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Externe factoren - Onderwijs 

Nederland is en blijft een kennisland 

• Geen grens aan hoger opgeleiden 

• Toegankelijk voor alle geschikte studenten 

• Vraag naar hoger opgeleiden blijft stijgen 

• In NL maar ook buiten NL 

 

Dit leidt tot: 

• Meer (buitenlandse) studenten 

• Vraag om efficiënt & effectief onderwijs 
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Efficienter Onderwijs 

• Online videocolleges voor primaire 

informatiewinning van de student 
 

• Kostenbesparend 

• Docent hoeft maar één keer het vak op te nemen 

• Flexibel 

• De student bepaalt zelf waar en wanneer hij/zij college volgt 

• Uitgebreide mogelijkheden 

• Online tussentoetsen na een college én directe feedback mogelijk 

 

• Aandachtspunt: Standaardisering van een platform en 

accreditatie 
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Intensievering fysiek onderwijs 

• De tijd die een student aanwezig is op de Universiteit 

wordt geïntensiveerd: 
• In kleine groepen zijn student bezig 

− Werkcolleges voor bijvoorbeeld calculus sommen 

− Discussies over papers 

− Brainstormen voor projectwerk 

− Enthousiasmeren van student 

• Optimale & efficientere kennisoverdracht 

 

• Aandachtspunt: Faciliteren van ruimtes en werkplekken 
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Externe Factoren - Onderzoek 

• Fundementeel onderzoek voedingsbodem van 

kenniseconomie 

• Essentieel voor innovatie & technologie 

• 1e schakel in de kennisketen 

 

• FO minst commercieel interessant 

• Fundementeel is niet geschikt voor MKB 

• Grote onzekerheden en risico’s of er resultaat komt 

• Ministerie moet en blijft investeren in het 

fundenmentele onderzoek 

• Minder in toegepast en praktijkgericht onderzoek 
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Triple Helix 

• Universiteiten en bedrijven moeten de samenwerking 

opzoeken zodat triple helix optimaal werkt 

• Intensive samenwerking op TO & PO 

• Kennisvalorisatie i.v.v. start-ups, kleine, innovatie 

bedrijven  

• Meer marktwerking 

 

• Aansluiten van Universiteiten bij thema’s Overheid 

op gebied van FO 

 

/ name of department PAGE 5 04-07-2013 



Toegepast onderzoek in samenwerking 

• Toekomstig belangrijkste geldstroom 

• Goede aansluiting met bedrijfsleven 

• Aansluiten op Grand Challenges 

• Samenwerking met regionale partners 

• Kennisvalorisatie kerntaak 

 

• Aandachtspunt: Bescherming Intellectual Property 
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