de kansen bij Skolkovo te benutten. Ook is 

de kiem gelegd voor de activiteiten van de VSNU in het 

kader van het Nederland-Rusland jaar 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=yDYHFxCcPb4
http://www.rug.nl/news-and-events/news/news2012/umcg-stamcelonderzoekcentrum-moskou
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/UMCGtekentsamenwerkingsovereenkomstvooropzetstamcelinstituutinRuslandinbijzijnPoetin.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=yDYHFxCcPb4
http://www.rug.nl/news-and-events/news/news2012/umcg-stamcelonderzoekcentrum-moskou
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/UMCGtekentsamenwerkingsovereenkomstvooropzetstamcelinstituutinRuslandinbijzijnPoetin.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=yDYHFxCcPb4
http://www.rug.nl/news-and-events/news/news2012/umcg-stamcelonderzoekcentrum-moskou
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/UMCGtekentsamenwerkingsovereenkomstvooropzetstamcelinstituutinRuslandinbijzijnPoetin.aspx
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 NOVEMBER 

Student Research Conference 

Student wint prijs voor onderzoek  

naar beter opsporen borstkanker 

Op 21 november 2012 ontving bachelorstudent Rogier 

Wildeboer, student aan de Universiteit van Twente, de 

Student Research Award 2012. Hij heeft onderzoek 

gedaan naar fotoakoestiek, een medische techniek om 

bijvoorbeeld borstkanker beter op te sporen. De award 

werd uitgereikt door Pieter Duisenberg, Kamerlid voor de 

VVD. 

 

De prijs is uitgereikt tijdens de Student Research 

Conference.  De conferentie, in 2012 gehouden aan de 

Universiteit Utrecht, telde een recordaantal inzendingen. 

Meer dan 150 studenten van meer dan 30 instellingen 

namen deel. In totaal zijn er 120 papers ingestuurd. 

Deze jaarlijkse conferentie, die door de universiteiten 

wordt georganiseerd, zet bacheloronderzoek in de 

schijnwerpers. Studenten voeren vaak al op zeer jonge 

leeftijd onderzoek van een hoog niveau uit. Deze 

conferentie is bedoeld om dat toponderzoek te belichten 

en daarmee meer studenten te enthousiasmeren voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

De SRC  werkt volgens de gebruiken van academische 

conferenties. Nadat een call for papers is gepubliceerd, 

kunnen studenten het verslag van hun onderzoek insturen 

aan de hand van een standaard format. Alle papers 

worden daarna beoordeeld door een jury van ervaren 

wetenschappers. De jury geeft feedback op de papers en 

selecteert de beste zestig. Deze studenten worden 

uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren op de 

conferentie. 

In 2013 wordt de conferentie  op 20 november 

georganiseerd aan het Amsterdam University College. 

 

  

http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.youtube.com/watch?v=yref_UerGuo
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/28-de-slimsten-maken-direct-naam-interview-hans-clevers-voor-src-2012.html
http://www.utnieuws.nl/nieuws/beste-bacheloronderzoek-van-ut-student
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/SRC2012/RogierWildeboerFotoakoestiek.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yref_UerGuo
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/28-de-slimsten-maken-direct-naam-interview-hans-clevers-voor-src-2012.html
http://www.utnieuws.nl/nieuws/beste-bacheloronderzoek-van-ut-student
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/SRC2012/RogierWildeboerFotoakoestiek.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yref_UerGuo
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/28-de-slimsten-maken-direct-naam-interview-hans-clevers-voor-src-2012.html
http://www.utnieuws.nl/nieuws/beste-bacheloronderzoek-van-ut-student
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/SRC2012/RogierWildeboerFotoakoestiek.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yref_UerGuo
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/28-de-slimsten-maken-direct-naam-interview-hans-clevers-voor-src-2012.html
http://www.utnieuws.nl/nieuws/beste-bacheloronderzoek-van-ut-student
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/SRC2012/RogierWildeboerFotoakoestiek.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yref_UerGuo
http://www.vsnu.nl/src_terugblik2012_NL.html
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/28-de-slimsten-maken-direct-naam-interview-hans-clevers-voor-src-2012.html
http://www.utnieuws.nl/nieuws/beste-bacheloronderzoek-van-ut-student
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderwijs/SRC2012/RogierWildeboerFotoakoestiek.pdf
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 DECEMBER 

CAO Universiteiten 

Doorbraak in modernisering 

arbeidsvoorwaarden 

Werkgeversorganisatie VSNU en de 

werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke 

Zaak, CMHF en AC/FBZ bereikten op 12 december een 

onderhandelaarsakkoord over de CAO Nederlandse 

Universiteiten. Dit akkoord is op 6 februari 2013 door de 

VSNU-voorzitter en de vakbondsbestuurders van de 

werknemersorganisaties ondertekend. „Een evenwichtig 

akkoord als eerste stap naar de modernisering van de 

arbeidsvoorwaarden‟, aldus een opgetogen VSNU-

voorzitter Karl Dittrich. Voor ruim 50.000 werknemers die 

onder de CAO vallen, zijn afspraken gemaakt over 

loonsverhoging, werk-naar-werktrajecten en 

modernisering van de CAO. De laatste aanpassing van de 

CAO vond in 2010 plaats. De nieuwe CAO wordt afgesloten 

voor een periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014. 

Het CAO akkoord voorziet in een loonsverhoging voor 

werknemers in 2013. Dit betreft een verhoging van een 

procent per 1 januari 2013 en nogmaals een procent per 1 

september 2013. Hiermee wijken de universiteiten af van 

de nullijn van de overheid, omdat zij in de internationale 

talentenmarkt concurrerend willen zijn. 

Universiteiten hebben belang bij gemotiveerde 

medewerkers, gedurende hun hele carrière. Waar eerder 

specifieke regelingen voor senioren in de CAO waren 

opgenomen, worden deze  vervangen door beleid gericht 

op alle leeftijden. Kernpunt hierbij is het investeren in 

duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van de 

medewerkers. 

Daarnaast zijn partijen het eens geworden over het 

moderniseren van universitaire bovenwettelijke 

aanvullingen op de WW. Voor CAO-partijen is 

uitgangspunt dat onvrijwillige werkloosheid wordt 

voorkomen. Dit betekent dat universiteiten hun uiterste 

best gaan doen om werknemers, met eindigend 

dienstverband, naar nieuw werk te begeleiden. Wanneer 

deze sluitende aanpak van werk naar werk in 

uitzonderlijke situaties geen resultaten boekt, blijft een 

vereenvoudigd vangnet beschikbaar. 

 

 

http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/70-onderhandelaarsakkoord-cao-nederlandse-universiteiten.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/77-cao-nederlandse-universiteiten-gesloten.html
http://www.nrc.nl/carriere/2012/12/14/loonsverhoging-voor-universiteitspersoneel/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/77-cao-nederlandse-universiteiten-gesloten.html
http://www.nrc.nl/carriere/2012/12/14/loonsverhoging-voor-universiteitspersoneel/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/77-cao-nederlandse-universiteiten-gesloten.html
http://www.nrc.nl/carriere/2012/12/14/loonsverhoging-voor-universiteitspersoneel/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
http://www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/77-cao-nederlandse-universiteiten-gesloten.html
http://www.nrc.nl/carriere/2012/12/14/loonsverhoging-voor-universiteitspersoneel/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO 2011-2014.pdf
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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 de routebeschrijving 

 

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

