
 

Geachte mevrouw Hamer, 

geachte betrokkenen bij de kabinetsformatie, 

 

U staat voor een moeilijke taak: het vormen van een regering die Nederland uit de coronacrisis 

loodst en oplossingen vindt voor de grote uitdagingen waar ons land voor staat. En dat terwijl 

de gaskraan is dichtgedraaid, de epidemiologische toestand nog onzeker is, wij een 

klimaatcrisis kunnen verwachten en de maatschappelijke en internationale spanningen 

oplopen. Er liggen dus veel vragen op uw formatietafel: Hoe behouden we onze welvaart en 

ons welzijn? Hoe verstevigen we onze internationale positie? Hoe zorgen we dat grote 

innovaties uit Nederland blijven komen? En hoe nemen we iedereen daarin mee? 

 

Wij willen u laten weten dat u er niet alleen voor staat. De wetenschappers en studenten van 

de Nederlandse universiteiten staan klaar om hun bijdrage te leveren. Samen geven zij vorm 

aan vernieuwend onderwijs, onderzoek van wereldklasse en slimme innovaties. De grote 

maatschappelijke uitdagingen waar u over spreekt, staan daarbij centraal. Dit zult u terugzien 

in de wetenschappelijk onderbouwde adviezen van het Studentenkabinet, dat u hieronder 

toelacht. Deze studentministers, een van elke universiteit, laten zien welke ideeën zij hebben 

voor de toekomst van Nederland. 
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De veertien studentministers van het Studentenkabinet presenteren samen hun eigen regeerakkoord. 

 

En studenten en wetenschappers dragen op nog veel meer manieren bij aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen en het versterken van ons verdienvermogen, bijvoorbeeld:  

• Universiteiten leiden de talenten op die Nederland nu nodig heeft. Onze 

wetenschappers vertalen actuele maatschappelijke vraagstukken en de uitkomsten 

van baanbrekend onderzoek in vernieuwende academische opleidingen. Dit is de 

afgelopen jaren bijvoorbeeld gebeurd op het vlak van Duurzaamheid, AI, Data Science 

en bij academische lerarenopleidingen. Zo worden studenten opgeleid in de nieuwste 

vakgebieden. En zo sluiten opleidingen aan op de grote transities op de arbeidsmarkt 

en in de samenleving.  

• Universiteiten dragen bij aan een samenleving met gelijke kansen. Iedereen met de 

passende talenten kan op de universiteit (verder) studeren, ook in het kader van een 

leven lang ontwikkelen.  

• Universiteiten zijn een magneet voor internationaal talent en dé spil in regionale 

innovatie. De Nederlandse onderzoeksgroepen en opleidingen hebben een grote 

aantrekkingskracht op internationale wetenschappers en studenten. Dit levert een 

belangrijke bijdrage aan de internationaal georiënteerde kennissamenleving die 

Nederland is, en wil blijven. Universiteiten combineren internationalisering met een 

sterke worteling in de regio. In alle kennissteden zijn campussen ontwikkeld waar 

wetenschappers en studenten nauw samenwerken met andere regionale 

kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Aan 

stedelijke, regionale, maar ook aan mondiale vraagstukken. 

• Universiteiten nemen op tal van terreinen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Zo nemen studenten en medewerkers volop initiatieven die leiden naar een CO2-

neutrale campus. En zo investeren universiteiten in Open access en Open science, 

https://www.studentenkabinet.nl/regeerakkoord/
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zodat de kennis die wetenschappers opdoen maximaal toegankelijk wordt. 

Inclusiviteit, veiligheid op alle terreinen (van cybersecurity en  kennisbescherming tot 

sociale veiligheid), een modern personeelsbeleid (Erkennen en Waarderen) en 

investeren in de digitale transformatie zijn vier andere speerpunten op onze agenda 

voor de komende jaren. 

 

Studenten en wetenschappers willen ook de komende jaren bijdragen aan het oplossen van 

de grote maatschappelijke uitdagingen. U kan hen daarbij helpen. In de eerste plaats door de 

volgende twee zaken in ogenschouw te nemen bij het opstellen van het regeerakkoord:   

1. De ontwikkeling van het coronavaccin heeft weer bewezen dat wetenschap cruciaal is 

voor elke grote maatschappelijke uitdaging. Maar het Leidse onderzoek naar RNA, dat 

aan de basis ligt van vaccins, is in de jaren tachtig niet opgestart met als doel om in 

de toekomst coronavaccins te ontwikkelen1. Het vaccin bewijst daarmee maar weer 

het belang van genoeg ruimte voor fundamenteel onderzoek. Genoeg ruimte voor 

onderzoekers die hun nieuwsgierigheid kunnen volgen. Genoeg ruimte voor het 

opdoen van nieuwe kennis, waarvan niet direct duidelijk is wat die oplevert. Want juist 

als we die ruimte geven, levert de wetenschap het meeste op. 

2. De Nederlandse investeringen in R&D lopen sterk achter bij die van andere Europese 

landen. De Kenniscoalitie heeft daarom voorgesteld een groeipad in te slaan dat leidt 

naar het structureel investeren van 3% van het BBP in R&D. Dit voorstel vindt u terug 

in de Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie 2021‐2030. Specifiek voor de 

universiteiten geldt dat de achterblijvende investeringen in R&D parallel lopen met 

jarenlange stijging in de studentenaantallen. Recent bleek uit onderzoek van PwC dat 

daarom nu een forse inhaalslag nodig is in de bekostiging van universiteiten om de 

huidige kwaliteit van onderzoek en onderwijs te handhaven, laat staan om nieuwe 

ambities waar te kunnen maken. En dat terwijl de ambities talrijk zijn, zoals u kunt 

lezen in onze verkiezingsinzet We zijn een klein land en het gas is op: kennis is onze 

toekomst. 

 

Gelet op de waardevolle bijdrage die wetenschappers en studenten kunnen leveren 

aan Nederland en gezien de noodzaak van investeringen in onderzoek en onderwijs, 

hopen wij op een passage van onderstaande strekking in het nieuwe regeerakkoord: 

 

• Investeren in onderzoek en innovatie is cruciaal voor de toekomst van ons 

land. Dit kabinet start daarom, conform het voorstel van de Kenniscoalitie, 

een groeipad dat ertoe leidt dat Nederland over 10 jaar 3% van het bbp 

investeert in R&D. Voor de komende kabinetsperiode betekent dit een 

jaarlijkse structurele investering in onderzoek en innovatie die oploopt naar 

€1,5 miljard per jaar. Als onderdeel van dit investeringspakket investeert het 

kabinet in werkkapitaal voor universitair onderzoekers (rolling grants), zodat 

wetenschappers meer fundamenteel onderzoek kunnen verrichten. Ook 

investeert het kabinet in sectorplannen, waardoor de samenwerking tussen 

universiteiten versterkt wordt en zij scherpe keuzes maken voor onderzoeks-

richtingen en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten. 

• Het kabinet investeert in kleinschalig universitair onderwijs en moderne 

onderwijsfaciliteiten. Aanvullend op de investeringen in onderzoek en 

 
1 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-grote-belofte-van-de-techniek-achter-de-
coronavaccins~b00d2033/ 

https://www.kenniscoalitie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/investeringsagenda-voor-onderzoek-en-innovatie-2021-2030-kenniscoalitie
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/02/15/bijlage-3-rapport-toereikendheid-doelmatigheid-en-kostentoerekening-in-het-mbo-hbo-en-wo-o/bijlage-3-rapport-toereikendheid-doelmatigheid-en-kostentoerekening-in-het-mbo-hbo-en-wo-o.pdf
https://vsnu.nl/files/Kennis-is-onze-toekomst.pdf
https://vsnu.nl/files/Kennis-is-onze-toekomst.pdf
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innovatie, investeert het kabinet daarom structureel €300 miljoen in de 

onderwijsbekostiging van de universiteiten. Daarmee wordt de 

ontoereikendheid van de universitaire bekostiging gecorrigeerd. De 

investeringen gaan gepaard met de introductie van een nieuwe 

bekostigingssystematiek, die nauw aansluit bij de maatschappelijke opgaven 

en gewenste samenwerking en profilering.  

 

Ik wens u alle wijsheid toe in de formatie en ben natuurlijk altijd bereid specifieke suggesties 

te doen of nadere informatie aan te leveren. 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende en/of Rianne 

Kouwenaar (Adviseur Public Affairs) via kouwenaar@vsnu.nl / 06-2559378 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Pieter Duisenberg 

Voorzitter Vereniging van Universiteiten 


