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1. Aanleiding, vraagstelling en aanpak

1.1 Achtergrond

De dynamiek van het universitair onderzoek staat sterk ter discussie - overigens niet

alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Deze discussie is sterk verbonden

met de plaats en waardering van het Nederlandse universitaire onderzoek in het

Europese onderzoekslandschap en de bijdrage die het onderzoek kan leveren aan het

bevorderen van de innovatie in Nederland.

Om zicht te krijgen op huidige stand van zaken wat betreft de dynamiek in het onder-

zoek en om voorstellen te doen die de dynamiek zouden kunnen bevorderen heeft de

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Commissie Dynamisering ingesteld.

Volgens het instellingsbesluit dient de commissie voorstellen te doen ter bevordering

van de inhoudelijke dynamisering van academisch onderzoek en moet de commissie

zich een oordeel vormen over de vraag hoe universiteiten de onderzoeksevaluaties ver-

talen in hun beleid en beheer.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden in het kader van de tweede helft van deze

opdracht heeft de Commissie Dynamisering aan de combinatie CHEPS/CSTS 1 verzocht

via een beperkt onderzoek (een quick scan) in beeld te brengen hoe bij een beperkt

aantal universiteiten met de oordelen uit onderzoeksvisitaties wordt omgegaan. 

1.2 Onderzoeksvisitaties

Tot het jaar 2004 vonden de kwaliteitsbeoordelingen in het kader van de onderzoeks-

visitaties eens in de vijf jaar plaats onder auspiciën van de VSNU. De beoordeling

vond disciplinegewijs plaats en besloeg alle Nederlandse universiteiten met onderzoek

in de gegeven discipline. Vanaf 2004 geldt een aangepaste procedure, die nader is

omschreven in het Standard Evaluation Protocol for Public Research Organisations.2 De

beoordelingen van de kwaliteit van het onderzoek vinden nog steeds plaats door mid-

del van internationale peer commissies, maar vallen nu onder de verantwoordelijkheid

van de afzonderlijke instellingsbesturen. Een belangrijk verschil tussen de beoordelingen

volgens het ‘oude’ VSNU protocol en die volgens het Standard Evaluation Protocol

(SEP) is de grotere autonomie voor de instellingen bij het bepalen wanneer en in ver-

gelijking met wie men beoordeeld wil worden en een beperking van de beoordelings-

last. De VSNU zal derhalve in principe geen coördinerende rol meer spelen; het uni-

versiteitsbestuur kan namelijk besluiten de beoordelingen van het onderzoek binnen

een discipline los van het onderzoek aan andere Nederlandse universiteiten te laten

beoordelen. De afbakening van de beoordeelde eenheid is daarbij aan het universiteits-

bestuur overgelaten. In de SEP beoordeling is een cyclus voorzien van eens in de drie

jaar een zelfevaluatie en een keer in de zes jaar een externe beoordeling door een

internationaal samengestelde commissie van deskundigen (‘peers’). Bovendien is er in

de SEP beoordeling meer aandacht voor onderzoeksmanagement. 

Het oordeel van visitatiecommissies wordt in een openbaar rapport vastgelegd. Dit

rapport bevat naast een beschrijvend en evaluatief deel tevens een samenvatting van

de oordelen van de commissie op een aantal deelaspecten, uitgedrukt via een vijf-

puntsschaal. De cijfers hebben betrekking op de volgende vier deelaspecten (we geven

tevens de Engelstalige omschrijving uit het SEP):
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1. kwaliteit (international recognition and innovative potential)

2. productiviteit (scientific output)

3. relevantie (scientific and socio-economic impact)

4. levensvatbaarheid (vitality and feasibility: flexibility, management and leadership)

Op verzoek van de commissie Dynamisering richt deze quick scan zich met name op

het aspect kwaliteit. Het SEP protocol zegt daarover:

“Quality is to be seen as a measure of excellence and excitement. It refers to the

eminence of a group’s research activities, its abilities to perform at the highest level

and its achievements in the international scientific community. It rests on the 

proficiency and rigour of research concepts and conduct; it shows in the success 

of the group at the forefront of scientific development.”

Ten aanzien van het criterium kwaliteit willen we weten welke consequenties instellings-

bestuurders op centraal niveau (Colleges van Bestuur) en decentraal niveau (decanen/

onderzoeksdirecteuren) in de praktijk hebben verbonden aan de onderzoeksbeoorde-

lingen. We beperken ons verder tot oordelen die aangeven dat de kwaliteit van het

onderzoek excellent of zeer goed, dan wel matig of slecht is. In de VSNU of de SEP

systematiek wordt voor de beoordeling de onderstaande schaal gehanteerd:

Betekenis scores in oude (VSNU) en nieuwe (SEP) stijl 

SEP score VSNU
excellent 5 excellent

very good 4 good

good 3 satisfactory

satisfactory 2 unsatisfactory

unsatisfactory 1 poor

We richten ons dus op de extreme scores: de vijven en de tweeën. Een score 1 komt in

de praktijk niet voor. Opgemerkt zij dat vergeleken met de VSNU-schaal de SEP schaal

iets gedifferentieerder is aan de bovenkant. Dit is gedaan om het geven van scores als

4,5 te voorkomen. 

De uitleg van de SEP kwalificaties is in het SEP protocol gegeven. We citeren:

Excellent

Work that is at the forefront internationally, and which most likely will have an important

and substantial impact in the field. Institute is considered an international leader.

Very good

Work that is internationally competitive and is expected to make a significant 

contribution; nationally speaking at the forefront in the field. Institute is considered

international player, national leader.

Good

Work that competitive at the national level and will probably make a valuable 

contribution in the international field. Institute is considered internationally visible

and a national player.
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Satisfactory

Work that is solid but not exciting, will add to our understanding and is in principle

worthy of support. It is considered of less priority than work in the above categories.

Institute is nationally visible.

Unsatisfactory

Work that is neither solid nor exciting, flawed in the scientific and or technical approach,

repetitions of other work, etc. Work not worthy of pursuing.

Verder wil de Commissie Dynamisering zicht krijgen op de vraag of er binnen de

geselecteerde instellingen formele procedures (draaiboeken, interne protocollen) worden

gehanteerd bij het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsbeoordelingen. 

Zowel ten behoeve van de kwestie welke consequenties zijn verbonden aan kwaliteits-

oordelen als de interne procedures zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld die

CHEPS aan een beperkte selectie van universiteiten, c.q. onderzoeksgebieden/disciplines

en onderzoekers daarbinnen heeft voorgelegd. Op de vragen en aanpak gaan we hierna

verder in.

1.3 Onderzoeksvragen

Gelet op het voorgaande vallen de onderzoeksvragen voor deze quick scan in twee

groepen (A en B) uiteen:

A. Consequenties verbonden aan visitatie-oordelen

De bestuurlijke hantering van kwaliteitsoordelen kan zich uiten in een breed palet van

‘straffen en beloningen’ en andere instrumenten van onderzoeksmanagement. De vol-

gende vragen komen dan op:

1. Worden, als gevolg van excellente, resp. minder goede kwaliteitsoordelen, extra dan

wel minder financiële middelen, faciliteiten of formatieplaatsen aan de beoordeelde

onderzoeksgroep toegekend?

2. Worden, als gevolg van de kwaliteitsscores, aanpassingen in de keuze van de

onderzoeksvelden (onderzoekszwaartepuntenbeleid, prioritering, incl. rekrutering

wetenschappers) van een beoordeelde onderzoeksgroep doorgevoerd?

3. Worden, als gevolg van de onderzoeksbeoordelingen, aanpassingen aangebracht of

verbeteracties gevraagd rondom de organisatie en/of personele samenstelling van

de beoordeelde onderzoeksgroepen (samenvoeging van groepen, oprichten/opheffen

van nieuwe groepen/instituten, aanpassingen in het interne kwaliteitszorgbeleid,

promotiebegeleiding Aio’s, etc.)?

4. In hoeverre spelen, naast de kwaliteitsoordelen uitgesproken door de evaluatiecommis-

sie, andere informatiebronnen en overwegingen een rol bij het doorvoeren van de hier-

boven genoemde maatregelen? Wat is de rol van de zelfevaluatie (zelfstudie) daarbij?

5. Welke accentverschuivingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de overgang

van de VSNU-systematiek op de SEP-systematiek?

B. Procedures rondom hantering kwaliteitsoordelen

Het uitkomen van een visitatierapport zal in de meeste instellingen niet ongemerkt

voorbijgaan. De procedures hieromtrent (op zowel centraal als decentraal niveau) zijn

het onderwerp van de volgende onderzoeksvragen. 
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1. Wat zijn de formele procedures die worden gehanteerd (door het universiteitsbestuur

op centraal/decentraal niveau) nadat visitatieoordelen openbaar zijn gemaakt?

Bestaat er een protocol of draaiboek waarin documenten, acties, termijnen zijn

vastgelegd? 

2. Hoe ‘hard’ is deze procedure? Wordt de naleving ervan bewaakt?

3. Zijn er andere momenten in het bestuurlijke overleg (tussen CvB en decaan, dan

wel wetenschappelijk directeur) of in het kader van het bredere kwaliteitszorg-/

HRM-beleid van de universiteit/faculteit waarop externe kwaliteitsoordelen ter

sprake worden gebracht? 

De vragen onder A en B zijn themagewijs (zie paragraaf 4) beantwoord aan de hand

van case studies bij vier Nederlandse universiteiten en faculteiten. Voor onderdeel B

zijn tevens alle Nederlandse universiteiten benaderd met de vraag of ze een interne

procedure (een handleiding, draaiboek, dan wel stappenplan) hebben voor het omgaan

met de onderzoeksvisitaties. In een dergelijk protocol is beschreven hoe de planning,

inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties en de zesjaarlijkse externe

beoordelingen van het onderzoek volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP)

eruitziet.

1.4 Methodologie: selectie van cases en aanpak

De onderzoeksvragen zijn voorgelegd aan bestuurders/verantwoordelijken op zowel

centraal niveau (Colleges van Bestuur of spreekbuizen daarvan) als decentraal niveau

(decanen, wetenschappelijk directeuren, managing directors onderzoeksinstituut,

onderzoekers). In overleg met de Commissie Dynamisering en na bestudering van de

beschikbare visitatierapporten is voor acht onderzoeksevaluaties bij vier universiteiten

gekozen (zie onderstaande tabel). Bij de disciplines is tussen haakjes het jaar aangegeven

waarin het meest recente visitatierapport is verschenen:

Universiteit Case a Case b
Universiteit van Tilburg Economie (2002) Sociologie (2001)

Universiteit Leiden Biologie (1999) Rechtsgeleerdheid (2002)

Universiteit Utrecht Farmacie (2004) Psychologie (1999)

Technische Universiteit Delft Civiele Techniek (2005) Bouwkunde (2005)

Hiervan zijn Bouwkunde, Farmaceutische wetenschappen en Civiele Techniek vol-

gens het SEP protocol en de overige disciplines / onderzoeksgroepen nog volgens de

‘oude’ VSNU richtlijnen beoordeeld. Er is getracht zoveel mogelijk van de SEP-rappor-

ten uit te gaan en tegelijk voldoende variatie in disciplines en instellingen te bewerk-

stelligen. De faculteit/discipline die bij een universiteit in bovenstaand rijtje als eerste

is genoemd heeft in het bewuste visitatierapport overwegend hogere scores gekregen

dan de tweede discipline. De selectie van de faculteiten is namelijk tevens ingegeven

door de wens om de consequenties van, aan de ene kant, zowel excellente scores als

matige scores te kunnen onderzoeken.

Deze rapportage gaat in op de consequenties van onderzoeksbeoordelingen op de ver-

schillende niveaus van een universiteit: het instellingsniveau, het facultaire (of onder-

zoeksinstituuts-) niveau en het niveau van de onderzoeker. Om beeld te kunnen krijgen

van deze materie is met vertegenwoordigers van deze drie niveaus gesproken, te weten:
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• de rector 

• de decaan van de faculteit waaronder de gekozen discipline valt

• de hoogleraar/leider van de beoordeelde onderzoeksgroep

Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullende documenten (visitatierapport, zelfstudie,

instellingsplan, strategisch plan, jaarverslag, etc). De resultaten van de interviews en

de dossieranalyse bij de vier instellingen zijn in dit rapport verwerkt. Face-to-face

interviews met rectoren en decanen zijn gehouden in november 2005. 

De oorspronkelijke focus van dit onderzoek naar de follow-up van onderzoeksevaluaties

lag in eerste instantie bij het bestuurlijke niveau (rector, decanen). Eind 2005 werd

besloten ook kort enkele impressies van ‘de werkvloer’ - dat wil zeggen het niveau van

de onderzoeker - te verzamelen. Daartoe zijn gesprekken met enkele leiders van zeer

goed tot uitstekend beoordeelde onderzoeksgroepen gevoerd. De gesprekken (telefonisch)

met onderzoekers hebben plaatsgevonden in januari 2006. De gesprekken met de rector

zijn in alle vier gevallen bemiddeld en bijgewoond door de beleidsmedewerker(s) die

op het centrale niveau van de betreffende universiteit de onderzoeksevaluaties onder-

steunt. De vragenlijst (zie hierboven, paragraaf 1.3) werd hen van tevoren opgestuurd.

Aan de telefonische interviews ging een soortgelijke vragenlijst vooraf.

Al met al is informatie ingewonnen van 40 personen:

• 4 rectoren

• 8 decanen (2 aan elke universiteit)

• 8 medewerkers onderzoeksbeleid/managing directors onderzoeksinstituut

• 20 hoogleraren (uit zes faculteiten/disciplines)

1.5 De opbouw van de casebeschrijvingen

We presenteren per case (universiteit) de informatie die bij de diverse onderzoeksvragen

is verzameld in de hoofdstukken 2 tot en met 5. Dit gebeurt aan de hand van de vol-

gende lijst met thema’s:

1. Strategie van universiteit, resp. faculteit (wat betreft onderzoekskwaliteit)

2. Allocatiebeleid (budgetverdeling al dan niet rechtstreeks gebaseerd op kwaliteits-

oordelen)

3. Personeelsbeleid (en de aandacht daarbij voor onderzoekskwaliteit)

4. Organisatie van onderzoek (structuur van universitaire/facultaire onderzoekslandschap)

5. Planning & controlcyclus (bestuurlijke hantering van kwaliteitsoordelen)

6. Doorwerking evaluaties op onderzoeksgroep

We maken bij elk van deze punten kort enkele opmerkingen.

ad 1.
De universitaire strategie bepaalt in brede zin de kaders voor het universitaire onderzoek

en de richting waarin de universiteit (resp. faculteit) zich wenst te bewegen. De facul-

taire strategie is hier een nadere uitwerking van. Het is interessant om na te gaan of

het strategisch plan van de universiteit (c.q. faculteit) duidelijke uitspraken doet over

onderzoekskwaliteit en het omgaan met visitaties en in welke context dergelijke uit-

spraken worden gedaan.
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ad 2.
De interne middelenverdeling aan de universiteit is weliswaar sterk ingegeven door de

externe middelenverdeling (rijksbijdrage en onderliggende model), maar elke instelling

maakt daarbij eigen keuzes en brengt eigen accenten aan. De vraag is dan of en zo ja

hoe in de budgetten die door het universitaire bestuur aan de faculteiten ter beschikking

worden gesteld rekening wordt gehouden met kwaliteitsoordelen die door visitatie-

commissies zijn uitgesproken.

ad 3.
Er wordt vaak gezegd dat personeelsbeleid het belangrijkste onderdeel is van onderzoeks-

beleid. De vraag is dan of en hoe bij het rekruteren, beoordelen en aansturen van aca-

demische stafleden oordelen met betrekking tot kwaliteit meespelen.

Evaluatiecommissie richten zich vooral op het functioneren van onderzoeksgroepen

en doen uitspraken of aanbevelingen die in het HRM beleid (rekrutering, bevordering,

personeelsbeoordelingen) van een faculteit kunnen worden meegenomen.

ad 4.
De organisatorische vormgeving van het onderwijs en onderzoek aan een universiteit kan

meer of minder sterk zijn bepaald door externe kwaliteitsoordelen. Het gaat hier om de

vorming van onderzoeksgroepen en -clusters, graduate schools, en andere zaken die te

maken hebben met de locatie en eenheid waar het academisch onderzoek plaatsvindt.

ad 5.
Hoe decanen en Colleges van Bestuur omgaan met de kwaliteitsoordelen uitgesproken

door review committees is sterk bepalend voor het effect van de visitaties. Binnen de

jaarlijkse planning- en control cyclus waarin de prestaties van een faculteit tussen CvB

en facultaire leiding worden besproken zullen externe kwaliteitsoordelen en de moge-

lijke consequenties ervan op gezette tijden aan de orde komen.

ad 6.
De effecten op de werkvloer zijn onderzocht door leiders van zeer goed beoordeelde

onderzoeksgroepen de vraag te stellen of de hoge score in de visitatie iets heeft betekend

in de zin van: meer tijd dan wel middelen (of personeel) voor onderzoek; aanpassen

van onderzoeksthema’s; hergroeperen van de onderzoeksgroep; meer succes bij NWO

en externe opdrachtgevers. Om deze ‘impressies van de werkvloer’ te verzamelen zijn

alleen hoogleraren met een 4 of 5 voor het criterium ‘kwaliteit’ in de SEP beoordeling

benaderd. Groepen met een score 2 (‘satisfactory’ volgens het SEP) zijn niet geïnter-

viewd - ten eerste omdat deze groepen zeldzaam zijn in het onderzoekslandschap en

ten tweede omdat deze groepen na de review zodanig bleken te zijn vernieuwd of

gereorganiseerd dat de oorspronkelijk beoordeelde onderzoekers vrijwel niet meer ter

plekke zijn.

Noten

1 CHEPS staat voor: Center for Higher Education Policy Studies. CSTS is het Centre for Science,

Technology and Society. Beide instituten zijn onderdeel van de faculteit Bedrijf, Bestuur en

Technologie van de Universiteit Twente.

2 Ook wel bekend als de Van Bemmel systematiek, genoemd naar de voorzitter van de

KNAW/NWO/VSNU-commissie die ten grondslag lag aan het protocol.
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2. Case 1: Universiteit van Tilburg 
In het bijzonder de disciplines Economie en Sociologie

2.1 Inleiding

Hieronder presenteren we themagewijs de informatie die is verkregen via interviews met: 

- prof. dr. F. van der Duyn Schouten (rector magnificus)

- dr. T. van den Heuvel (beleidsmedewerker onderzoek)

- prof. dr. W. Buijink (vice-decaan onderzoek Faculteit Economie en Bedrijfsweten-

schappen)

- prof. dr. A. de Ruijter (decaan Faculteit Sociale Wetenschappen)

- dr. T. Heinen (managing director Oldendorff Instituut, onderzoeksinstituut

Faculteit Sociale Wetenschappen).

Behalve de interviews baseren we ons op schriftelijke informatie die ons ter beschik-

king is gesteld. De uitkomsten van de meest recente externe onderzoeksevaluatie

Economie (bij de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) en de onderzoeks-

evaluatie Sociologie (bij de Faculteit Sociale Wetenschappen) zijn in aan het eind van

deze case beschrijving toegevoegd. Het economisch (inclusief bedrijfskunde) onderzoek

scoort op twee programma’s na excellent (score: 5) in de VSNU-onderzoeksvisitaties

Economics en Bedrijfskunde (beide verschenen in 2002). Bij Sociologie is het beeld

volgens de VSNU beoordeling van de Socio-Cultural Sciences (in 2001) meer wisselend,

met twee drieën een 4 en een 5. 

2.2 Strategie

Instellingsniveau 

Volgens haar Strategisch Plan streeft de UvT naar uitmuntend (onderwijs en) onder-

zoek op het gebied van de mens- en maatschappijwetenschappen. Een aanzienlijk deel

van de onderzoeksprogramma’s van de UvT behoort reeds tot de nationale top, een

deel zelfs tot de Europese top. Dat niveau wordt echter nog niet over de gehele linie

bereikt. Daarom wil de UvT bevorderen dat alle onderzoeksprogramma’s het kwaliteits-

niveau goed of zeer goed (een 4, dan wel een 5) scoren in de zesjarige cyclus van externe

onderzoeksbeoordelingen. Dit staat bekend als de ‘betting on the strong’ strategie. 

Om na te gaan of het onderzoek reeds het gewenste niveau heeft en of verbeteracties

gewenst zijn, wordt het halverwege deze cyclus (eens in de drie jaar) beoordeeld in

een mid-term review. Dit alles volgens het SEP protocol. Indien een programma het

beoogde niveau nog niet heeft behaald, wordt door College en faculteit bezien of het

zinvol is te investeren in verbetering van het programma dan wel te besluiten het pro-

gramma te beëindigen. De procedure en de criteria voor de interne mid-term review

en de follow-up ervan zijn in een protocol vastgelegd (zie hieronder). Daarbij is voor

de UvT de koppeling van onderwijs en onderzoek essentieel: het idee is dat hoogwaardig

wetenschappelijk onderwijs slechts kan worden gerealiseerd bij voeding door hoog-

waardig wetenschappelijk onderzoek. 

In navolging van het centrale beleid streven ook de Faculteit Economie en Bedrijfs-

wetenschappen (FEB) en de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) naar onderzoek

dat de kwalificatie goed (score 4) dan wel excellent (score 5) kan wegdragen. 
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Sociale Wetenschappen

De missie van de FSW is om een topspeler te zijn in het Nederlandse en internationale

onderzoek op het gebied van de sociale en gedragswetenschappen. Niet op alle terreinen,

maar op geselecteerde niches. In het strategisch plan 2001-2004 (getiteld ‘Op Koers’)

is de koers uitgezet en in 2003 nog eens herbevestigd (in het strategisch rapport ‘Op

Stoom’). Deze koers volgde op een reorganisatie die werd ingezet in 1998/99 mede

om de financiële situatie en de lage onderzoekskwaliteit te lijf te gaan. Het mes is diep

in de faculteit gezet om een nieuw onderzoekslandschap te creëren met een nieuw

onderzoeksprofiel en nieuwe mensen. Een nieuwe decaan werd in 2000 aangesteld

(van buiten) om de nieuwe start te kunnen maken. Nieuwe groepen zijn opgebouwd,

andere groepen afgebouwd. Voorbeelden:

educational psychology werd afgebouwd (niet vanwege de onderzoekskwaliteit maar

vanwege de onderwijskwaliteit), een nieuw programma (en leerstoel) medical psycho-

logy in de plaats van psychology of health, leisure studies werd als afzonderlijk pro-

gramma afgebouwd en het onderzoek werd ondergebracht bij social and cultural dyna-

mics, pediatric psychology kwam in de plaats van psychology of childhood. Verder

werden een groot aantal nieuwe (jonge) onderzoekers (leerstoelhouders) aangetrokken

voor de gebieden medical psychology, pediatric psychology, social psychology, psycho-

logy of organisations, cultural psychology, psychometrics, sociometrics, family sociolo-

gy and social demography en HRM. 

Voornaamste doel daarbij was het onderzoek meer te focussen omdat in een aantal

gevallen het onderzoek te breed en diffuus was. Het onderzoek van de FSW speelt

zich nu af op vijf kerngebieden: Social and Cultural Dynamics, Organization,

Psychology and Health, Psychology and Society en Methodology and Statistics.

De UvT heeft in een mid-term review het onderzoek in de FSW door een externe eva-

luatiecommissie laten beoordelen. Het rapport van de evaluatiecommissie (uit April

2005) beslaat niet alleen het onderzoek in de sociologie, maar ook dat in de psycholo-

gie. Bovendien sprak de evaluatiecommissie zich uit over het onderzoeksmanagement

in de faculteit - dit op grond van het SEP protocol. De externe evaluatiecommissie

heeft haar waardering voor het ingezette beleid en de prestaties over de periode 1998-

2003 uitgesproken. Een vergelijking met het oude onderzoek was moeilijk te maken

omdat de koers zodanig is verlegd dat dit niet meer zinvol is. De ‘mensen met een

twee’ (bijvoorbeeld bij organisatiewetenschappen en personeelswetenschappen) zijn

inmiddels allemaal vertrokken of met pensioen en het personeelsbestand is drastisch

verjongd. Anderzijds is naar aanleiding van de visitatie besloten het matig scorende

economische psychologie in de huidige vorm op te heffen.

Het sturen op kwaliteit is niet helemaal gerealiseerd omdat sinds 2000 een sterke

groei van de studentenaantallen optrad die ook beslag legde op mensen en middelen.

Ook is voor onderwijs altijd goed onderzoek nodig en is een bepaalde groep onmisbaar.

Voorbeeld: organisatiewetenschappen. Uiteindelijke wordt echter voor alle onder-

zoeksgroepen de lat even hoog gelegd.

Economie en Bedrijfswetenschappen

Het onderzoek van de medewerkers van de faculteit Economie wordt voornamelijk

gecoördineerd door het CentER for Economic Research (CentER). Het onderzoek op het
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gebied van de Economie in de FEB is in de onderzoeksvisitatie van 2002 zeer goed

beoordeeld (zie bijlage voor resultaten per programma). De FEB blijft streven naar

handhaving en waar nodig verbetering van de onderzoekskwaliteit. De missie van

Center luidt als volgt: 

CentER’s aim is to maintain its position as a top-quality international research institute

and where possible to improve it. Our main strategic strength is the presence of 

excellent fundamental research in economics and business. We will provide a stimulating

environment for all our researchers and students, as well as excellent facilities. We 

specifically want to promote the synergies between economics and business.

CentER wil tot de top vijf in Europa wat betreft economisch onderzoek behoren en

heeft volgens sommige rankings die positie reeds behaald. De mid-term evaluatie van

het economisch onderzoek die begin 2005 is uitgevoerd door een externe review com-

mittee laat voor zes van de negen groepen een score van 5 voor kwaliteit zien.

Belangrijk instrument om die positie te behouden is het HRM beleid - met name de

rekrutering van senior staf en de vroegtijdige identificatie van talenten onder de tenure

track UD’s. In een aparte paragraaf gaan we verder op het HRM beleid in.

2.3 Allocatiebeleid

Instellingsniveau 

In 2000 is een begin gemaakt met het een nieuwe opzet voor bekostiging van onderzoek

op de UvT. Uitgangspunt daarbij was het stimuleren van excellent (fundamenteel)

onderzoek. Daartoe werd een instrument ontwikkeld dat onderzoeksmiddelen toewijst

op basis van de meest recente (VSNU-) beoordelingsresultaten. In 2001 zijn voor het

eerst middelen volgens deze werkwijze toegewezen. Het betrof middelen uit het Fonds

Beleidsinitiatieven ter hoogte van € 726.000 op jaarbasis ten behoeve van topprogram-

ma’s. Deze middelen werden voor een periode van zes jaar toegewezen. In 2003 werd

een nieuwe procedure gevolgd om meer dynamiek te brengen in de verdeling van

middelen voor het geprogrammeerde onderzoek. De methodiek staat bekend als de

reallocatie onderzoeksmiddelen 2004-2006 en komt erop neer dat 10% van het onder-

zoeksbudget (het oude VF-geld voor Voorwaardelijk gefinancierd onderzoek) voor her-

verdeling in aanmerking wordt gebracht. Er is in dat jaar een Fonds Kwaliteit en

Productiviteit opgezet (genoemd naar twee van de vier criteria in de onderzoeksbeoor-

delingen). Elke drie jaar wordt de helft van dit fonds (ruim een miljoen €) verdeeld op

basis van de meest recente onderzoeksbeoordelingen. 

De werking van deze reallocatie is als volgt: Eerst wordt de positie van een programma

bepaald in de eigen landelijke discipline (disciplinerang). De rang hangt af van het ge-

wogen gemiddelde van de scores op de criteria kwaliteit (weging 0,75) en productiviteit

(weging 0,25). Het programma dat hierbij de hoogste score haalt heeft rang 1. Nadat

een landelijke rangorde per discipline is gemaakt wordt voor alle UvT programma’s

een gestandaardiseerde rang in de eigen discipline berekend door de rang van een

programma te delen door het aantal beoordeeld programma’s in de discipline en de

uitkomst hiervan te vermenigvuldigen met 100. Nadat deze gestandaardiseerde positie

binnen de eigen discipline is bepaald kunnen de programma’s over de disciplines

heen met elkaar worden vergeleken. Op basis van de gestandaardiseerde rang worden

alle beoordeelde UvT-programma’s geordend van hoog naar laag. Deze ordening wordt
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vervolgens nog onderverdeeld in klassen. In de eerste klasse vallen de programma’s met

een gestandaardiseerde score tussen 1 en 10, in de tweede klasse de programma’s met

een score groter dan 10 en kleiner dan 20, enzovoorts. De berekening van de middelen

die naar de diverse onderzoeksprogramma’s gaan is naar rato van het aantal stafleden

(WP1) dat in de evaluatie is meegenomen. Per fte WP1 wordt een bedrag uitgekeerd

van rond de € 20.000.

Met de nieuwe opzet van de onderzoeksbeoordelingen is het principe van de landelijke

vergelijkingen losgelaten en daarmee de bodem onder het model van de UvT voor de

toewijzing van middelen voor excellent onderzoek weggevallen. In 2006 zal echter

met de beschikbare (visitatie-)gegevens toch nog eenmaal een exercitie worden gedaan

om daarna een nieuwe methodiek te bedenken. Wel moet worden opgemerkt dat in de

alfa- en gammawetenschappen de bereidheid om onderzoeksevaluaties gezamenlijk

uit te voeren nog behoorlijk groot is.

Het interne draagvlak voor dit reallocatiesysteem is groot. Wel wordt opgemerkt dat

het voeren van een consistent universitair reallocatiebeleid op basis van onderzoeks-

visitaties wordt bemoeilijkt omdat NWO in haar beleid (bijvoorbeeld bij de Vernieuwings-

impuls) de gegevens van onderzoeksvisitaties volledig lijkt te negeren en sterk stuurt

op onderzoeksvoorstellen en persoonlijke past-performance (die vooral bij Veni-voor-

stellen per definitie beperkt is).

Sociale Wetenschappen

Het leidende idee bij de strategie van de FSW is dat de best presterende mensen de

meeste middelen ontvangen. Deze middelen zijn niet zozeer van financiële aard, maar

draaien om gegarandeerde onderzoekstijd, studentassistenten, middelen voor congres-

bezoek, sabbaticals en laboratoriumfaciliteiten. 

Externe middelen (van NWO, KNAW, EU-Kaderprogramma’s) zijn erg belangrijk voor

de faculteit en het verwerven ervan wordt in financiële zin gestimuleerd door de UvT.

Het binnenhalen van middelen uit de Vernieuwingsimpuls (NWO, Veni, Vidi, Vici)

wordt zowel in materiele als in niet-materiële zin gesteund. Zo wordt vanuit centraal

niveau de helft van de instellingsbijdrage bekostigd, er is een VICI-premie in het leven

geroepen (een VICI-kandidaat die net niet in de prijzen valt, maar wel een goede

beoordeling van de reviewers in de tweede ronde krijgt, ontvangt een premie van 

€ 100.000) en er is een pool van begeleiders samengesteld die een financiële vergoe-

ding ontvangen. Ondersteuning in niet-materiële zin vindt plaats via het bieden van

trainingen in het schrijven van proposals, het aanscherpen van de rol van begeleiders

in deze en het bieden van de mogelijkheid tot een in-house (proef-) verdediging van de

proposals.

Ook voor het verwerven van EU-fondsen is op centraal niveau een stimuleringsregeling

ingesteld. Onderzoeksgroepen die een EU-subsidie verwerven ontvangen een vergoeding

ter hoogte van een bepaald percentage van het verworven subsidiebedrag met een

maximum van € 30.000

Economie en Bedrijfswetenschappen

De interne allocatie van middelen is sterk prestatiegedreven. De onderzoeksprestaties

per departement zijn bepalend voor een deel van de middelen per departement.

Prestaties worden afgemeten aan de aantallen publicaties (in ISI- en andere tijdschriften)

16



en het aantal citaties. Dit geldt ook voor een gebied als Accountancy dat vergeleken

met gebieden als econometrics en macroeconomics een andere onderzoekscultuur en

minder ISI journals kent. Door de jaarlijkse prestatiemeting en het bijbehorende allo-

catie- en personeelsbeleid kan de faculteit sneller reageren dan de drie- (zes-) jarige

beoordeling van onderzoek die in de visitatiecyclus aan de orde is.

Als voorbeeld bij dit laatste wijzen we op de maatregelen die de FEB heeft genomen

als antwoord op de zeer matige beoordeling van het onderzoek op het gebied van de

Accountancy (dat als enige deelprogramma met een twee was beoordeeld). Ook hier

lag de follow-up in het personeelsbeleid. Er is een nieuwe hoogleraar van buiten aan-

getrokken die de architectuur van de gewenste onderzoeksgroep Accountancy heeft

uitgetekend. De optie om al het accountancy onderzoek te beëindigen was geen reële

omdat het onderwijs in de accountancy (ook het post-doctoraal onderwijs) veel studen-

ten trekt en op onderzoek gebaseerd moet zijn.

Bij een aparte tussentijdse beoordeling van de accountancygroep door een externe visi-

tatiecommissie in 2004 is bezien of de groep goed op koers lag. Dit bleek het geval en

de onderzoekskwaliteit is inmiddels sterk verbeterd (score: 4).

2.4 Organisatiestructuur

Instellingsniveau 

Het ontstaan van onderzoekszwaartepunten wordt bevorderd aan de UvT. De universiteit

wil haar profiel op het gebied van het multidisciplinair onderzoek versterken.

Aandachtspunten in het beleid hiervoor zijn de vraag welke organisatievorm voor

hoogwaardig multidisciplinair onderzoek het meest geschikt is alsmede de vraag of

voor dergelijk onderzoek nadere financiële incentives moeten worden ontwikkeld, en

zo ja welke.

Voor het stimuleren van toponderzoek dat disciplineoverstijgend is en in multidiscipli-

naire centra wordt ondergebracht is een eis dat de betreffende onderzoeksgroep twee-

maal achter elkaar een 5 heeft gescoord in de onderzoeksvisitaties binnen de eigen 

discipline. Aldus zijn instituten als NETSPAR, TILEC en Babylon opgericht.

Sociale Wetenschappen

De FSW heeft een nieuwe focus aangebracht in zijn onderzoek, mede op grond van

uitspraken van de evaluatiecommissie. Leidende vraag is: waar zijn wij goed in en

waarin kunnen wij ons onderscheiden? Daarbij is het niet zo dat de oordelen van de

commissie als verrassing kwamen; meer is het zo dat de oordelen als legitimatie van

de ingezette herstructurering zijn gebruikt. Ook is het zo dat het niet altijd de focus is

die bepalend is voor de specialisatie en afbakening van onderzoeksterreinen. Het is

evenzeer het geval dat het onderzoeksthema de onderzoeker volgt en wordt uitgegaan

van de mensen om te bepalen wat de onderzoeksspeerpunten dienen te zijn.

Vernieuwing van onderzoek is vooral het gevolg van de benoeming van nieuwe mensen

op leidende onderzoeksplekken.

Economie en Bedrijfswetenschappen

Het belangrijkste onderzoek aan de Economische faculteit is binnen het onderzoeksin-

stituut CentER in een negental programma’s geconcentreerd: Accounting, Computerized
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Information Systems, Econometrics, Finance, Macroeconomics, Marketing, Micro-

economics, Operations Research, Organisation. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan

in de aan de faculteit gelieerde instituten. CentER, aanvankelijk alleen onderzoek in

Economics en Econometrics omvattend, is in de loop van de jaren uitgebreid met het

onderzoek in de bedrijfseconomie. CentER omvat sinds 1992 ook een Graduate

School met research master’s (Mphil) en (daaropvolgend) PhD programma’s.

Om high profile onderzoekers aan te trekken wil de UvT zich tevens profileren door

nieuwe, disciplineoverstijgende research groepen te formeren. NETSPAR (Network for

Studies on Pensions, Aging and Retirement) en TILEC (Tilburg Law and Economics Center)

zijn initiatieven die met ondersteuning van het CvB zijn opgezet. 

2.5 Personeelsbeleid

Instellingsniveau 

Om het beleid om de UvT te positioneren als internationaal georiënteerde kwaliteitsin-

stelling kracht bij te zetten trekt de UvT een aantal wetenschappers van internationaal

topniveau aan die mede leiding moeten geven aan de (verdere) ontwikkeling van facul-

taire speerpunten.3

Medewerkers worden beoordeeld op inzet, kwaliteit en resultaat. Beslissingen over

benoeming, beloning en bevordering zijn sterk gekoppeld aan afspraken over te behalen

resultaten. 

Het wervings- en loopbaanbeleid van de UvT met betrekking tot het wetenschappelijk

personeel wordt in toenemende mate proactief. In plaats van in het wervingsbeleid af

te wachten tot een vooraf vastgesteld formatieplan aanleiding tot handelen geeft, wordt

voortdurend geanticipeerd op mogelijke vacatures en kansen om talent aan te trekken.

Internationale talent scouting en het inschakelen van internationale netwerken moeten

leiden tot de instroom van jong toptalent. 

De UvT streeft naar een vergroting van het aandeel in programma’s als de Vernieuwings-

impuls. Daartoe is een uitgebreid ondersteunings- en stimuleringsapparaat in het

leven geroepen.

Om te komen tot verantwoorde lange-termijn beslissingen over personeels- en loop-

baanplanning, is in een aantal faculteiten het tenure track systeem ingevoerd. Van

belang bij dit alles is de snelheid van handelen bij het aantrekken van nieuwe mensen.

Waar het aan andere universiteiten van 1 tot anderhalf jaar kost om de vereiste proce-

dures (formatieplan, profielschets) te doorlopen kan de UvT op grond van kwaliteits-

overwegingen sneller nieuwe mensen (van buiten/binnen) aanstellen. Hierbij onder-

vindt de UvT wel hinder van het gegeven dat in het NWO-beleid rond de Vernieuwings-

impuls (met name de Veni-voorstellen) iedere koppeling met excellente onderzoeks-

programma’s afwezig lijkt te zijn. Hierdoor kan de Vernieuwingsimpuls niet worden

gezien als een versterking van het interne HRM-beleid.

Sociale Wetenschappen

Zoals gezegd heeft er een grote turnover van personeel plaatsgevonden bij de FSW.

Het HRM beleid aan de UvT en de FSW in het bijzonder richt zich wat het onderzoek

betreft op het bewerkstelligen van excellent onderzoek. Dit uit zich in de rekrutering

en selectie van nieuw personeel (meer internationale werving; wegkopen van onder-

zoekers bij andere universiteiten), het beoordelen van personeel (assessment, onder-
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steund door een systeem dat de research output van individuele researchers kwantitatief

en kwalitatief vastlegt), en een young potential policy (selectief toekennen van onder-

zoekstijd aan pas gepromoveerden). In 2004 werd een tenure track systeem ingevoerd.

Daarin krijgen young potentials de mogelijkheid zich binnen een bepaalde periode te

bewijzen op onderzoeksgebied om uiteindelijk een tenured position te verkrijgen.

Jonge hoogleraren dienen zich tenminste 5 jaar aan de UvT te committeren; het ver-

trekken van goede hoogleraren wordt niet alleen gezien als een verlies maar ook als

een bevestiging en erkenning van de goede kwaliteit van het Tilburgse onderzoek.

Bovendien maakt het de weg vrij voor nieuwe (jonge) hoogleraren. 

Belangrijk onderdeel is het mechanisme dat onderzoekstijd toekent aan onderzoekers

op grond van hun publicatieoutput. De publicaties in boeken en (vooral ISI) tijdschriften

(ingedeeld in vier klassen, naar impactfactor) worden geteld en gewogen. Dit vertaalt

zich in punten. Als men een zeker minimumaantal punten haalt komt men in aan-

merking voor vrijgestelde onderzoekstijd, die meestal tussen de 0,3 en 0,7 van de aan-

stelling bedraagt (maar in bijzondere gevallen tot 100% van de tijd kan oplopen).

Uiteraard is het systeem niet volledig mechanisch en is er altijd ruimte voor discussie

en maatwerk. Wel is het systeem in redelijke mate transparant en wordt het geaccepteerd

door het personeel. Binnengehaalde NWO- en KNAW beurzen en -prijzen spelen ook

een rol in de assessment.

Economie en Bedrijfswetenschappen

Het personeelsbeleid van de FEB past geheel in de kwaliteitsstrategie van Tilburg. 

De FEB kent sinds negen jaar een tenure track systeem. Dit heeft ervoor gezorgd dat

universitair docenten met weinig research output (en waarvan het proefschrift te lang

op zich liet wachten) in de loop van de jaren zijn verdwenen. Deze zijn vervangen

door jonge gepromoveerde UD’s (assistant professors) die in een tenure track van zes

jaar de tijd krijgen om zich te bewijzen. Er worden afspraken gemaakt over de onder-

wijstaken en de te leveren onderzoeksprestaties. Bij de evaluatie van de research out-

put speelt de mening van de facultaire evaluatiecommissie (en externe experts of een

evaluatiecommissie) een belangrijke rol. De uitkomst van het evaluatiegesprek dat na

vijf jaar plaatsvindt is ‘up’ or ‘out’. Up betekent een tenured position, veelal met uit-

zicht op de rang van associate professor. De out beslissing wordt genomen als de kan-

didaat niet aan de verwachtingen heeft voldaan en betekent dat de kandidaat een jaar

krijgt om naar een andere positie uit te zien.

Evenals bij de FSW kent de FEB een systeem waarin onderzoekers meer dan wel minder

tijd krijgen voor onderzoek al naar gelang de onderzoeksprestaties. Dit wordt binnen

de onderzoeksgroepen zelf (de departementen) geregeld. Het personeelsbeleid omvat

verder incentives voor onderzoekers om netwerken op te zetten met andere onderzoe-

kers, buiten de grenzen van hun onderzoeksgebied te kijken en subsidies van NWO

en EU Kader programma’s binnen te halen (zie FSW, hierboven). 

Elk jaar wordt bekeken welke onderzoekers lid kunnen worden van CentER. Dit wordt

beoordeeld aan de hand van publicatie- en citatiescores. Men is voor drie jaar lid en bij

goed presteren wordt het lidmaatschap steeds met drie jaar verlengd. Junior onderzoe-

kers kunnen worden uitgenodigd om lid van CentER te worden, aanvankelijk voor een

periode van maximaal zes jaar na de verdediging van de PhD. Na deze ‘grace period’

kan het lidmaatschap worden verlengd op basis van de prestaties. 
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2.6 Planning & Control cyclus

Instellingsniveau 

Het Strategisch Plan maakt deel uit van de planning en control cyclus van de UvT.

Het Strategisch Plan wordt jaarlijks “vertaald” in de Bestuursagenda voor het komende

jaar. Deze bevat de ambities voor het lopende jaar en de concrete nagestreefde resultaten.

De financiële onderbouwing van het Strategisch Plan en de Bestuursagenda wordt

gegeven in resp. het TMP (Taken Middelen Plan) voor de betreffende periode en de

Begroting voor het betreffende jaar.

Het document Bestuurlijke hantering Onderzoeksbeoordelingen van de UvT zet de

procedures rondom de onderzoekvisitaties uiteen. De diverse (door CvB en faculteit te

ondernemen) stappen bij de zelfevaluaties en externe beoordelingen zijn hierin nader

verduidelijkt.

De bilaterale overleggen tussen CvB en Faculteitsbestuur zijn gelegenheden waarbij

de stand van zaken met betrekking tot onderzoeksevaluatie aan de orde komt. In de

vier ‘grote’ overleggen die gedurende een jaar plaatsvinden (de eerste - in het voorjaar

- over de Bestuursagenda, de tweede over Onderwijs en Onderzoek, de derde over

Personeel en de vierde - in het najaar - over de Begroting) komt het onderwerp terug.

Daarnaast is eens in de zes weken een bestuurlijk overleg van CvB en alle faculteitsde-

canen gezamenlijk. Het CvB stelt daarin onder meer vragen over de zelfstudie en de

daarin geïdentificeerde knelpunten die ook in de Bestuursagenda als actiepunten zijn

opgenomen. 

Eens in de 3 tot 4 maanden is er overleg tussen de rector en alle portefeuillehouders

onderzoek van de faculteiten over zaken met betrekking tot onderzoek, waaronder de

evaluaties. Er is een schema waarin is aangegeven wanneer van elke faculteit een zelf-

studie wordt verwacht. Uitgangspunt hierbij is het verschijnen van het laatste rapport

van de onderzoeksbeoordeling. Het CvB geeft er de voorkeur aan dat reeds bij de zelf-

evaluatie een vergelijking met een andere Europese instelling is ingebouwd. Na vast-

stelling van het concept evaluatierapport door het managementteam van de faculteit

vindt bespreking van het rapport plaats met het CvB, waarna het definitieve rapport

wordt vastgesteld. Het CvB maakt in het jaarverslag melding van de conclusies die in

het rapport worden getrokken. Deze conclusies vormen tevens de input voor de externe

evaluatie.

Ten behoeve van de externe evaluatie dienen diverse stappen te worden gezet waarop

we hier alleen in globale zin ingaan:

- onderlinge vergelijkingen (nationaal, internationaal)

- vaststellen evaluatieprotocol (op grond van SEP)

- samenstelling evaluatiecommissie (uitnodigen, werkprogramma)

- zelfevaluatie (zie hierboven)

De evaluatiecommissie produceert een evaluatierapport op basis van haar bevindingen.

Dit wordt door het CvB beoordeeld op compleetheid en consistentie. Het CvB treedt

hiervoor in overleg met de betrokken faculteit. Indien het rapport niet wordt geaccep-

teerd wordt de commissie geïnformeerd op welke gronden dit het geval is. Het CvB

verzoekt de commissie daarbij het rapport zodanig aan te passen dat het wel acceptabel

wordt gevonden. De betrokken faculteit wordt door het CvB gevraagd indien gewenst
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commentaar te leveren op kwesties die door de commissie in haar rapport naar voren

worden gebracht. Dit commentaar wordt als appendix bij het rapport gevoegd en vormt

er een geheel mee. Het college stelt vervolgens het evaluatierapport definitief vast.

Na vaststelling van het definitieve rapport verzoekt het college de faculteit conclusies

te trekken over de toekomst van het onderzoek van de faculteit en het college te infor-

meren over de te nemen maatregelen. Over de conclusies en de te nemen maatregelen

vindt overleg plaats tussen het CvB en de betrokken faculteit. 

2.7 Impressies van de werkvloer

Economie en Bedrijfswetenschappen

De vijf hoogleraren die de vraag kregen voorgelegd of ze iets hebben gemerkt van het

feit dat hun onderzoek als excellent (met een vijf voor het onderdeel kwaliteit) is

beoordeeld gaven alle te kennen dat ze weinig tot geen effect hadden bespeurd. Center

kent vele groepen met een vijf, derhalve zijn aan de evaluatie ook geen rechten te ont-

lenen. Er valt dan ook niet veel extra’s te verwachten van een vijf. Het allocatiemodel

van de faculteit vertaalt de onderzoeksprestaties (publicaties in ISI journals, citaties)

continu in budgetten, dus evaluaties zijn geen verrassing en bevestigen het beeld dat

men al heeft van het eigen onderzoek. De prestaties gaan hand in hand met de SEP/

VSNU scores. De prestaties op individueel niveau worden in onderzoekstijd vertaald

(zie paragraaf 2.3). De evaluatie van de groep is de optelsom van individuele prestaties.

Overigens zegt men weinig reden tot klagen te hebben. De onderzoeksfaciliteiten in

Tilburg zijn goed en onderzoekers vinden de groep aantrekkelijk als werkomgeving.

Hooguit leidt een goede score tot een aanpassing van het seminar (of visitors) budget.

Ook verwacht men weinig van visitaties, omdat men zich realiseert dat ook het onder-

wijs belangrijk is en op alle fronten moet worden afgedekt. Zo moet er eveneens geld

in minder goed presterende groepen worden gestoken om ook het betreffende onder-

zoek in kwalitatieve zin mee te kunnen laten doen.

De Faculteit werkt niet met AIO budgetten (of een AIO pool) van waaruit interne

onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd. 

Een externe onderzoeksevaluatie wordt door vier van de vijf respondenten als nuttig

ervaren. Het geeft een reflectie op de koers van de faculteit, vooral als die een aantal

veranderingen heeft doorgevoerd. Je kunt ervan leren en de aanbevelingen eventueel

meenemen, hoewel de evaluatie weinig bruikbaar is als benchmarking instrument.

Een enkele hoogleraar beschouwt evaluaties echter als bezigheidstherapie zolang er

niet een Engels Research Assessment Systeem mee wordt gevoed dat de scores in bud-

getten vertaalt. Het Nederlandse systeem lijdt volgens deze persoon aan een inflatie

van de cijfermatige oordelen.

Naar de mening van de hoogleraren zou een matige score beslist tot consequenties 

leiden. Je hebt dan iets uit te leggen als groep. In dit verband werd de aanpassing bij

accountancy genoemd (zie paragraaf 2.3). Lage scores leiden tot een heroriëntatie van

het onderzoek en een hergroepering van de onderzoekers.
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De kwaliteitsoordelen hebben geen effect bij NWO. NWO beoordeelt meer op grond

van persoonlijke kwaliteit en kijkt niet naar de groep - hooguit als de inbedding van

een voorstel ter sprake komt. Ook de derde geldstroom opdrachtgevers kijken niet

naar visitaties. 

Kortom, op de werkvloer wordt weinig gemerkt van visitaties - er wordt immers al

voortdurend op kwaliteit gelet.

Sociale Wetenschappen

Bij deze faculteit zijn geen interviews met hoogleraren gehouden. De visitatie (uit

1999) was te gedateerd en groepen die daarin met een lage score werden beoordeeld

zijn gereorganiseerd (zie eerdere paragrafen). 

Noten

3 Inmiddels is de eerste ‘topprofessor’ aangetrokken: Damien Gerardin (hoogleraar Competition

Law and Economics).
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Appendix Resultaten onderzoeksvisitaties Economie/Bedrijfskunde en Sociologie, Universiteit van Tilburg
Onderzoeksvisitatie Economie (2002) en Bedrijfskunde (2002)

Programma’s Kwaliteit Productiviteit Relevantie Levensvatbaarheid Fte 2000
Accounting 2 3 3 3 4,9

Econometrics 5 4 3 3 10,1

Finance 5 4 4 5 1,9

Macroeconomics 5 4 4 5 15,6

Marketing 5 4 4 5 7,4

Microeconomics 5 5 4 5 16,6

Computerized Information Systems 4 4 4 3 5,4

Operations research 5 4 3 5 10,3

Organization 5 4 3 4 8,1

Onderzoeksvisitatie sociaal-culturele wetenschappen (Sociologie), 2001

Programma’s Quality Ratio of Ratio of Relevance Viability Input in 
refereed non-ref. and fte WP1 

publications prof. publications senior in
per WP1 per WP1 5 yrs
senior senior

Productiviteit *
The Fundamental Triangle 4 medium high 4 3 14,2

Dimensions of Employability 3 medium high 3 2 7,6

Leisure in Transition 3 medium medium 3 2 18,2

Comparative research: Methods for 5 medium low 3 4 12,1

Cross-cultural and Longitudinal 

Analysis

* Wetenschappelijke productiviteit (per fte WP1 senior):

Low: minder dan 5 publicaties

Medium: 5 tot 10 publicaties

High: 10 of meer publicaties
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3. Case 2: Universiteit Leiden
In het bijzonder de disciplines Rechtsgeleerdheid en Biologie

3.1 Inleiding

Hieronder presenteren we themagewijs de informatie die is verkregen via interviews met:

- prof. dr. D.D. Breimer (rector magnificus en voorzitter CvB)

- drs. F. Los (beleidsmedewerker Bestuursbureau/ Academische Zaken)

- drs. P. van Slooten (directeur Academische Zaken)

- prof. mr. C.J.J.M. Stolker (decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

- prof. dr. F.W. Saris (decaan Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen)4

Behalve de interviews baseren we ons op schriftelijke informatie die ons ter beschik-

king is gesteld. De uitkomsten van de meest ‘recente’ externe onderzoeksevaluatie

Biologie (uit 1999) en Rechtsgeleerdheid (uit 2002) zijn in aan het eind van deze case-

beschrijving toegevoegd. Het onderzoek in de discipline Biologie scoort goed (een 4) tot

excellent (score: 5) in de VSNU-visitaties. Van de elf beoordeelde programma’s kregen

er vier een score ‘excellent’ en de rest een score ‘goed’. Op de criteria relevantie en

levensvatbaarheid scoorde het biologisch onderzoek overwegend goed, op productivi-

teit veelal een voldoende. In 2005 is Biologie overeenkomstig het Standaard Evaluatie

Protocol (SEP) beoordeeld; het conceptrapport is in december door de visitatiecommis-

sie opgeleverd. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het beeld volgens de VSNU

beoordeling5 iets gemiddelder (de kwaliteit van het onderzoek is overwegend ‘voldoende/

basiskwaliteit’: cijfer 3) tot ‘goed/gezaghebbend’ (cijfer 4), maar de kwaliteit van de

programma’s is vrijwel over de hele linie minder goed. Op de onderdelen relevantie 

en vitaliteit lagen de scores tussen de 3 (voldoende) en 4 (goed). De productiviteit werd

niet beoordeeld. omdat kwantitatieve overzichten vaak ontbraken en het binnen het

vakgebied ontbreekt aan een eenduidig en eenvoudig te operationaliseren definitie van

wetenschappelijke publicatie). In 2006 zal Rechtsgeleerdheid conform het SEP extern

worden beoordeeld.6

3.2 Strategie

Instellingsniveau

De Universiteit Leiden afficheert zich als een onderzoeksuniversiteit. De universiteit

maakt deel uit van de LERU (League of European Research Universities)7, die is opgericht

op grond van erkende onderzoekskwaliteit van de leden (zoals gebleken uit citatieana-

lyse). In het instellingsplan ‘Kiezen voor Talent’ (verschenen in 2005) wordt voortge-

bouwd op het eerdere strategisch plan ‘Koersen op Kwaliteit’. In de titels van deze

documenten ligt al besloten dat de Universiteit Leiden is gericht op fundamenteel

wetenschappelijk onderzoek van internationale kwaliteit. De universiteit beoogt op een

aantal wetenschapsgebieden een vooraanstaande positie in het nationale en internatio-

nale onderzoeksbestel in te nemen. Deze laatste ambitie kan slechts in beperkte mate

vanuit de eerste geldstroom en zal dus in belangrijke mate afhankelijk zijn van ver-

werving van middelen uit de tweede en de derde geldstroom. Er is slechts ruimte voor

de ondersteuning van een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde onderzoekszwaarte-

punten. Deze zogenaamde speerpunten worden aangewezen op basis van intern en

extern erkende kwaliteit. Hier spelen dus visitatieoordelen een belangrijke rol.
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Met het oog hierop acht de Universiteit Leiden het noodzakelijk dat het merendeel van

haar onderzoek voor het einde van 2006 extern wordt beoordeeld. Dit geschiedt via

het SEP protocol. Deze onderzoeksbeoordelingen worden altijd internationaal inge-

richt met deskundigen (peers) met een internationale reputatie. Dit brengt met zich

mee dat de beoordeelde onderzoeksgroepen niet noodzakelijkerwijs met Nederlandse

groepen worden vergeleken maar op grond van internationale standaarden worden

beoordeeld (gebenchmarked). In de visitaties dienen onderzoeksgroepen een 4 of een

5 te scoren. Lagere scores leiden tot een dialoog met de desbetreffende faculteit.

Leiden hecht erg aan de SEP en neemt de oordelen eruit erg serieus en noemt de

groepen waarom het gaat (die een 2 of een 3 scoren) ook bij naam in de dialoog met

de faculteit.

In de visie van Leiden zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven. In de

research masteropleidingen en PhD trajecten komt dit vooral tot uitdrukking. Zoals

vele andere universiteiten heeft Leiden hiertoe een stelsel van Graduate schools ont-

wikkeld. De Graduate Schools zijn per 1 september jl. formeel ingesteld (zie

www.Leidenuniv.nl/faculteiten).

Onderzoeksbeleid in Leiden lag eind vorige eeuw veel meer decentraal. Nu is het nog

steeds wel in grote mate decentraal, maar is de aandacht en intensiteit vanuit het cen-

trale niveau veel indringender. Er wordt sterker dan voorheen op centraal niveau bijge-

houden hoe de faculteiten en onderzoekseenheden het doen op gebieden als het scoren

in tweede en derde geldstroom, EU-Kader, Spinoza premies, Veni-Vidi-Vici, etc. Men

wil daarbij liever scoren op de prestigieuze doelen (Spinoza, Vernieuwingsimpuls) dan

bij voorbeeld in de open competitie binnen een bepaald wetenschapsgebied - ook al is

het bij wijze van spreken hetzelfde bedrag.

Biologie

De strategie van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) in de

voorgaande vier jaar is uitgewerkt in het document Meerwaarde door Synergie. De titel

geeft aan dat het hier om het bijelkaar brengen van verschillende disciplines gaat. Het

verbindende thema dat werd gekozen is Bio-Science. Hieraan kunnen (en moeten) de

diverse disciplines in de Faculteit W&N bijdragen. Daarnaast is er samenwerking met

het LUMC en de TU Delft.

Het Meerwaarde door Synergie document was leidend bij de reorganisatie die in 2000

werd ingezet in de Faculteit. Deze was nodig om forse bezuinigingen te realiseren,

waarin ook van de Biologie een stevige bijdrage werd gevraagd. In dat jaar werd ook

het voornemen uitgesproken om de twee biologische instituten (IMP/ Institute of

Molecular Plant Sciences en EEW/Institute of Evolutionary and Ecological Sciences) te

fuseren tot een Instituut Biologie Leiden (IBL). De kwaliteit van het Biologisch onder-

zoek was niet de reden voor de bezuiniging. Deze was namelijk in de visitatie die in

1999 plaatsvond over de hele linie goed tot uitstekend.

In mei 2001 is een strategische stuurgroep ingesteld die aan het eind van dat jaar een

“Blauwdruk IBL” presenteerde. Hierin werd het onderzoek voor het nieuwe instituut

uitgetekend. Tijdens de implementatie van deze blauwdruk trad het nieuwe faculteits-

bestuur aan dat de onderhandelingen over het nieuwe IBL afrondde zodat het in 2003

van start kon gaan. De nieuwe organisatie is in september 2005 door internationale
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peers beoordeeld. Uit het concept rapport blijkt dat de peers het instituut over de hele

linie “zeer goed” tot “excellent” beoordelen.

Excellentie in onderzoek en onderwijs is de strategie voor de komende jaren. Deze is

in lijn met de universiteitsbrede strategie. Het facultaire strategiedocument heet

“Science in Concert” (2005) en wijst onder meer multidisciplinaire thema’s aan als

speerpunten van de faculteit. Het IBL is bij het speerpunt Bio-diversity betrokken.

Kortom, strategische samenwerking tussen disciplines en met uiteenlopende partners

van binnen en buiten de universiteit is het overkoepelende beginsel.

Rechtsgeleerdheid

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid leeft de indruk dat het SEP sterk is geënt op de

bèta wetenschappen. In recht is onderzoekscultuur en -traditie duidelijk anders. Het

omgaan met het protocol staat daarom nu ook landelijk ter discussie. De voordelen

ervan ten opzichte van de VSNU-aanpak zijn echter evident volgens de decaan: de

snelheid waarmee het visitatie-oordeel beschikbaar komt en de bruikbaarheid van de

oordelen zijn sterk toegenomen. De Leidse decaan was voorzitter van de VSNU-com-

missie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid die onlangs haar rap-

port over de toekomst van de beoordelingen van de rechtsgeleerde discipline uitbracht

(zie: www.VSNU.nl/publicaties/onderzoeken). Het rapport blijft binnen de kaders van

het SEP, maar legt op verschillende plaatsen andere accenten, bijv. waar het gaat om

internationalisering van het onderzoek.8

De vorige visitatie vond plaats in 2002. De kwaliteit werd beoordeeld als matig tot

goed en het visitatierapport gaf aan dat er belangrijke verbeteringen mogelijk waren in

met name de programmering van het onderzoek. In de tijd van de visitatie zat de

faculteit in een ingrijpende reorganisatie. Inmiddels is een derde van het wetenschap-

pelijk personeel van destijds vertrokken. Uiteraard kwamen de resultaten van de 2002

visitatie niet helemaal als een verrassing en had de faculteit reeds het nodige in gang

gezet op het gebied van kwaliteitsbeleid.

De groepen die in de visitatie van 2002 een 2 of 3 voor kwaliteit9 scoorden zaten vrijwel

alle in het internationaalrechtelijke programma (global governance) en zijn vele deelpro-

gramma’s. Dit programma, dat met name te lijden had onder haar geringe programma-

binding, werd zeer grondig vernieuwd naar aanleiding van de visitatie. 

3.3 Allocatiebeleid

Instellingsniveau

Ondersteunen van talent en strategische onderzoekszwaartepunten brengt keuzes met

zich mee. Het universitaire vernieuwingsfonds is een instrument daarbij. De criteria

bij de toekenningen daaruit zijn geënt op de strategische prioriteiten. Omdat de uni-

versitaire budgetten echter beperkt zijn heeft de universiteit mede als strategie om haar

positie in de tweede en derde geldstroom te versterken (‘batenstrategie’). Hiertoe bevat

de interne systematiek voor de bekostiging van onderwijs en onderzoek de nodige

prikkels. Het interne verdeelmodel honoreert tweede geldstroomplaatsen, EU-Kader

toekenningen. Er wordt in het interne verdeelmodel geen aparte bonus gegeven voor

het goed scoren in visitaties. Op facultair niveau kan dat wel het geval zijn. De finan-

ciering van onderzoek in Leiden is echter nog steeds in belangrijke mate gekoppeld
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aan het onderwijs: onderzoek wordt bekostigd als opslag op onderwijs, naast de promotie-

component, de tweede geldstroombonus en een coryfeeënfonds. Dit ook vanwege de

financiële omstandigheden: de faculteiten worden maximaal geprikkeld om extern 

gelden te genereren. De praktijk bij de bètafaculteit is dat door de diverse opslagen de

faculteit meer geld krijgt op basis van het onderzoek dan het onderwijs. 

Verder leggen de huisvestingslasten een groot beslag op de middelen die beschikbaar

zijn voor faculteiten. Uiteraard biedt de huisvesting wel een omgeving en infrastructuur

voor onderzoek, maar het geld dat naar (nieuwe) gebouwen gaat is niet rechtstreeks

beschikbaar voor het primaire proces. Wat centraal beschikbaar is aan onderzoeksca-

paciteit vanuit de eerste geldstroom is derhalve zeer beperkt - het huisvestingsdossier

legt een grote druk op het beschikbare onderzoeksbudget. Momenteel wordt het interne

bekostigingsmodel van Leiden herzien, met het doel om de prikkeling tot middelen-

verwerving en kwaliteitsvergroting meer expliciet in het model op te nemen en te ver-

sterken. Vraag daarbij is hoe de ‘kleine dynamisering’ kan worden doorvertaald naar

de faculteiten.

Het onderzoekbeleid van de UL staat echter sterk onder invloed van het doel om mid-

delen te genereren om de ambities van de universiteit te realiseren. Visitatieoordelen

kunnen dan helpen als legitimatie bij het doorvoeren (of juist niet doorvoeren) van

afbouw of herschikkingen van programma’s. Ze zijn echter nooit het enige argument

omdat het onderwijs in de discipline, met een sterke verwevenheid van onderwijs en

onderzoek, wel in de volle breedte moet kunnen worden aangeboden.. Opgemerkt zij

dat visitaties in Leiden vooral niet worden gezien als een ‘afreken’- instrument, maar

meer als een verbeterinstrument. 

Biologie

Ten aanzien van de wijze waarop binnen de faculteit de toewijzing van de middelen

plaatsvindt, merken we op dat de instituten vraagbegrotingen indienen. Deze dienen

daar waar nieuw beleid wordt voorgesteld te zijn voorzien van een toelichting. De

vraagbegrotingen maken onder meer de facultaire ambitie zichtbaar om de externe

geldstromen te laten stijgen. In het huidige interne verdeelmodel van de universiteit

leidt dit ook tot een grotere bijdrage van de universiteit aan de faculteit/het IBL via de

premiëring van onder meer het tweede geldstroompersoneel. Doel is de omzet in de

tweede en derde geldstroom gelijk te laten zijn aan die in de eerste.

Om de vraagbegrotingen in te kunnen passen in de financiële kaders voor de faculteit

W&N als geheel maakt het faculteitsbestuur in overleg met de directeuren van de

diverse instituten binnen W&N haar keuzes. Bij deze discussies over het voorstel tot

de toewijzingen spelen kwaliteitsoordelen impliciet nadrukkelijk mee. In de faculteit

bestaat derhalve een mechanisme dat financiële gevolgen verbindt aan de uitkomsten

van visitaties. Naast de bonussen voor het scoren in de tweede geldstroom is er dus

ook van hieruit een bonus op goed presteren in onderzoek. 

In het facultaire strategiedocument staat de passage: “Kwaliteitsbewaking is voor

bovenstaande punten essentieel maar er zou ook meer de nadruk gelegd moeten wor-

den op het stimuleren van onderzoek van hoge kwaliteit door financiële consequenties

te verbinden aan de uitslagen van visitaties”.
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Rechtsgeleerdheid

Nu de faculteit na de reorganisatie weer in financieel rustiger water verkeert is er door

het CvB extra geld beschikbaar gesteld om aan dynamisering van onderzoek te doen.

Er is een fonds waaruit selectief verloven (sabbaticals) kunnen worden uitgekeerd aan

fellows. Deze verloven stellen onderzoekers in staat om aanvragen te doen in de ver-

nieuwingsimpuls (NWO), Mozaïek of EU fondsen. Dus: gericht onderzoeksverlof toe-

gekend na beoordeling door de onderzoeksraad. Er is daarbij een professionele onder-

steuning bij deze aanvragen (het ‘Tilburgse model’ met jury’s, besprekingen, voorbe-

reidingen). Dit werpt zijn vruchten (bijvoorbeeld een VIDI) af, ook al is de kans bij

NWO erg klein10 en trekt het onderwijs (4200 studenten) sterk aan de medewerkers. 

De Faculteit overweegt met ingang van 2006 de premies op promoties rechtstreeks

door te geleiden naar de betreffende groepen/afdelingen. Voor de (universitaire) bij-

dragen voor tweedegeldstroomonderzoek is dat al het geval. De afdelingen kunnen het

geld verder intern doorverdelen. Succes hierin werkt, naar de faculteit hoopt, door in

toekomstige visitatieoordelen. 

3.4 Organisatiestructuur

Instellingsniveau

De universiteit is doende te komen tot een heroriëntatie van het onderzoek. Dit gaat

gepaard met bundeling van onderzoeksgroepen en het identificeren van onderzoeks-

thema’s en - zwaartepunten. De inverdiencapaciteit van de onderzoeksgroepen (vooral

in de bètawetenschappen) is daarbij een belangrijk criterium. Als er bewust delen van

het onderzoek worden weggekapt dan vindt dat niet alleen plaats op grond van kwali-

teit maar ook grond van de vraag of het onderzoek voldoende bijdraagt aan het te

bewerkstelligen onderzoeksprofiel. Het opbouwen/opheffen van onderzoeksgroepen

moet dus worden bezien binnen de context van het gehele onderzoekslandschap van

een faculteit. Daarbij merken we op dat een faculteit als die van de Wiskunde en

Natuurwetenschappen een grote verzameling van disciplines is. Het profilerende

onderzoek zal zich vaak op discipline-overstijgende terreinen begeven. Heroriëntatie

van onderzoek houdt vaak in dat een onderzoeksgroep of -thema niet meer zelfstandig

kan blijven voortbestaan maar wordt gekoppeld aan ander onderzoek. Dit kan al dan

niet gepaard gaan met additionele middelen.

Soms moet onderzoek in de actuele vorm worden afgebouwd, soms zelfs als ze excel-

lent zijn. De reden daarvoor dan is dat ze niet bijdragen aan het onderscheidend profiel

van Leiden. Anderzijds kan om de aansluiting internationaal op een bepaald onder-

zoeksterrein te verkrijgen de beslissing worden genomen om gericht te investeren in

een bepaald type onderzoek (bijv. cognitie) en daarbij onderzoek vanuit verschillende

groepen/faculteiten te bundelen en daarbij internationale onderzoekers aan te trekken.

Dit afgewogen tegen het perspectief dat de groepen bieden.

Biologie

Zoals gezegd is het biologie onderzoek gesitueerd in het Instituut Biologie Leiden

(IBL). De belangrijkste doelen die aan het IBL ten grondslag lagen waren het bewerk-

stelligen van wetenschappelijke synergie en een meer efficiënt management van de

kostbare onderzoeksinfrastructuur en de ondersteunende diensten.
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De afgelopen jaren hebben majeure veranderingen plaatsgevonden in het Biologie-

onderzoek aan de UL. In dit onderzoek heeft een aanzienlijke koerswijziging plaats-

gevonden, sterk gedreven door inhoudelijke overwegingen. Bio-sciences werd aange-

wezen als leidend thema (biology-IBL, biochemistry-LIC, biopharmacy-LACDR, bio-

physics-LION, bioinformatics-MI/LIACS). Vandaaruit werd gekeken hoe het onder-

zoek opnieuw kon worden ingericht. Hulpmiddel daarbij was de visitatie. Het onder-

zoek nu is minder breed dan in het verleden. Het succes van de fusie is zichtbaar in

de gezamenlijke projecten die tussen de diverse onderzoeksvelden zijn geïnitieerd.

Wel streeft de faculteit nog steeds naar het realiseren van een uni-locatie voor het

Biologie onderzoek om de samenwerking tot een nog groter succes te maken.

Er heeft in september 2005 een visitatie plaatsgevonden (het visitatierapport is in con-

cept gereed). De koerwijziging is behalve door inhoudelijke overwegingen ook sterk

bepaald door het gegeven dat er een grote bezuiniging diende te worden doorgevoerd

omdat de faculteit W&N in zijn totaal terug moest in omvang. De uitkomst van een

visitatie helpt dan in het identificeren van de sterke en zwakke punten - met name

omdat het SEP ook sterk op het toekomstperspectief van een onderzoeksgroep is

gericht. Kwaliteitszorg is binnen de faculteit een continu proces. Een externe peer

review is een belangrijk instrument van toetsing. Het SEP protocol voorziet naast een

terugblik op de afgelopen zes jaar ook in een vooruitblik die de peers wordt voorgelegd.

Daarin worden de prioriteiten en ambities van het instituut vastgelegd. Wederom pre-

luderend op het rapport van de commissie is het duidelijk dat de peers de beleidsvoor-

nemens van het instituut volledig onderschrijven. 

De research topics van het IBL zijn: Molecular Cell Biology, Molecular Developmental

Genetics, Metabolomics, Molecular Microbiology, Plant Cell Physiology, Evolutionary

Biology, Integrative Zoology, Behavioural Biology, Plant Ecology, Animal Ecology en

Theoretical Biology. Om voldoende kritische massa in een selectief aantal expertise

terreinen te bewerkstelligen werden harde keuzes gemaakt tijdens de reorganisatie in

2002. Deze keuzes waren gebaseerd op de voorwaarde dat het resulterende spectrum

van expertisevelden een coherent geheel van onderzoekspotentieel en talenten van het

hoogste kwaliteitsniveau en met de uitmuntende vooruitzichten zou opleveren. De

secties Virology, Yeast Genetics en Evolutionary Morphology werden opgeheven, maar

een unit Moltan werd opgericht om de kennis van yeast genetics te behouden en één

van de virologists werd onderzoeker bij Plant Cell Physiology. De afgeslankte secties

in Theoretical Evolutionary Biology en Theoretical Biology enYheoretical Biology and

Phylogeny werden gecombineerd in de sectie Theoretical Biology. De sectie Environmental

Biology werd overgebracht naar het Centre of Environmental Sciences. Ook werd een

sectie Metabolomics opgericht en werden enkele onderzoekers/AIO’s aangesteld op

sectie-overschrijdende thema’s.

Rechtsgeleerdheid

Het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek is in 1997 van

start gegaan als facultair onderzoekinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Het instituut is onder veel meer belast met het facultaire onderzoeksbeleid, de opleiding

van promovendi, het ontwikkelen van nationale en internationale samenwerkingsrelaties,

en het werven van fondsen uit de tweede en derde geldstroom.
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In de faculteit heeft een reorganisatie plaatsgevonden. De doelstelling daarbij was te

komen tot ingrijpende bezuinigingen en daarmee tot een gezondere financiële situatie.

De onderzoekskwaliteit bleek niet slecht te zijn, maar liet voor de faculteit over het

geheel genomen een gemiddeld beeld zien ten opzichte van de rest van Nederland.

Kijkend naar de oorzaken daarvoor en naar beter scorende rechtenfaculteiten zijn

maatregelen getroffen. Bundeling van programma’s en het systematisch daaraan vast-

houden werd gezien als de route die men in moest slaan. Daarbij kende de faculteit

een groot bestand aan wetenschappelijk personeel dat nog niet was gepromoveerd.

Deze personeelsleden hebben ofwel de faculteit inmiddels verlaten, ófwel kregen de

opdracht binnen een of twee jaar te promoveren. De ambitie om veel beter te scoren

en dat snel te doen heeft ertoe geleid dat men al in 2006 een nieuwe externe visitatie

wil ondergaan om een tussenbalans op te maken via een externe toetsing. Het nieuwe

SEP protocol biedt daartoe ook de mogelijkheden, omdat de regie veel meer bij de

instelling zelf ligt.

De uitkomsten van het visitatierapport 2002 hebben geleid tot het aanbrengen van

meer samenhang in het onderzoek bij Rechtsgeleerdheid. Een belangrijke beperking

is wel dat de faculteit het zich vanwege haar onderwijs niet kan veroorloven om het

onderzoek in belangrijke vakken (bijvoorbeeld strafrecht of burgerlijk recht) af te bouwen.

Dalen kan de faculteit zich niet veroorloven. Dit betekent dat echt drastische ingrepen,

zoals het overhevelen van middelen van minder goede naar goede groepen om dáár

toppen te creëren, lastig zijn te realiseren, mede vanwege het feit dat de middelen

überhaupt krap zijn. 

Destijds bij de oprichting van het Instituut in 1996 is gekozen voor grensoverschrij-

dende thema’s. Er is niet gekozen voor strafrecht, burgerlijk recht, bestuursrecht,

maar voor thema’s.

Het onderzoek van het instituut is samengebracht in zes onderzoeksprogramma’s van

het E.M. Meijers Instituut, waarin onderzoekers uit verschillende (vooral juridische)

disciplines samenwerken. Deze koers is ingegeven door de gedachte dat juist langs de

grenzen van de verschillende disciplines belangrijke onderzoeksvragen liggen. 

De zes huidige onderzoeksprogramma’s zijn:

1. Securing the Rule of Law

2. Geschillenbeslechting

3. Vraagstukken van vermogensrecht

4. Sociale Cohesie en het recht

5. Vraagstukken van belastingrecht

6. Veiligheid en recht

In deze programma’s verrichten fellows en promovendi van de faculteit grensover-

schrijdend onderzoek. Alle promovendi zijn binnen de programma’s aangesteld. 

Nadeel is wel dat door grensoverschrijdende programma’s de afzonderlijke ‘bloedgroepen’

(de departementen en afdelingen, zoals strafrecht en bestuursrecht) moeilijk zijn te

identificeren, ook qua kwaliteit, en de groepen in Leiden niet met groepen elders in het

land (Tilburg, Maastricht, Amsterdam) kunnen worden vergeleken. Het gegeven dat

Leiden in de SEP systematiek in grote mate zijn visitaties solo inricht maakt dit er ook

niet gemakkelijker op. Daartegenover staan de voordelen dat een grotere coherentie in het

onderzoek wordt bereikt en het profiel sterker internationaal kan worden gepositioneerd.
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3.5 Personeelsbeleid

Instellingsniveau

De universiteit wil toonaangevende expertise in diverse wetenschapsdomeinen op het

gewenste niveau bevorderen en in stand houden. Om (internationaal) toptalent aan de

universiteit te binden - ook in gevallen waarin geen sprake is van vacatures - is er een

speciaal fonds (Coryfeeënfonds) dat voor een deel in de daarvoor noodzakelijke middelen

voorziet. Ook de faculteiten worden geacht in hun begrotingen daarvoor de nodige

ruimte vrij te maken. Nieuw talent wordt actief gerekruteerd door het potentieel in de

wetenschappelijke staf vroegtijdig te identificeren en door het scouten van talent in

binnen en buitenland. Doorstroming van talent naar de hogere wetenschappelijke rangen

is afhankelijk van prestaties, bewezen kwaliteit en ontwikkelde competenties.

Het Coryfeeënfonds is reeds genoemd, dit kan aangesproken worden om onderzoekers

van buiten (en buiten de formatie om) aan te trekken of om een intern erkende cory-

fee van extra middelen te voorzien. Dit laatste doe je ofwel omdat de persoon ofwel

excellent is beoordeeld ofwel een aanbieding van buiten heeft gehad. In eerste instantie

werd dit fonds vooral ingezet om dakpanconstructies te faciliteren - dus vooruitlopend

op het vertrek van hoogleraren jonge mensen aanstellen - maar inmiddels krijgt het

meer een rol als faciliteit om een hoogleraar een eigen onderzoeksgroep te laten vormen.

Een hoogleraar die van buiten komt en zijn eigen onderzoekers wil meenemen of aan-

trekken krijgt dan een substantieel bedrag hiervoor. Daarna moet de groep in de regu-

liere bekostiging van de faculteit worden opgenomen. Het Coryfeeën fonds moet

omvangrijker worden volgens de nieuwste strategienota.

Verder wil men in Leiden het tenure track systeem invoeren. Bij W&N is dat al in ver-

gaande mate het geval. Het formatiesysteem wordt dan losgelaten. Nog niet over de

hele linie van de universiteit, maar als begin van een trend om personeelsbenoemingen

wat en creëren van mogelijkheden om goede onderzoekers, potentieel beginnende

hoogleraren, tot persoonlijk hoogleraar te benoemen ook als er geen formele stoel

beschikbaar is. Dit is vaak gekoppeld aan extern verworven middelen: VICI subsidie

(bijv. Letteren) of VIDI (Rechtsgeleerdheid). Dus ontwikkeling in de richting van het

loslaten van het formatiebeginsel.

Leiden wil faculteiten stimuleren om excellente onderzoekers te identificeren en daar

instrumenten bij laten ontwikkelen. Bij de ene faculteit is dit beter in beeld dan bij de

andere. Men wil bewerkstelligen dat faculteiten ook beloningen beschikbaar stellen bij

goed presteren. Als een medewerker of eenheid zijn ‘targets’ (bijv. t.a.v. promoties) haalt.

Rechtsgeleerdheid

Het beleid bij de faculteit is sinds de reorganisatie zo dat UD’s allemaal gepromoveerd

moeten zijn. Ten tijde van de vorige onderzoeksvisitatie was dat nog niet het geval.

Alle UD’s die aan een proefschrift werkten en bij wie de verwachting bestond dat het

proefschrift er nog zou komen kregen een à twee jaar de tijd om dit te realiseren. Een

en ander betekende een grote vernieuwing en upgrading van het personeel. Inmiddels

heeft onder andere dit beleid - maar ook een verbetering van het promotiebeleid in

brede zin - ertoe geleid dat voor het kalenderjaar 2005 een aantal van 25 promoties

wordt gerealiseerd; terwijl ook voor 2006 zo’n hoog aantal wordt verwacht.
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De gepromoveerde onderzoekers moeten lid (fellow) zijn van het Meijers Instuut. De

eisen daarbij zijn: tenminste drie publicaties per jaar (gemeten over drie jaar, waarbij

een van de (negen) publicaties een internationale moet zijn) en er moet sprake zijn

van voldoende programmabinding. Eigen, individuele onderzoekslijnen (‘hobby’s’)

mogen niet meer en kunnen uiteindelijk leiden tot het beëindigen van de aanstelling.

In de laatste visitatie werd het gebrek aan samenhang (programmering) in het onder-

zoek als zwak punt gezien bij de faculteit (en bij de rechtswetenschappelijke discipline

in het algemeen). De eisen gesteld aan gepromoveerden gelden voor alle fellows,

inclusief de hoogleraren. Criteria voor wetenschappelijke publicaties zijn nader aange-

scherpt (wat is wetenschappelijk en wat is een vakpublicatie?). Meting van de output 

- in kwantitatieve en kwalitatieve zin - is sinds de vorige visitatie daarom inmiddels

gemeengoed geworden. Er bestaat echter geen lijst met tijdschriften die ‘goed of min-

der goed’ zijn. De rechtswetenschap in Nederland kent geen (extern) peer reviewed

tijdschriften.11

Wat het promovendi-beleid betreft is het nu zo dat de Leidse faculteit geen AIO’s meer

kent (behalve dan extern gefinancierde AIO’s - die als het even kan worden ‘opgeplust’).

Wel PhD-fellows (een eigen bedachte functiebeschrijving), die zes jaar krijgen om een

proefschrift te schrijven: grofweg 60% van de tijd wordt besteed aan onderzoek en

40% aan onderwijs. De aanstelling bedraagt 3 maal 2 jaar: na 2 jaar en 4 jaar is er een

verlenging bij goed presteren. Voordeel is dat er een natuurlijk moment is om eventu-

eel ‘van elkaar af te komen’ en dat ‘PhD-fellows een volwaardiger betrekking hebben

op de faculteit - met een behoorlijke onderwijstaak. Dit beleid moet nog worden geëva-

lueerd, maar het promotierendement lijkt vooralsnog hoger te zijn dan in het verleden.

De Faculteit kent nog wel een - bewust gekozen - vrij rigide systeem van onderwijs en

onderzoeksruimte: met uitzondering van de promovendi (zie hierboven) heeft iedereen

een 60% onderwijstaak en een 40% onderzoekstaak. Dit geldt ook voor degenen met

veel publicaties. Er wordt inmiddels voorzichtig nagedacht over meer differentiatie in

dit systeem. Men wil echter voorkomen dat er een klasse van docenten en een kleinere

groep van onderzoekers ontstaat.

Biologie

Vanaf 1998 volgen nieuwe benoemingen in de faculteit het tenure track principe. De

selectie voor tenure vindt plaats op basis van criteria die betrekking hebben op het

aantal publicaties in peer reviewed journals en de kwaliteit van deze journals, de ver-

diencapaciteit (‘grant earning power’), post doc ervaring, uitnodigingen voor conferen-

ties, en onderwijsenquêtes (en doceerkwalificaties). Deze criteria zijn transparant en

bekend. Een voorlopige assessment van de kandidaat wordt na drie van de (maximaal)

zes jaar gemaakt. Na vijf jaar vindt de uitgebreide beoordeling plaats voor het verkrij-

gen van tenure (en het kunnen doorgroeien naar een hoogleraar-positie). Succesvolle

kandidaten krijgen dan na uiterlijk 6 jaar een aanstelling voor onbepaalde tijd op UHD

niveau. In de regel zal vervolgens na een beperkt aantal jaren een voorstel volgen om

betrokkene tot hoogleraar te bevorderen, waarbij de gebruikelijke procedure wordt

gevolgd. Dezelfde criteria gelden ook voor carrière-gerelateerde beslissingen voor

andere leden van de wetenschappelijke staf. Het tenure track systeem dient per 2006

faculteitsbreed te zijn ingevoerd. Zo moet er per WP één top-publicatie per jaar kunnen

worden overlegd en dient een hoogleraar elk jaar tenminste één PhD af te leveren.

Samenhangend met dit principe van de tenure track voorziet de faculteit een toene-
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mende individualisering van onderzoeksprojecten en dientengevolge een geleidelijke

vervaging van de huidige sectiestructuur. Onderzoek zal meer en meer plaatsvinden

binnen een dynamische matrixstructuur gevormd door expertise en programma’s (of

clusters en research thema’s). Dit heeft (positieve) gevolgen voor de wetenschappelijke

kwaliteit en de flexibiliteit van de organisatie. In plaats van het huidige automatisme

waarbij vacatures in een expertiseveld weer worden opgevuld volgens de bestaande for-

matie worden meer en meer strategische keuzes gemaakt ten aanzien van gewenste

expertise en kwaliteit. Het tenure track systeem geeft in de ogen van de faculteit betere

mogelijkheden voor junior onderzoekers om hun talenten te ontwikkelen door deze

ook meer verantwoordelijkheden voor hun eigen onderzoek te geven. Belangrijke vragen

blijven: hoe maak je tenure track aantrekkelijk op alle niveaus, dus ook UHD met

tenure en hoogleraar niveau moeten mogelijk zijn. W&N loopt met haar loopbaanbe-

leid voorop ten opzichte van andere faculteiten. 

Verder is voor het werven van coryfeeën een apart fonds beschikbaar (hierboven reeds

genoemd).

De bezuinigingen hebben ertoe geleid dat het aantal stafleden met tenure in 2005 met

25% is gedaald ten opzichte van het jaar 2000. Omdat de meesten onder de oudere

staf (61+) een aantrekkelijk aanbod tot vervroegde uittreding van het CvB hebben geac-

cepteerd bleken gedwongen ontslagen niet noodzakelijk en werd er ruimte gevonden

om zelfs enkele nieuwe tenured posities te creëren. Er vonden benoemingen plaats in

de secties Molecular Cell Biology, Metabolomics, Integrative Zoology, Behavioural

Biology en Animal Ecology.

3.6 Planning en control

Instellingsniveau

Faculteiten worden aangesproken n.a.v. uitkomsten van visitaties. Bij het faculteits-

bestuur ligt ook de verantwoordelijkheid; zij beschikken over de middelen voor onder-

wijs en onderzoek (decentralisatie); zij doen de echte sturing. Faculteitsbestuur moet

richting veranderingen inzetten. Op twee momenten per jaar vindt er een overleg tussen

CvB en faculteiten plaats over de begroting. Uiteraard zijn er nog andere momenten

waarop CvB en Faculteit bijelkaar zitten (uiteraard vooral rondom visitaties), maar bij

de begrotingsonderhandeling komen de onderzoeksprestaties expliciet ter sprake.

Deze prestaties die in de toewijzing aan een faculteit doorwerken zijn promoties en

inverdiencapaciteit (tweede geldstroomplaatsen, subsidies).

Het nieuwe SEP protocol biedt veel meer dan het oude VSNU protocol de mogelijkheid

om de visitatie zo bruikbaar mogelijk te maken voor de onderzoekseenheid, vooral ook

omdat de commissie qua expertise goed kan worden aangesloten op het vakgebied van

de beoordeelde eenheid. Er hoeft niet zoals bij de VSNU-visitaties een compromis te

worden gesloten wat betreft de vertegenwoordiging van de specialisaties die in de

commissie vertegenwoordigd zijn (benoeming van generalisten en vaak ‘oudere’ men-

sen die verder van onderzoek afstaan). Het SEP daarentegen maakt meer maatwerk

mogelijk, zonder overigens tot de benoeming van vriendjes in de commissie over te

gaan - daarvoor is een onafhankelijke toetsing van de commissie door NWO, KNAW,

VSNU-disciplineoverlegorganen of individuele personen. De uitkomst van de visitatie

is dan ook volgens de UL veel waardevoller omdat het onderzoek is beoordeeld door
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peers die er veel dichter bijstaan. De uitkomst van de SEP visitatie (niet alleen de cijfers,

maar ook het commentaar erbij) komt ook veel sneller dan in het voorgaande systeem

ter beschikking en kan dus ook veel sneller tot een dialoog tussen CvB en faculteit leiden.

Een intensivering van de bemoeienis vanuit CvB met de eenheid/faculteit is het

gevolg, uiteraard zonder dat het CvB de exacte koers van de faculteit gaat bepalen;

bestuurlijke verhoudingen en expertise blijven gerespecteerd.

De precieze rollen in het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de onderzoeksvisi-

tatie zijn vastgelegd op papier (in een ‘Leids protocol’, Zie Internetpagina). Dit Leidse

protocol heeft landelijk als voorbeeld gediend en in veel gevallen tot afstemming

geleid van de protocollen van andere universiteiten op dit Leidse protocol (zie bijv.

onder het hoofdstuk over Tilburg). De regie is vanuit het centrale bureau. De uitkom-

sten worden ook gedocumenteerd en in een dossier gestopt. Prikkels zijn ingebouwd.

Het proces en de rol van de decaan daarbij keert zelfs terug in de resultaat- en ontwik-

kelingsgesprekken die het College voert met decanen. Dit is een wezenlijke breuk met

het voorgaande systeem. Input in de dialoog tussen CvB en faculteiten is ook de overige

informatie - naast de visitatieoordelen - die een indruk geeft van het relatieve presteren

van de eenheid. Het gaat dan om relatieve scores van de eenheid (bijvoorbeeld bij

NWO-aanvragen) ten opzichte van andere vergelijkbare eenheden in Nederland.

Biologie

Op basis van de uitkomsten van de peer review maken de instituten een plan van aan-

pak. Dat wordt besproken met de decaan en het CvB. Die bespreking leidt tot prestatie-

afspraken die in het reguliere bestuurlijk overleg tussen CvB en faculteitsbestuur worden

gemonitord.

Rechtsgeleerdheid

Er was intensief bestuurlijk overleg na de verschijning van het visitatierapport. Het

werd besproken met de departementsvoorzitters, afdelingsvoorzitters, de groepen als

zodanig, de Raad van Advies van de faculteit en de, toen juist ingestelde, Raad van

Advies van het Meijers Instituut. Ook is met de medewerkers (inclusief promovendi)

intensief gesproken over de koers van de faculteit (de ‘grote vragen in het onderzoek

van de toekomst’). De onderzoekers zelf hebben, binnen heldere randvoorwaarden van

het faculteitsbestuur, een grote invloed gehad op het vaststellen van de onderzoeks-

programma’s voor de komende vijf jaren. 

3.7 Impressies van de werkvloer

Biologie 

Met drie hoogleraren is gecorrespondeerd over de effecten van de evaluaties. Er moet

daarbij worden opgemerkt dat het Biologie onderzoek in de afgelopen jaren drastisch

is gereorganiseerd - niet vanwege tekortschietende kwaliteit, maar vanwege de nood-

zaak om een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling van de universiteit te leveren.

Het instituut IBL is opgezet. De inrichting van dit instituut en de (her-) bezetting van

vrijkomende posities (leerstoelen e.d.) heeft plaatsgevonden op grond va een strategisch

plan voor het Biologie onderzoek. Als een onderzoeksgroep in de evaluatie een excel-

lente score kon overleggen was dat weliswaar een belangrijk gegeven, maar op zichzelf

genomen nog geen garantie voor het ongemoeid laten van de groep bij beslissingen

over de organisatie van het onderzoek en het doorvoeren van bezuinigingen. Het stra-
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tegisch plan is leidend; de kracht en gezondheid van het instituut staat voorop. Maar

bij lastige keuzes zal het externe kwaliteitsoordeel zeker meegewogen (moeten) worden. 

Omgekeerd zullen voor het ongemoeid laten van een groep die laag scoort in de visitatie

goede extra argumenten moeten zijn om zo’n groep ongemoeid te laten. Gegeven de

geringe variatie in kwaliteitsoordelen over de groepen zal bij het IBL een ander argu-

ment dan kwaliteit vaker een rol spelen.

Overigens is het beleid steeds meer gericht op kwaliteit van personen (zie de opmer-

kingen over het tenure track systeem in paragraaf 3.5) en minder op kwaliteit van groepen. 

De kwaliteit van de onderzoeksgroep vertaalt zich niet in een hoger budget voor de

groep. Budgetten kunnen wel toenemen door verwerving van tweede en derde geld-

stroomopdrachten en de matching die daaraan vastzit. Hierbij wordt opgemerkt dat er

wel een correlatie is van de kwaliteit van de groep en de mate van succes in het verwerven

van tweede en derde geldstroommiddelen. Kwaliteit vertaalt zich vaak in werving en

werving wordt beloond, dus is er wel een (indirecte) relatie. Een van de geïnterviewde

hoogleraren benadrukte in dit verband dat het nastreven van hogere budgetten of het

verzilveren van kwaliteitsoordelen in zijn groep niet voorop staat, maar dat het gaat

om de publicatie van wetenschappelijke artikelen met een hoge kwaliteit en een hoge

impact. Uiteindelijk zal dat zich uitbetalen.

PhD projecten en 2e en 3e geldstroomprojecten die worden voorgedragen binnen IBL

hebben geen grotere kans op ‘inbedding’ binnen IBL wanneer ze afkomstig zijn vanuit

een excellente onderzoeksgroep. Ze worden op hun eigen merites beoordeeld (gescreend)

door de weco (de Scientific Advisory Committee). Daarbij spelen naast de kwaliteit van

het voorstel dus ook andere criteria (inverdieneffect, bijdrage aan profiel IBL) mee. 

In de praktijk dienen excellente groepen echter vrijwel altijd excellente voorstellen in

waarvoor inbedding geen probleem is. Bij 2e en 3e geldstroomprojecten zijn inverdien-

effecten erg belangrijk. Een excellente onderzoeker die aan een dergelijk project werkt

kan echter binnen de huidige omstandigheden geen 1e geldstroom aanstelling krijgen

omdat de (financiële) ruimte daarvoor ontbreekt. Zou die er wel zijn dan zijn naast

kwaliteit ook andere factoren in het geding.

Over de vraag of het gehaald hebben van een hoge score in de externe evaluatie de

kans op het gehonoreerd krijgen van een onderzoeksvoorstel bij NWO doet toenemen

zijn de meningen niet eensluidend. De track record van de aanvrager is wellicht

belangrijker, maar de externe evaluatie bevestigt meestal wel dit track record. In veel

NWO (en ook EU-) beoordelingen speelt kwaliteit van de groep een rol als criterium.

Het zal duidelijk zijn dat je als aanvrager uit een hoog beoordeelde groep zo’n extern

gegeven oordeel over de kwaliteit van je groep zal melden. Ook zal zo’n oordeel

natuurlijk breder bekend worden en zo indirect een rol kunnen spelen in het oordeel

van commissies en zo er een effect is, is dat positief.

Wat een excellent beoordeelde groep vooral merkt van visitaties is dat ze in de belang-

stelling staat van excellente onderzoekers en aantrekkelijker wordt als werkomgeving

voor nieuwe onderzoekers. Excellente groepen kunnen in geval van vacatures de beste

kandidaten aantrekken. De filosofie van dergelijke groepen is geheel en al gebaseerd

op het kiezen van de juiste mensen. Geen ‘tweede keus’ kandidaten kiezen als er zich
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geen betere aandienen, maar: kiezen voor talent. Excellentie genereert meer excellentie

en het zorgdragen voor ondersteuning van talent is de enige optie in deze. 

Hoewel er geen directe (financiële of personele) consequenties zijn verbonden aan

onderzoeksevaluaties worden evaluatierapporten niettemin beschouwd als een belang-

rijke bijdrage aan de vormgeving van het onderzoek (-sbeleid) van de diverse secties

binnen het IBL. Ze geven aan hoe geïnformeerde buitenstaanders over het instituut

denken en kunnen binnen het instituut bijdragen aan een reëler zelfbeeld van de be-

trokken groepen en een wat objectiever oordeel over elkaar. In die zin helpen ze sterke

en zwakke plekken te identificeren en daarmee in beleid rekening te houden. Directe

stimulering van excellentie is door het ontbreken van middelen echter onmogelijk.

Noten

4 Heeft de vragen schriftelijk beantwoord.

5 Zie voor de verantwoording van de becijfering het visitatierapport van de (visitatie)commissie-

Ten Kate, Rechtsgeleerdheid, VSNU december 2002, p. 18 en 19. 

6 In dit verband dient nog vermeld te worden het VSNU-rapport ‘Oordelen over rechten’, van de

commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid (oktober 2005), op basis

waarvan voor de rechtswetenschappelijke discipline en binnen het kader van het SEP een dis-

ciplinespecifiek protocol is ontworpen. In het rapport is expliciet aandacht gegeven aan de

becijfering van disciplines die in mindere mate dan het SEP voorziet opereren in een interna-

tionale omgeving (zie www.vsnu.nl).

7 Deelnemers aan de LERU zijn: University of Cambridge, University of Edinburgh, Université

de Genève, Helsingin Yliopisto, Universiteit Leiden, Université Louis Pasteur Strasbourg,

Ludwig-Maximilians-Universität München, Karolinska Institutet Stockholm, Katholieke

Universiteit Leuven, Università degli Studi di Milano, University of Oxford, Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg ( voor nadere informatie zie: www.leru.org).

8 Oordelen over rechten, VSNU oktober 2005, te downloaden van www.vsnu.nl.

9 Kwaliteit werd op twee dimensies beoordeeld: kwaliteit van het onderzoek (gemeten aan de

hand van enkele kernpublicaties) en kwaliteit van het programma.

10 Grof gezegd: bij NWO/MAGW gaat 50% van het geld naar de psychologen, 25% naar econo-

men, de rest naar bestuurskunde, recht, politicologie, communicatiewetenschappen, etc.

11 In Vlaanderen kent men inmiddels wel zo’n lijst; zie het rapport Oordelen over rechten,

VSNU oktober 2005.
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4. Case 3: Universiteit Utrecht
In het bijzonder de disciplines Psychologie en Farmaceutische Wetenschappen

4.1 Inleiding

Hieronder presenteren we themagewijs de informatie die is verkregen via interviews met:

- prof. dr. W.H. Gispen (rector magnificus)

- drs. H.M. van Dijk (Bestuursdienst, Directie Onderwijs & Onderzoek)

- prof. dr. W. Koops (decaan Faculteit Sociale Wetenschappen)

- prof. dr. G. van Koten (decaan Faculteit Bètawetenschappen) 

- dr. J. Wilting (managing director UIPS, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences)

- prof. dr. J. van Leeuwen (vice-decaan Natuurwetenschappen)

Behalve de interviews baseren we ons op schriftelijke informatie die ons ter beschikking is

gesteld. De uitkomsten van de meest ‘recente’ externe onderzoeksevaluatie Psychologie

(uit 1999) en Farmaceutische wetenschappen (uit 2004) zijn in de appendix bij dit

hoofdstuk opgenomen. Het onderzoek in de discipline Farmaceutische wetenschappen

scoort goed (een 3) tot excellent (score: 5) in de SEP-visitatie. Bij Psychologie is het

beeld volgens de (tamelijk gedateerde) VSNU-visitatie op één programma na goed tot

zeer goed (4 tot 4,5). Inmiddels is Psychologie opnieuw gevisiteerd. De uitkomsten

van de evaluatie zijn echter op dit moment (januari 2006) nog niet openbaar.

4.2 Strategie

Instellingsniveau

De Universiteit Utrecht (UU) streeft er naar onderwijs en onderzoek van internationale

kwaliteit te leveren en daarbij grensverleggend onderzoek te doen dat bijdraagt aan

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In haar onderzoeksbeleid streeft de

universiteit ernaar om de uitstekende positie die ze heeft als research universiteit te

continueren. In het onderzoeksbeleid staat de komende twee jaar de concentratie op

focusgebieden centraal. De universiteit is aan een Focus en Massa exercitie bezig,

waarbij focusgebieden in het onderzoek worden ontwikkeld. 

De UU heeft reeds vroegtijdig (midden jaren tachtig) ingezet op het beleid van facul-

teitsoverstijgende onderzoekszwaartepunten. In het kader daarvan moeten we ook de

vorming van (KNAW-erkende) onderzoeksscholen noemen (begin jaren 90) en daarna

de instelling van toponderzoeksscholen. Momenteel gaat - mede vanwege de bezuini-

gingsnoodzaak - de exercitie nog een stap verder en wordt gewerkt aan het reorganiseren

van onderzoek rondom multidisciplinaire onderzoekszwaartepunten en - in het onder-

wijs - het inrichten van multidisciplinaire masters gekoppeld aan dit onderzoek. De

faculteiten (er zijn zes brede faculteiten en een universitair medisch centrum) scheppen

hiervoor de voorwaarden en leveren de expertise vanuit hun discipline aan onderwijs

(inclusief de disciplinair georiënteerde Bachelors) en onderzoek (c.q. onderzoeksinstituten). 

De universiteit wenst zich te concentreren op een aantal speerpunten in onderzoek, op

basis van sterkten (excellentie in onderzoek) en op basis van het gewenste UU profiel.

Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd (Bron: Universiteit Utrecht, Strategisch

Plan 2005-2009, p. 12-13): 

(1) erkende kwaliteit, bijdrage aan de positie en profiel als researchuniversiteit

(2) multidisciplinariteit, kansen voor kennisvalorisatie en samenwerking met externe

partners;
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(3) perspectief en potentie, aantrekkingskracht op (jong) talent en externe financiering,

gezonde omvang

(4) relatie tot het opleidingenaanbod en betekenis voor het onderwijs

Met andere woorden, de kwaliteit van het onderzoek speelt een belangrijke rol in de

onderzoeksstrategie. De onderzoeksgroepen die hoog (een vijf) hebben gescoord in de

onderzoeksvisitaties figureren sterk in de focusgebieden. 

De strategie van de universiteit is erop gericht dat van al het onderzoek van de faculteiten

binnen twee jaar is aangegeven welke programma’s tot focusgebieden behoren waar-

mee de universiteit zich wetenschappelijk gezien onderscheidt, en welke programma’s

afgebouwd gaan worden. Focusgebieden worden intern, nationaal en internationaal

als zodanig herkend en erkend:- Het onderzoek en de onderzoekers binnen focusge-

bieden behoren tot de top 10-20% in de internationale c.q. nationale context in dat

vakgebied. De focusgebieden worden gekenmerkt door internationale samenwerking

met andere universitaire of niet-universitaire kennisinstellingen.

Van de programma’s buiten de focusgebieden is aangegeven wat daarvan de toekomst

is. De programma’s binnen de focusgebieden worden mede gestimuleerd door het

aantrekken van erkende wetenschappers binnen de desbetreffende onderzoeksterreinen.

Focusgebieden halen een voor de sector relatief hoog aandeel binnen in de tweede en

derde geldstroom (inclusief smart-mix) in verhouding tot de eerste geldstroom.

Binnen de focusgebieden worden extra middelen ter beschikking gesteld om zoge-

naamde Prestige Masters te ontwikkelen. Dit zijn selectieve onderzoeksmaster pro-

gramma’s die twee jaar duren en studenten voorbereiden op een promotieplaats of

een functie als onderzoeker buiten de universiteit. Alle huidige prestige masters zijn

verbonden aan een onderzoekgroep van internationale topkwaliteit die behoort tot een

van de focusgebieden van de Universiteit Utrecht. Het onderwijs wordt gegeven aan

een internationaal samengestelde groep van excellente studenten, de voertaal is Engels.

Het is de verwachting dat deze masters de beste en meest ambitieuze studenten uit de

hele wereld aantrekken. Elke master krijgt gedurende vier jaar jaarlijks zo’n 100.000 €

steun. De Universiteit Utrecht heeft in totaal 15 Prestige Masters. 

Er wordt een stringenter beleid ten aanzien van kwaliteit gevoerd. Al het onderzoek

scoort ‘goed’ in de SEP-beoordeling. In de praktijk is het beleid van de universiteit dat

onderzoek minimaal een 4 moet scoren. Onderzoeksgroepen die minder scoren

bevinden zich in de gevarenzone. Ze worden tegen het licht gehouden en, indien er te

weinig perspectief is, niet gecontinueerd. Onderzoeksprogramma’s die niet voldoen

aan het criterium ‘goed’, worden extra bestuurlijk/strategisch getoetst door de decaan.

Deze toetsing resulteert in een set voorwaarden voor voortzetting dan wel in de beëin-

diging van het desbetreffende programma.

Psychologie

Het onderzoek op het gebied van de psychologie is onderdeel van de Faculteit Sociale

Wetenschappen. Behalve psychologie maken ook de gebieden ACS (Algemene Sociale

Wetenschappen, Culturele Antropologie en Sociologie), Pedagogiek/Onderwijskunde

en Methodenleer & Statistiek deel uit van de faculteit. Het onderzoek beslaat de gebieden

gezondheidspsychologie, klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, psychonomie,

en de sociale en organisatiepsychologie. De strategie van de faculteit wat betreft weten-
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schappelijk onderzoek was (en is) sinds de visitatie van 1999 gericht op kwaliteitsver-

betering. In het verlengde van de strategie van de UU is de faculteit op zoek naar

nieuwe structuren en impulsen voor haar onderzoek. Dit proces van herstructurering

liep parallel met de implementatie van een bezuinigingstaakstelling die mede werd

ingegeven door algemeen UU-beleid. Vanwege de geplande opbouw van de vervangings-

gelden voor de gebouwen waarover de universiteit beschikt diende de faculteit haar

steentje bij te dragen in de bezuinigingen. Deze bezuiniging zou met de kaasschaaf

hebben kunnen plaatsvinden naar de mening van de thans zittende decaan, maar

daarvoor is niet gekozen. 

Het criterium bij de herstructurering was het instandhouden van een klassieke faculteit

sociale wetenschappen met de klassieke driedeling psychologie, pedagogie & sociologie,

die op alle fronten kwalitatief goed werk verricht. Basisdisciplines die nodig zijn voor

het profiel van de faculteit kunnen dan niet worden gemist, zelfs als het onderzoek

van matige kwaliteit is. Omdat de visitatie van 1999 aangaf dat het onderzoek in de

ontwikkelingspsychologie zwak was (score: 2), werden de nodige inspanningen verricht

en middelen vrijgemaakt om de betreffende groep te versterken. Ook elders in de

faculteit (bijvoorbeeld culturele antropologie) was versterking nodig. In de reorganisatie

van de faculteit zijn er om deze reden zelfs drie onderzoeksgroepen die voldoende

presteerden qua onderzoek opgeheven. Dit verschafte de ruimte voor vernieuwing in

achterblijvende groepen. Zo werd mede met financiële steun van het College een nieuwe

hoogleraar voor ontwikkelingspsychologie aangetrokken en geïnvesteerd in de noodza-

kelijke infrastructuur om weer een succesvol onderzoeksprogramma te ontwikkelen.

Eind 2005 heeft de visitatie psychologie plaatsgevonden. Hoewel de resultaten nog

niet bekend zijn is de verwachting dat daaruit zal blijken dat de reorganisatie zijn

vruchten - ook bij de ontwikkelingspsychologie - heeft afgeworpen en dat de kwaliteit

van het onderzoek als (zeer) goed zal worden beoordeeld door de visitatiecommissie.

Wat betreft de strategie van de faculteit aanvaardt de decaan de becijfering van de

onderzoekskwaliteit als legitimatie van zijn keuzes. Die keuzes hebben echter geen

een-op-een relatie met die getallen. Een dergelijke directe relatie is er wel als het gaat

om het opstarten van research master opleidingen in de faculteit (de faculteit telt

inmiddels 5 geaccrediteerde research masters). Als het onderzoek dat aan de opleiding

ten grondslag ligt niet over de gehele linie minimaal een vier scoort zal er geen aan-

vraag worden ingediend bij het CvB - eenvoudigweg omdat de criteria van het UU

beleid dat niet toestaan. Om die reden is er dan ook geen research master culturele

antropologie. Wel heeft de faculteit een Prestige Master Sociology and Social Research.

Kortom, de visitaties worden zeer serieus genomen door de faculteit en de aanbevelingen

worden ook ter harte genomen.

Farmaceutische wetenschappen

Het onderzoek op het gebied van de Farmaceutische wetenschappen is onderdeel van

de Faculteit Bètawetenschappen. Deze faculteit is in het kader van de universitaire

operatie Bestuurlijke Vernieuwing 2002-2003 per 1 maart 2005 ontstaan uit de fusie

van de faculteiten Biologie, Farmaceutische Wetenschappen, Natuur- en Sterrenkunde,

Scheikunde en Wiskunde & Informatica. De Faculteit Bètawetenschappen bestaat

sindsdien uit zes departementen. Het departement Farmaceutische wetenschappen is

daar een van.
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Het fundament voor het te voeren onderzoeksbeleid in het departement Farmaceutische

wetenschappen is gelegd in de nota “Strategisch Plan: Op weg naar 2010”. Een nieuw

Strategisch Plan 2015 is in voorbereiding, daarbij gebruikmakend van de uitkomsten

van de visitatie Farmaceutische wetenschappen van oktober 2004. Het farmaceutische

onderzoek van de UU werd van hoge kwaliteit geacht (zeer goed tot excellent, zie bijlage).12

De oordelen van de visitatiecommissie - ook die van de vorige visitaties uit 1990 en

1996 - zijn benut om de onderzoeksorganisatie goed neer te zetten: een gekantelde

organisatie met een grote bewegingsvrijheid voor het farmaceutische onderzoeksin-

stituut met de toenmalige faculteit in voorwaardenscheppende zin op afstand. 

Evenals bij de Faculteit Sociale Wetenschappen staat ook de nieuwe Faculteit Bèta-

wetenschappen voor de keuze om de kwaliteit in stand te houden, in een breed spectrum

van disciplines te voorzien en tegelijk aan de door het college opgelegde bezuinigings-

doelstelling te voldoen. De bezuinigingstaakstelling bedraagt maar liefst 20% van het

eerste geldstroombudget. De strategie die de faculteit heeft gekozen is niet het hanteren

van de kaasschaaf, maar een selectief beleid te hanteren. Er worden dus harde keuzes

voor geselecteerde terreinen gemaakt en - binnen de grote nieuwe facultaire structuur -

er wordt getracht door samenwerking tussen disciplines meerwaarde te creëren en

groepen (‘massa’) te formeren die complementair in kennis zijn en iets gezamenlijks

hebben op een bepaald thema. Tegelijk biedt de fusie de mogelijkheid om de bedrijfs-

voering te stroomlijnen en aan te laten sluiten bij de vernieuwing in de centrale

bedrijfsvoering.

Het maken van de keuzes vindt plaats in het kader van de focus & massa discussie en

loopt gezamenlijk op met de vernieuwing die in het onderwijs plaats dient te vinden

(BaMa, Graduate Schools, Prestige masters). Een bezuiniging in de eerste geldstroom

van een dergelijk hoge omvang betekent ook dat de faculteit op tijdelijke inkomsten-

bronnen (tweede, derde geldstroom) is aangewezen, met alle gevolgen vandien voor

het kunnen uitvoeren van de missie van de faculteit (c.q. universiteit), namelijk het

doen van fundamenteel onderzoek met een maatschappelijke component daarin. 

De faculteit is dus genoodzaakt (en wordt door de buitenwereld ook opgedragen) om

in te schrijven op instrumenten als Smart Mix, Top Instituut Pharma, Dutch Polymer

Institute, Top onderzoekscholen en Bsik, maar ziet hier tegelijk een steeds kleinere

vaste bekostiging tegenover staan.

Nu is het onderzoek op het gebied van de farmaceutische wetenschappen bij uitstek

multidisciplinair van aanpak en vindt het plaats in nauwe interactie met het farmaceu-

tische en biotech bedrijfsleven13, alsmede met maatschappij en politiek op het gebied

van de gezondheidszorg. Deze samenwerking en dialoog, versterkt door het afnemen

van de eerste geldstroom, betekent dat het departement als het ware is gedwongen tot

het dynamiseren van zijn onderzoek. Er dienen dus sterke groepen met voldoende 

verdiencapaciteit te worden geformeerd en tegelijk moeten de funderende disciplines

behouden blijven. Visitatie-oordelen kunnen dan behulpzaam zijn om harde keuzes te

maken of te legitimeren. Wel moet worden opgemerkt dat visitatie-oordelen daarbij

niet enig zaligmakend argument zijn; ook andere argumenten kunnen meespelen. 

Zo kan er onderwijs zijn verbonden aan een groep die niet optimaal functioneert in

zijn onderzoek en dus aanleiding zijn om de groep te laten voortbestaan in aangepaste

vorm en oriëntatie.
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4.3 Allocatiebeleid

Instellingsniveau

De hoofddoelstelling van het financiële beleid is het creëren van stabiele financiële

randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek. Deze doelstelling

staat stevig onder druk door forse bezuinigingen van de overheid op de primaire taken

van de universiteit en op de ondersteunende diensten. De belangrijkste oorzaak van de

bezuinigingen die ook aan de UU moeten plaatsvinden zijn echter de stijgende huis-

vestingslasten. Deze zijn het gevolg van het zeer omvangrijke, voor een belangrijk deel

uit verouderde laboratoria bestaande vastgoedbezit.

De UU streeft naar een structureel sluitende exploitatie, waarbij voldoende financiële

ruimte is voor vernieuwing en de eerder genoemde zwaartepuntvorming. Op zowel facul-

tair als universitair niveau wordt 2% van de Rijksbijdrage bestemd voor vernieuwingen

en tijdelijke financiering van projecten ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Het

systeem van interne onderwijsbekostiging is gebaseerd op uitgevoerd onderwijs uitge-

drukt in gerealiseerde studiepunten. Wat betreft onderzoek is het interne allocatiebeleid

niet zodanig ingericht dat groepen die een 4 of 5 scoren in de onderzoeksvisitaties

automatisch extra geld krijgen. In de visie van het universitaire bestuur zit er al extra

geld in deze groepen. In de praktijk is het namelijk zo dat de kwalitatief sterke spelers

ook sterk zijn vertegenwoordigd in de High Potentials, Prestige Masters en de groepen

die in universitaire zwaartepunten zijn opgenomen. Bovendien voert de UU vanuit

centraal niveau een matchingsbeleid. Onderzoekers en onderzoeksgroepen die succes-

vol zijn in de tweede geldstroom (Veni/Vidi/Vici, Spinoza, KNAW-akademiehoogleraren-

programma) ontvangen een deel van de matchingsbijdrage vanuit de centrale universi-

taire middelen.

We merken hierbij op dat een hoge score in de onderzoeksvisitatie geen garantie is

voor het voortbestaan van een groep. In de (gefuseerde) Faculteit Bètawetenschappen

zijn in de reorganisatie vanwege de bezuinigingsnoodzaak zelfs groepen met een

excellente score gesneuveld.

Psychologie

Het allocatiebeleid van de faculteit past in dat van het brede UU-beleid. De faculteit

matcht de tweede geldstroomsubsidies vanuit NWO en KNAW. De aanvraag van tweede

geldstroomprojecten dient wel van tevoren te worden gemeld bij de directeuren/ pro-

grammaleiders om een te groot beslag op de matchingscapaciteit van de faculteit te

voorkomen. Naast de matching draait het allocatiebeleid vooral om het scheppen van

de (financiële) voorwaarden voor het doen van onderzoek. Zo hebben de drie voorzitters

van de facultaire onderzoeksinstituten een grote mate van autonomie bij het inrichten

van hun onderzoeksprogramma’s. Ze trachten voorstellen voor onderzoek die zij ont-

vangen van hun programmaleiders gefinancierd te krijgen. Dit geschiedt na overleg

met de andere voorzitters van de instituten en de instituutsdirecteur van het facultair

onderzoeksinstituut. De portefeuillehouder financiën van het Facultair Management

Team en de directeur bewaken het ‘rood staan’ van de groepen scherp om binnen het

instituut oneerlijke concurrentie te voorkomen.

In de visie van de decaan is het niet zo dat een vijf gescoord in de onderzoeksvisitatie

automatisch meer geld oplevert voor de betreffende groep. Er is slechts beperkte belo-

ning voor goed presteren, omdat de balans in de faculteit - de wens om een klassieke
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sociale faculteit in leven te houden - voorop staat. Overigens is de gedachte dat “matching”,

zowel als succes, samen als zodanig de beloning uitmaken.

Naast de eerste en tweede geldstroom is de faculteit actief in het verwerven van mid-

delen uit de derde geldstroom. Zo zijn er gesprekken gaande met aanbieders van

medische zorg om tot vergaande samenwerking te komen. Derde geldstroomonder-

zoek dient aan te sluiten bij het onderzoeksprofiel van de faculteit. 

Farmaceutische wetenschappen

Het allocatiemodel van het departement faciliteert/beloont op grond van een extern

kwaliteitsoordeel. Dit vindt vooral plaats door de matching van de tweede geldstroom

en andere persoonsgebonden subsidies en prijzen. Daarbovenop ontvangen de groepen

met een hoge kwaliteitsscore geen additionele financiële middelen. Wel beschikt het

onderzoeksinstituut van het departement Farmaceutische wetenschappen over een

AIO- en post-doc pool van waaruit aan goed presterende groepen kan worden toegewezen

en kunnen materiële middelen (apparatuur, infrastructuur) in de vorm van matching

worden toegewezen. 

In de visie van de faculteit is het niet mogelijk en ook niet nodig om de excellente

groepen nog verder te belonen vanuit een gelimiteerde beleidsruimte die door reorga-

nisaties is gecreëerd. In feite zouden dergelijke groepen het als een beloning moeten

beschouwen dat ze mogen voortbestaan in een faculteit die harde financiële keuzes

moet maken. In de reorganisatie van de Faculteit Bètawetenschappen is zelfs het

besluit genomen om twee groepen die in de visitatie een vijf scoorden af te bouwen

om een nieuwe groep op te kunnen bouwen. Met andere woorden, visitatie-oordelen

zijn niet het enige kompas waarop wordt gevaren.

4.4 Organisatiestructuur

Instellingsniveau

Hierboven hebben we reeds aangegeven dat onderzoeksvisitaties een belangrijke rol

spelen bij het identificeren van de onderzoekszwaartepunten van de UU. Het UU

onderzoek wordt momenteel strakker geprofileerd rondom sterke groepen met per-

spectief. Beslissingen over het voortbestaan en de samenstelling van onderzoeksgroe-

pen gemaakt op basis van een sterkte-zwakte analyse van het onderzoek. In deze focus

en massa exercitie worden uit groepen met excellente onderzoekers eenheden - vaak

multidisciplinair van samenstelling - opgebouwd waarmee de UU zich wenst te profi-

leren. Onderzoek en mastersopleidingen zijn steeds meer multidisciplinair georgani-

seerd; bachelors nog steeds vooral disciplinair. Bij de besluiten over de organisatori-

sche inrichting zijn onderzoeksvisitaties een belangrijke input. De VSNU- en SEP-

beoordelingen zijn daarbij met name behulpzaam bij de bètawetenschappen en de

medische disciplines omdat het onderzoek en de beoordeling ervan, in tegenstelling

tot bij de alfa en gamma wetenschappen, veel meer een groepsaangelegenheid is. De

uitdaging is om in gebieden als Letteren meer samenwerking tot stand te brengen. 

De indruk is dat de SEP-beoordelingen, veel meer dan de VSNU-beoordelingen, bruik-

baar zijn bij beslissingen over reorganisatie, herpositionering en bezuinigingen. Dit

omdat het perspectief van een onderzoekseenheid en zijn onderzoeksmanagement

nadrukkelijk onderdeel zijn van de kwaliteitsbeoordeling. De visitatie is immers
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gericht op de onderzoekseenheid en niet op de discipline. Een evaluatiecommissie kan

daardoor gemakkelijker uitspraken doen over strategie en management van een

onderzoeksentiteit. Het SEP richt de beoordeling daarmee meer op het proces en is

minder dan de VSNU-beoordeling een tijdgebonden momentopname van relatieve

onderzoeksprestaties. Voor een College van Bestuur biedt een SEP evaluatie daarmee

meer aangrijpingspunten voor beleid. Uiteraard worden aanbevelingen van evaluatie-

commissies niet blindelings overgenomen - ze worden altijd in hun context bezien en

besproken met het management (decaan, directeur, leiders van de betreffende groepen)

van de beoordeelde eenheid. Afwijkingen van de aanbevelingen van een commissie

worden derhalve altijd beargumenteerd.

Net zo min als excellente beoordelingen een garantie zijn voor het voortbestaan van

een groep zijn hoge inkomsten uit derde geldstroom dat ook niet. Een groep dient de

extern verworven inkomsten op de geselecteerde focusgebieden in te zetten om een

positie te kunnen claimen binnen de UU. 

Psychologie

In het meerjarenplan 2004-2009 werd een koers van organisatorische herstructurering

ingezet. Thans is er sprake van drie Departementen, te weten Psychologie, Pedagogiek/

Onderwijskunde en Algemene Sociale Wetenschappen/Culturele Antropologie/

Sociologie. Elk van deze departementen kent een onderzoeksinstituut zowel als een

onderwijsondersteuningsteam. Departementsbesturen kennen portefeuillehouders

voor onderzoek, onderwijs en financiën. Ook kent de faculteit een Graduate School

Social and Behavioural Sciences die aan het onderzoek van de faculteit is gekoppeld.

Het onderzoek is georganiseerd binnen het Facultaire Onderzoeksinstituut. Dit instituut

kent drie afdelingen, de Departementsinstituten, voor Psychologie, Pedagogiek en

Maatschappijwetenschappen. Elk van de drie Departements-Instituten wordt geleid

door een vooraanstaand onderzoeker/directeur. Onder de instituten vallen onder-

zoeksprogramma’s met programmaleiders. 

Onderzoekers en programma’s participeren in erkende onderzoeksscholen: het

Helmholtz Intituut (HH), het Research Institute for Psychology and Health (P&H),

het Kurt Lewin Instituut (KLI) en het ISED (Institute for the Study of Education and

Development). Het eerste (HH) is een interfacultair instituut van de UU waarin naast

de psychonomen van de Faculteit Sociale Wetenschappen ook andere faculteiten

(medicijnen , biologie, natuurwetenschappen) participeren. De overige scholen zijn

van hoogwaardige, erkende kwaliteit en de onderzoekers in de psychologie wensen

van maximaal profijt te trekken uit de netwerkfunctie van deze scholen. 

Bij het bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek streeft de faculteit ernaar om

achterblijvende groepen waar mogelijk mede een impuls te geven door ze aan te laten

sluiten bij de meest succesvolle groepen, zodat het succes van de ene groep de andere

groep aansteekt. Dit is onder meer met de klinische psychologie gebeurd. Een hoogle-

raar experimentele psychopathologie uit Maastricht werd “opgekocht” (met aanhang)

en het onderzoek van deze leerstoel werd in verbinding gebracht met de zeer succes-

volle psychonomie onderzoeksgroep van de faculteit. Deze aanpak is derhalve ingegeven

door de strategie van de faculteit om de discipline van de klinische psychologie die tra-

ditioneel niet het sterkste onderzoeksreputatie heeft, maar wel erg veel studenten telt,

binnen de faculteit ook qua onderzoek sterker te verankeren.
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Farmaceutische wetenschappen

Het onderzoek aan de faculteit Bètawetenschappen is organisatorisch ondergebracht

bij één of meerdere onderzoeksinstituten die gekoppeld zijn aan de zes disciplinege-

richte departementen. De basiseenheden binnen de zes departementen zijn de leer-

stoelgroepen en de onderzoeksprogramma’s. Een leerstoelgroep of onderzoekspro-

gramma staat onder leiding van een hoogleraar en bestaat verder uit een aantal mede-

werkers werkzaam binnen het wetenschapsgebied van de leerstoel. Het onderzoek van

de leerstoelen bij Farmaceutische Wetenschappen is organisatorisch ondergebracht bij

het onderzoeksinstituut “Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences” (UIPS). Het

UIPS is opgericht in 1992. De missie van UIPS is om hoogwaardig fundamenteel far-

maceutisch onderzoek te verrichten. Reeds bij de oprichting - en daarbij vooruitlopend

op de huidige focus en massa discussie - werd het onderzoek georganiseerd rondom

een aantal brede thema’s. Daarbij richt het onderzoek van UIPS zich op de ontwikke-

ling van nieuwe concepten en kennis bij de ontdekking, ontwikkeling en gebruik van

geneesmiddelen. Daarnaast worden wetenschappelijke onderzoekers opgeleid in het

gebied van de farmaceutische wetenschappen. Momenteel kent UIPS zes programma’s,

waarin een aantal onderling samenhangende leerstoelen onder leiding van een pro-

grammaleider participeren.

De onderzoeksorganisatie kent daarnaast echter een grote verscheidenheid aan dyna-

mische samenwerkingsverbanden. Elke leerstoel of een groep van leerstoelen partici-

peert in één van vele grotere en kleinere universitaire onderzoeksinstituten en -centra.

Verbindingen zijn er met de scheikunde, medicijnen, biologie en de sociale weten-

schappen. Het UIPS is onderdeel van het Academisch Biomedisch Centrum (ABC)

van de Universiteit Utrecht. Verder participeren de subdisciplines binnen het departement

Farmaceutische wetenschappen in landelijke KNAW-erkende onderzoeksscholen/

graduate schools. 

Bij de fusie die tot de huidige Faculteit Bètawetenschappen heeft geleid en de focus en

massa operatie die in gang is gezet stond het definiëren van groepen die rondom the-

ma’s kunnen worden geclusterd voorop. Het ging om het formuleren van een nieuwe

context voor het onderzoek. Visitatie-oordelen waren bij de inrichting een van overwe-

gingen, tezamen met andere zoals de wens om het onderwijs te vernieuwen, een

breed spectrum aan disciplines te kunnen blijven aanbieden en het goed in te kunnen

spelen op een omgeving waarin ook andere universiteiten opereren. Wat dat laatste

betreft is er landelijk een zekere afstemming met andere universiteiten tot stand geko-

men. Deze afstemming en taakverdeling tussen de bèta faculteiten in Nederland doet

zich voor ten aanzien van het onderzoek, de PhD-trajecten en de research masters.

Mede gelet op de beperkte Nederlandse markt zoekt de faculteit in haar keuzes naar

complementariteit met andere universiteiten en kiest ze haar eigen specialiteiten in

onderzoek en onderzoeksopleidingen. 

4.5 Personeelsbeleid

Instellingsniveau

Geselecteerde en getalenteerde onderzoekers krijgen ruimte, tijd en geld om innova-

tieve onderzoekslijnen te ontwikkelen binnen de context van de gekozen profilerende

onderzoeksgebieden. Met het High Potentials Programma wil de Universiteit Utrecht

de volgende generatie onderzoeksleiders de kans geven hun talenten te tonen en inter-
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disciplinaire samenwerking bevorderen. Jonge getalenteerde onderzoekers (met vijf tot

tien jaar onderzoekservaring) in dienst van de UU worden uitgenodigd om een onder-

zoeksduo te vormen en gezamenlijk een onderzoeksvoorstel van enkele A4-tjes (verge-

zeld van CV’s) in te dienen. De beste onderzoeksvoorstellen worden gehonoreerd met

een substantiële subsidie voor vijf jaar. Het programma is inmiddels aan een tweede

toekenningsronde begonnen. De subsidie bedraagt maximaal 1 miljoen euro per jaar

en wordt aan ten hoogste 10 koppels van jonge, veelbelovende wetenschappers voor

vijfjarig interdisciplinair onderzoek toegekend. De wetenschappers die tot nu toe succes-

vol zijn geweest in het programma zijn zonder uitzondering afkomstig uit de groepen

die een 5 hebben gescoord in de onderzoeksvisitaties.

Naast het High Potential Programma biedt de UU coaching en mentoring aan jong

talent. Dit geschiedt door topwetenschappers die jonge talenten bijstaan bij het ver-

werven van externe financiering en bij de ontwikkeling van hun onderzoek. Zo wordt

aan VIDI-aanvragers en voorgedragen kandidaten voor De Jonge Academie (een KNAW

programma) een training interview- en presentatietechnieken aangeboden. Ook VIDI-

en VICI-aanvragers worden gecoacht door interne adviescommissies.

Verder activeren de faculteiten talentvolle vrouwen en mannen om zich te kandideren

voor het Mozaïekprogramma.

Psychologie

Genoemd zijn reeds de benoemingen van nieuwe hoogleraren op leerstoelen van sub-

disciplines die versterking behoeven. Dit vindt soms plaats door groepen van andere

universiteiten op te kopen. De decaan tracht daarnaast de grootste talenten (zoals cum

laude gepromoveerden) in de faculteit waar mogelijk een aanstelling te bieden om ze

te behouden voor de universiteit. Jonge hoogleraren worden geacht een NWO-subsidie

(Vidi/Vici) binnen te halen. Mochten ze bij de eerste poging niet succesvol zijn dan

dienen ze een jaar later een tweede poging te doen. Bij onvoldoende resultaat na drie

of vier jaar - ook qua andere onderzoeksprestaties - vindt een gesprek plaats met de

decaan over het toekomstperspectief van de betreffende persoon. 

Om de indieners van NWO-voorstellen ondersteuning te bieden organiseert de faculteit

ondersteuning bij de aanvraag en training in het voeren van gesprekken bij NWO. De

faculteit biedt een forum dat de jonge onderzoeker begeleidt en helpt. 

De faculteit heeft een aantal onderzoekers in huis die in het High Potential Programma

van de universiteit participeren. 

Farmaceutische wetenschappen

Er zijn thans zes disciplinegroepen in het departement Farmaceutische wetenschappen.

Een disciplinegroep is de thuisbasis voor het personeel dat in dienst is van de faculteit.

Een disciplinegroep herbergt in beginsel een aantal onderling samenhangende leer-

stoelen onder leiding van een onderzoeksprogrammaleider. In het kader van de focus

en massa discussie en op basis van de oordelen van de peers worden aanpassingen in

de personele samenstelling van de onderzoeksgroepen gemaakt. Ieder jaar is er in het

kader van de planning & control cyclus van UIPS een interne evaluatie. Alle onder-

zoeksgroepen worden doorgelicht en alle AIO- en post-doc projecten worden tegen het

licht gehouden. Eventueel worden maatregelen genomen. In het algemeen kan worden
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gesteld dat naar aanleiding van visitaties altijd maatregelen worden genomen in geval

van minder goed beoordeelde onderzoekers. Er volgen beleidsmatige ingrepen: in de

vorm van een koerswijziging in het onderzoek, een andere combinatie van personen

en/of het aanscherpen/afdwingen van prestatie-eisen. Wederom wordt daarbij niet

alleen naar het aspect kwaliteit gekeken, maar ook naar het toekomstperspectief 

(viability) van een groep. 

Indachtig het organisatieprincipe van de UU (de “Utrechtse ruit”) waarin onderwijs en

onderzoek gescheiden zijn, vraagt het onderzoeksinstituut UIPS op basis van vooraf

bepaalde onderzoeksprogramma’s onderzoeksexpertise van de faculteit. De faculteit

wijst dit toe in de vorm van ‘handen’ in termen van personen. UIPS kan op basis van

kwaliteitscriteria die handen weigeren. Betrokken persoon wordt dan door de faculteit

op een outplacement traject gezet. Na vertrek kan de ontstane vacature op het gewenste

niveau worden ingevuld. 

Sinds enige jaren wordt een ‘tenure track’ systeem toegepast. Tenure Track is de bena-

ming voor het beleid ter bepaling of een (aankomend) medewerker genoeg kwaliteit in

zich bergt om definitief toe te treden tot het wetenschappelijke corps van de faculteit

en tenminste door te groeien naar een UHD1-positie. De belangrijkste kenmerken van

het beleid zijn het verlaten van het formatiebeginsel, integrale personeelplanning per

disciplinegroep, en derhalve geen individuele procedures, maar wel maatwerk per

medewerker. De benoeming geldt in beginsel voor vijf jaar met zorgvuldige evaluaties

in de vorm van Resultaat & Ontwikkeling (R&O-) gesprekken in het 1e, 2e en 4e jaar en

beoordelingen in het 3e en 5e jaar. De evaluaties vinden plaats op basis van vooraf over-

eengekomen criteria (prestatiecontract van het type SMART). Inmiddels is met een

tiental medewerkers een tenure track overeenkomst aangegaan.

In R&O gesprekken worden met elke vaste en tijdelijke medewerker duidelijke afspraken

gemaakt over onderwijs en onderzoek - zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit.

Het gegeven dat een universiteit een verzameling van professionals is betekent wel dat

peer pressure en concurrentie tussen onderzoekers altijd nog de belangrijkste instru-

menten voor kwaliteitsverbetering zijn.

Het departement - en de Faculteit Bètawetenschappen in het algemeen - is erg voor-

zichtig met het bieden van vaste aanstellingen vanwege de relatief grote omvang van

de tijdelijke (2e en 3e geldstroom-) middelen. De faculteit is voortdurend op zoek naar

een juiste balans in de formatie vast versus tijdelijk. De basis voor het onderzoekbeleid

ligt in eerste instantie in de eerste geldstroom. De tweede en derde geldstroom is er

om daarbij accenten te leggen en verdieping te zoeken, maar is geen vaste basis voor

het onderzoeksbeleid van faculteit/departement. De onvoorspelbaarheid van de tweede/

derde geldstroom staat niet toe dat daar veel vast personeel van afhankelijk is.

Tenslotte nog twee opmerkingen over dynamiek:

Een groot verloop in personeel vanwege de relatief grote omvang van het tijdelijke per-

soneelsbestand betekent dat er veel expertise en ervaring in tijdelijke aanstellingen ligt

besloten. Deze know-how verdwijnt met de mutaties in het personeel. 
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Bij de reorganisaties ziet de faculteit zich gesteld voor het gegeven dat er bij beslissingen

om een onderzoeksgroep af te bouwen altijd rekening moet worden gehouden met

een periode van enkele jaren alvorens van het zittend personeel afscheid kan worden

genomen. Dit vanwege CAO bepalingen.

4.6 Planning en control

Instellingsniveau

De UU kent - net als andere universiteiten - een protocol voor de bestuurlijke hantering

van de onderzoeksvisitaties op grond van het SEP. Dit interne protocol legt de werkwijze

vast die wordt gevolgd bij de onderzoeksbeoordelingen aan de UU. De (centrale) Directie

Onderwijs en Onderzoek (DOO) zorgt voor de tijdige opstart van de onderzoeksbeoor-

delingen. Het College van Bestuur laat beoordelingen aan de UU bij voorkeur geza-

menlijk met beoordelingen aan andere universiteiten plaatsvinden. 

De SEP aanpak kent een interne en een externe beoordeling van onderzoek. Het SEP

gaat uit van een externe beoordeling om de zes jaar en een interne beoordeling halver-

wege twee externe beoordelingen. De interne beoordeling is de verantwoordelijkheid

van de betreffende decaan/decanen. Basis voor de beoordeling is een document con-

form het format van het SEP, gebaseerd op de drie meest recente wetenschappelijke

jaarverslagen. Het CvB is verantwoordelijk voor de externe beoordeling, de inrichting

van het beoordelingsproces, de opdracht en samenstelling van de beoordelingscom-

missie, de publicatie van het beoordelingsrapport en de bestuurlijke consequenties die

aan de beoordeling worden verbonden. Voor de externe beoordeling is een stappen-

plan opgesteld door de DOO. Onderdelen hiervan zijn de voordracht van de voorzitter

van de beoordelingscommissie, de benoeming van de leden van de commissie, de

opdracht tot de zelfstudie, de site visit door de evaluatiecommissie, de aanbieding van

het visitatierapport aan het CvB, de inhoudelijke reactie op het rapport door het CvB

aan het beoordeelde instituut (c.q. de decaan), de publicatie van het rapport en het

bestuurlijke overleg over het rapport. 

In het bestuurlijk overleg tussen CvB en decaan komen de resultaten van de visitatie

met regelmaat aan de orde. De uitkomsten van de beoordelingen van de onderzoeks-

groepen zowel cijfermatig als in woorden, alsmede de aanbevelingen van de commissie

komen tezamen met de implementatie van de aanbevelingen en de bijbehorende plan-

ning aan de orde. 

Psychologie

De visitatie die eind 2005 heeft plaatsgevonden is zorgvuldig voorbereid. Gesprekken

met de diverse groepen en gremia binnen de faculteit (PhD’s, post-docs, programma-

leiders, hoogleraren) hebben plaatsgevonden. Men kent het belang van de visitatie. 

Op het moment dat de oordelen van de visitatiecommissie verschijnen, komen deze

aan de orde in de gesprekken die het faculteitsbestuur met de programmaleiders

(gezamenlijk, en apart voor de eventuele probleemgevallen) voert. Hier is geen apart

draaiboek hiervoor, maar de omgang ermee is deel van de dagelijkse routine van de

verantwoordelijke bestuurders in de faculteit. Wat met de uitkomsten gaat gebeuren

wordt door de leiding van de faculteit (decaan, voorzitters onderzoeksinstituten, leiding

Graduate School) besproken en daarna gecommuniceerd met het College van Bestuur.
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Farmaceutische wetenschappen

Resultaten van visitaties komen binnen de Faculteit Bètawetenschappen eerst aan de

orde op departement niveau in gesprekken tussen de vakdecaan voor farmaceutische

wetenschappen en de betreffende onderzoeksgroepen en -leiders. Eén niveau hoger is

er vervolgens overleg met de decaan van de Faculteit Bètawetenschappen en de vice

decaan voor Life Sciences. Onderwerpen als visitaties en onderzoeksstrategie komen

eens in de drie maand aan de orde in gesprekken tussen decaan en CvB.

Men is tevreden over het SEP protocol. Wel heeft men de voorkeur voor beoordelingen

waar een vergelijking met andere Nederlandse universiteiten in zit.

4.7 Impressies van de werkvloer

Sociale Wetenschappen (Psychologie, Sociologie)

Door de drie geïnterviewde hoogleraren (twee bij Psychologie en een bij Sociologie)

werd aangegeven dat uitstekende onderzoeksevaluaties geen formele effecten hebben.

Er zijn alleen repercussies bij een negatieve beoordeling. Een matig presterende groep

heeft iets uit te leggen en kan ingrepen verwachten. Een goede groep krijgt te horen:

Ga zo verder!’. In die zin gaat er dus een beschermende werking van de evaluatie uit;

de groep blijft gevrijwaard voor reorganisaties.

De decaan monitort continu, dus een goede score is geen verrassing voor een onder-

zoeksgroep. Het facultaire beleid is dat sterke groepen waar mogelijk worden gefacili-

teerd, maar de geïnterviewden gaven te kennen dat ze financieel niet veel wijzer worden

van de uitstekende beoordeling. 

Er wordt wel een effect bemerkt bij aanvragen voor de tweejarige onderzoeksmaster

van de faculteit. Immers, hier is als eis gesteld dat de betrokken onderzoeksgroep een

4 of een 5 in de beoordeling heeft gescoord in de evaluatie. Het Engelse RAE systeem

zou wat betreft de doorvertaling van kwaliteitsoordelen meer effect sorteren - maar

daarbij wordt direct opgemerkt dat daarmee niet is gezegd dat dit systeem wordt

geprefereerd.

In de afgelopen jaren is er qua onderzoeksfaciliteiten en onderzoeksbeleid veel ten

goede veranderd bij de faculteit. Er zijn laboratoriumruimtes ter beschikking gesteld,

weliswaar niet uitsluitend op basis van evaluatie-uitkomsten, maar een goede indruk

van een groep helpt daarbij wel. Een goede score levert goodwill en vertrouwen richting

decaan en CvB op. 

De toedeling van post docs en AIO’s aan hoogleraren binnen de facultaire onderzoeks-

instituten vindt niet plaats op basis van succes in de evaluatie. De kwaliteit van het

onderzoeksvoorstel is belangrijker. Ook hier dus hooguit een indirect verband. Deze

tijdelijke onderzoekerscapaciteit levert in de onderzoeksgroep wel een verlichting op

wat betreft onderwijstaken. De onderwijslast wordt over meerdere mensen verdeeld.

Richting NWO is de ervaring dat evaluaties niet merkbaar meetellen. Het imago van

een groep in het vakgebied is belangrijker - publicaties tellen sterker mee. Overigens

zijn er bij NWO in de vrije competitie relatief weinig middelen beschikbaar. De richting

van het verband tussen succes bij NWO en succes in de evaluatie is eerder ‘succes bij

NWO leidt tot succes in externe evaluatie’ dan andersom. 
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De VSNU visitatie (1999) werd als te breed ervaren - met te weinig aandacht voor

aparte groepen. De evaluatie van het Helmholtz instituut (de toponderzoekschool) was

wat dat betreft een betere ervaring. In het algemeen worden evaluaties als erg intensief

ervaren. Teveel criteria, te tijdrovend en lijdend aan een inflatie in de scores. Ze zijn

niet erg onderscheidend. Eenvoud wordt bepleit. Maar desondanks hebben ze toch

nuttige kanten. 

Farmaceutische Wetenschappen

In de gesprekken met de drie hoogleraren werd aangegeven dat een goede beoordeling

een morele stimulans betekent voor de groep. Dit komt ten goede aan de ‘team effort’

en is een impuls om ook zaken als onderwijsvernieuwing met enthousiasme op te

pakken. Uitstekend presterende groepen zijn geen uitzondering bij UIPS, dus de

hoogleraren hadden ook niet verwacht dat er meer materiële middelen/faciliteiten

beschikbaar zouden komen. Wel is het zo dat een slecht presterende groep onmiddellijk

zou zijn opgeheven, en ingrepen zou moeten ondergaan. Een goede beoordeling bete-

kent een sterkere positionering van de groep binnen UIPS, c.q. de faculteit. 

Bij het beschikbaar stellen van AIO’s (uit de AIO pool) en postdocs speelt kwaliteit wel

mee, maar de sturingsmogelijkheden in deze zijn zeer beperkt. AIO’s (3 à 4 per groep)

die worden vergeven ten behoeve van de meer ‘risicovolle’ onderzoeksprojecten zijn

altijd ingebed in een structuur met meer AIO’s vanuit de industrie. Kortom, de

Faculteit bezit weinig middelen en het CvB geeft voorlopig onderwijs even de prioriteit.

De onderzoekstijd wordt via het aanstellen van AIO’s wel iets ruimer omdat AIO’s een

stukje onderwijs geven.

Indirect wordt wel geprofiteerd van goede onderzoeksbeoordelingen. Immers de repu-

tatie van een groep telt mee bij beslissingen op universitair niveau om middelen ver-

kregen via TTI Pharma te matchen. Een slechte groep zal niet kunnen meedoen. Ook

bij het inbrengen en verdedigen van onderzoeksplannen bij de decaan geeft een goede

onderzoeksbeoordeling de nodige rugdekking. 

De industrie let niet sterk op visitatieoordelen, en meer op track record en valorisatie-

aspecten (wordt de kennis goed beschermd in de zin van patenten?). NWO doet niet

veel voor het farmaceutisch onderzoek en de indruk is dat visitaties niet meespelen bij

het toekennen van projecten.

49



De richting van het onderzoek komt aan de orde in het Strategisch Plan 2015, en daar-

bij wordt de kwaliteit van het onderzoek in aanmerking genomen, evenals de aanbeve-

lingen van de evaluatiecommissie. De evaluaties worden als nuttig ervaren. Het nut

schuilt vooral in het proces, niet zozeer in de uitkomst (kwaliteitsbeoordeling is een

ongoing process, men kent de uitkomst al). Visitaties - de zelfstudie - geven aanleiding

tot reflectie, en het nadenken over onderzoeksthema’s. De externe reflectie - de aanbe-

velingen van de commissie - ten aanzien van de koers van het onderzoek wordt ook als

waardevol ervaren. 

Noten

12 De hoge kwaliteit van het Farmacie onderzoek vertaalt zich ook in het gegeven dat het departe-

ment een International Prestige Masters programma is toegekend, te weten Drug Innovation.

Op onderzoeksgebied is deze master verbonden met PhD trajecten.

13 Farmacie heeft als gevolg daarvan strategische allianties met het bedrijfsleven (Numico,

GlaxoSmithKline) gesloten en is betrokken bij de oprichting van het Top Instituut Pharma. 
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Appendix Resultaten onderzoeksvisitaties Farmaceutische wetenschappen en Psychologie, Universiteit
Utrecht

Farmaceutische Wetenschappen (2004)
Programma’s UIPS Kwaliteit Productiviteit Relevantie Levensvatbaarheid Fte 2001

Immunopharmacology of the 5,0 4,5 5,0 5,0 15,3 

respiratory, gastro-intestinal and 

related vascular systems

Psychoactive drugs and the CNS: 3,0 4,0 3,0 4,0 15,4

Integrated research into brain 

mechanisms of psychiatric disorders

Medicinal Chemistry 3,0 4,0 3,0 4,0 16,94

Advanced drug delivery 4,0 4,0 4,0 4,0 15,5

Biomedical Analysis: Function and 4,0 4,0 5,0 5,0 13,46 

structural characterization of disease 

related biomolecules

Population-based studies of drug 4,0 5,0 5,0 5,0 11,8

treatment: from molecule to patient 

outcomes

Psychologie (1999)*

Programma’s Kwaliteit Productiviteit Relevantie Levensvatbaarheid Fte (gemid

1993-1997)

Mental function: acquisition, 4,0 3,0 4,0 4,0 10,8

dysfunction and compensation

Trauma, grief and depression 4,0 3,5 5,0 4,0 6,0

Risk behavior, stress and health 4,5 3,5 4,0 4,0 9,4

Stress and adaptation in health 4,5 4,0 5,0 4,0 7,3

and disease

Self-related processes in developmental 2,0 2,0 3,0 2,0 3,8

tasks

*Er is inmiddels een meer recente onderzoeksevaluatie Psychologie (2005), maar de resultaten daarvan waren ten tijde van het schrijven

van dit rapport nog niet openbaar.
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5. Case 4: Technische Universiteit Delft
In het bijzonder de disciplines Bouwkunde en Civiele Techniek

5.1 Inleiding

Hieronder presenteren we themagewijs de informatie die is verkregen via een inter-

view met: 

- Prof.dr.ir. J.T. Fokkema (rector magnificus) 

- Prof. ir. H. Beunderman (decaan Faculteit Bouwkunde - tot januari 2006) 

- Prof. ir. L. de Quelerij (decaan Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen)

- Drs.ing. J.J. de Boer (beleidsmedewerker Afdeling Strategie en Beleid)

Behalve het interview baseren we ons op schriftelijke informatie (Jaarverslag en

Instellingsplan TU Delft 2005-2008. De uitkomsten van de onderzoeksevaluatie

Architecture, Urbanism and Building Sciences (bij de Faculteit Bouwkunde) en de onder-

zoeksevaluatie Civil Engineering (bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen),

beide uit 2005, zijn aan het eind van deze case beschrijving toegevoegd. Beide evaluaties

hebben volgens het SEP-protocol plaatsgevonden. Het onderzoek bij Bouwkunde wordt

overwegend beoordeeld als goed tot zeer goed van kwaliteit. Het onderzoek bij Civiele

Techniek krijgt de kwalificatie goed tot excellent. 

5.2 Strategie

Instellingsniveau

De TU Delft wenst als technische universiteit haar vooraanstaande positie in onderwijs,

onderzoek en kennisvalorisatie verder uit te bouwen. Het thans zittende College van

Bestuur - in 2001 aangetreden - heeft hiertoe in de afgelopen 2 jaar een groot aantal

fundamentele keuzen gemaakt. Een belangrijk instrument daarbij was de onderzoeks-

portfolio discussie 2002-2003, waarin 177 onderzoeksgroepen zijn doorgelicht wat

betreft hun onderzoek. Uitkomst hiervan was een beeld van de kennisgebieden waar-

op Delft sterk is. Dit zijn gebieden met grote wetenschappelijke en maatschappelijke

relevantie, hoge wetenschappelijke kwaliteit en een belangrijke bijdrage aan het profiel

van de TU Delft. 

De keuzes ten aanzien van de vraag op welke gebieden de universiteit sterk wenst te

zijn werden gemaakt door een gezaghebbende commissie die voor de helft uit Delftse

hoogleraren bestond en voor de helft uit de top van de industrie. Vraag was waar het

onderzoek in de toekomst naar toe al gaan. Daaruit werd een programma van speer-

punten gedestilleerd. Dit heeft geleid tot het herstructureren van de gehele onder-

zoeksportfolio (2002-2003) en het op een nieuwe leest schoeien van het onderzoeks-

profiel door middel van grootschalige TU Delft Research Centres (2003). In deze

interfacultaire onderzoeksclusters worden multidisciplinaire problemen bestudeerd.

De dertien Delft Research Centers zijn bundelingen van excellent onderzoek. De

excellentie is gebaseerd op het feit dat de deelnemende onderzoekers in de onder-

zoeksvisitaties als uitstekend zijn gekwalificeerd en hun onderzoek een grote maat-

schappelijke relevantie bezit.

Dit DRC programma loopt van 2003 tot 2008 en de universiteit heeft 44 miljoen Euro

beschikbaar gemaakt ter stimulering van deze gebieden. In 2006 is er een mid-term

evaluatie om te bezien hoe verder wordt gegaan.

52



Bouwkunde

In 2004 is de Delft School of Design (DSD) opgericht, met als doel het ontwerpend

onderzoek op het gebied van met name de vakgebieden architectuur en stedenbouw

op de kaart te zetten van wetenschappelijke activiteiten en daarvoor een internationaal

platform te creëren. Bij dit proces zijn buitenstaanders betrokken geweest ter advisering.

Naast de oprichting van de DSD heeft er nog een groot aantal ontwikkelingen plaats-

gevonden, waaronder het bevorderen van het PhD beleid, de versterking van het

onderzoek in relatie tot de Masters-opleiding en internationaal publiceren. In deze

ontwikkelingen spelen de onderzoeksvisitaties een belangrijke rol bij het behouden en

verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek op de faculteit. Zo werd na de visitatie

Bouwkunde de groep Environments opgeheven wegens de slechte review.14 De groep

Design Knowledge Systems werd opgeheven wegens emeritaat.

Opgemerkt zij dat het ontwerponderzoek van architectuur en stedenbouw, maar ook

van bouwtechnologie en real estate & housing in de faculteit worden gedefinieerd als

specifieke gebieden van onderzoek die moeten worden beoordeeld aan de hand van

eigen criteria. Hiermee wordt aangegeven dat bouwkunde een vakgebied is dat zich

beweegt tussen onder andere techniek, empirisch onderzoek en sociale wetenschappen,

en daardoor een eigen positie heeft.

Civiele Techniek

Onderzoeksevaluaties hebben een grote impact op de faculteit. De uitkomsten en aan-

bevelingen spelen mee bij de inrichting van het onderzoek. Toch is niet alleen de visi-

tatie bepalend. Ook de rol van een onderzoeksgroep bij het onderwijs kan belangrijk

zijn bij het besluit een groep af te bouwen en een nieuwe start te maken. Zo is besloten

een groep met een excellente score bij een andere groep onder te brengen om een

betere aansluiting qua onderzoek te bewerkstelligen. Voorbeeld hiervan was de over-

plaatsing van de groep Geomatica (Geodesie) naar de faculteit Luchtvaart- en Ruimte-

vaarttechniek. 

De ambitie van de faculteit is om 80% van de programma’s een goede tot excellente

beoordeling te doen krijgen in de externe (internationale) evaluaties. Alleen groepen

met een zeer goede tot excellente score participeren in de Delftse speerpunten. Het

combineren van sterktes staat voorop.

5.3 Allocatiebeleid

Instellingsniveau

De budgetten die aan de faculteiten worden toegewezen bestaan uit een onderwijs-

component en een onderzoekcomponent. Wat betreft de onderzoekcomponent is er

naast een infrastructuur component (17% van onderzoekscomponent) een deel dat als

strategiedeel, dan wel als basisvoorziening kan worden aangemerkt (20% van de

onderzoekcomponent) en een deel dat via een formule is opgehangen aan de onder-

zoeksproductie (63%). Met dit laatste deel wenst de universiteit prestaties te bevorderen.

De onderzoeksproductie bestaat daarbij uit de diverse uitingen van onderzoek, zoals

promoties, ontwerpercertificaten en publicaties. Ook is er een koppeling met de Ba- en

Ma-diploma’s. De publicaties zijn onderverdeeld in een aantal categorieën: internationaal

wetenschappelijk boek, Nederlandstalig wetenschappelijk boek, artikel in refereed journal

(onderscheiden naar de impactfactor van het desbetreffende tijdschrift), verleend octrooi,

conference proceedings, vakpublicatie. Aan elke output is een tarief verbonden dat ver-
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schilt per groep van faculteiten. Ook door NWO, KNAW, FOM, en STW gehonoreerde

onderzoeksprogramma’s tellen mee (er wordt een 10% toeslag op de financiële

omvang gegeven) - dit is de centrale bijdrage in de matching.

Middelen voor het speerpuntenbeleid (de Delft Research Centers) zijn in het strategie-

deel opgenomen.

Bouwkunde

Het facultaire meerjarenplan is het uitgangspunt bij de budgetbeslissingen. Het interne

allocatiemodel van de faculteit is aangepast ten opzichte van dat van de universiteit.

Het drijft minder sterk op wetenschappelijke publicaties in journals en meer op inter-

nationale boeken. De faculteit is immers meer gericht op ontwerpen en minder op

publicaties. Wat betreft publicaties is Bouwkunde van nature meer georiënteerd op

publicaties in boekvorm en gericht op de Nederlandse context. De middelenverdeling

binnen de faculteit is mede afhankelijk van tentoonstellingen, prijzen, symposia.

Publicaties tellen wel mee, maar een artikel over het onderzoek in de faculteit wordt

minstens zo belangrijk geacht als een artikel van een onderzoeker in de faculteit. 

Dit neemt niet weg dat de faculteit het publiceren in het Engels stimuleert (maar ook

Spaanstalige boeken en artikelen zijn in verband met het grote verspreidingsgebied

belangrijk). Ook is het publiceren in high impact journals aan de faculteit toegenomen.

Ontwerpend onderzoek en culturele vernieuwing zijn lastig te vatten bij budgetbeslis-

singen. Een ontwerp is weliswaar een valide uiting van onderzoeksactiviteit maar vindt

bij NWO weinig weerklank (Rem Koolhaas kan moeilijk een projectvoorstel indienen).

Mede hierom heeft de TU Delft in het interne allocatiemodel drie compartimenten

(‘boxen’) onderscheiden - science, engineering en design - elk met eigen prestatiemaat-

staven. Zo valt Bouwkunde met Industrieel Ontwerpen in de box Design. Het type

prestaties dat meetelt voor de bekostiging van Bouwkunde is dan ook anders dan voor

een Science faculteit als Technische Natuurkunde.

Nieuwe kansrijke gebieden krijgen een stimulus, goed presterende groepen krijgen

beperkt extra middelen - bijvoorbeeld via het potje ‘impulsfinanciering’, in het kader

waarvan tijdelijk extra middelen voor het primaire proces beschikbaar werden gesteld

voor onderzoek (pre-seed financiering voor AIO’s of het laten verkennen van de moge-

lijkheden voor contractonderzoek). Zwak presterende onderzoeksgroepen krijgen wel

extra aandacht, dan wel worden afgebouwd.

Civiele Techniek

De taakstelling per onderzoeksgroep vertaalt zich in beschikbare budgetten. In tegen-

stelling tot bij Bouwkunde is hier het universitaire verdeelmodel wel directer doorver-

taald. Ook de promotiepremies vallen direct toe aan de onderzoeksgroep.

Alleen groepen met een 4 of 5 in de onderzoeksevaluatie doen mee in de Delft Research

Centres. Dit kan gezien worden als een vorm van beloning voor deze groepen op grond

van hun goede beoordeling. De faculteit zet 20% premies op (alle) tweede en derde

geldstroomprojecten en streeft ernaar die sneller uit te betalen. Zo stimuleert de faculteit

groepen die in deze speerpunten deelnemen om promovendi aan te trekken.
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5.4 Organisatiestructuur

Instellingsniveau

Behalve dat bepaalde onderzoeksprogramma’s zijn gestopt, zijn sommige andere pro-

gramma’s gebundeld en in een organisatorisch verband gebracht. 

Interdisciplinariteit ziet de TU Delft als een noodzakelijke voorwaarde voor vernieuwing.

In 2003 heeft de TU Delft in totaal 13 zwaartepunten op het gebied van onderzoek

geselecteerd. Binnen dat kader zijn 13 Delft Research Centres ingericht, waarin excel-

lent wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke relevantie zijn gecombineerd.

Met deze onderzoekscentra wil de TU Delft focus en massa binnen haar onderzoek

bevorderen. In de Delft Research Centres is ongeveer 40% van de onderzoekscapaciteit

ondergebracht. 

Bouwkunde

De faculteit heeft vier afdelingen: Architecture, Urbanism, Building Technology en

Real Estate & Housing. De onderzoeksportfolio van de faculteit bestaat uit tien pro-

gramma’s die rond thema’s zijn geformeerd. De trend is verdere concentratie van de

programma’s. Daarnaast zijn de programma’s Housing studies en Sustainable housing

transformation ondergebracht bij het instituut OTB. Sinds 2003 is gewerkt aan het

onderbrengen van onderdelen van het ontwerpend bouwkunde onderzoek in de Delft

School of Design (DSD). Het gaat om Architechture, Urbanism, Building Technology

en Real Estate & Housing. De DSD bezit een eigen onderwijsprogramma en PhD

laboratorium. De oprichting van de DSD was een reactie op de vorige visitatie waarbij

de opmerking werd gemaakt dat het facultaire ontwerponderzoek in algehele zin

nader gedefinieerd diende te worden. 

Terwijl vroeger elke leerstoel zijn eigen programma had is het onderzoek nu gecon-

centreerd in programma’s.

Civiele Techniek

De organisatie van de Faculteit CiTG is sterk in beweging. De faculteit heeft nu vijf

afdelingen met elk een aantal secties. De 5 afdelingen zijn: (1) transport & planning,

(2) bouw, (3) geotechnologie, (4) watermanagement en (5) waterbouwkunde.

Daarnaast participeert de faculteit in onderzoekscholen, instituten en de Delft

Research Centres. 

De faculteit heeft een portfolioexercitie uitgevoerd om het onderzoek opnieuw in te

richten. Daaruit resulteerden zes thema’s (Earth, Construction, Geodesy, Shallow

Subsurface, Water, Traffic & Transport). Ook werden onderzoeksprogramma’s beëin-

digd (infrastructuurplanning, civieltechnische informatica en civiele bedrijfskunde).

Het thema Geodesy werd ondergebracht bij de faculteit Lucht & Ruimtevaart en het

onderzoeksinstituut OTB. Onderdelen van de thema’s Earth (programma Resource

Engineering) en Construction (programma Bouwfysica) werden in afgeslankte vorm

ondergebracht bij andere faculteiten. 

De criteria voor de portfoliokeuzes zijn: de kwaliteit van het onderzoek, de relevantie,

bijdrage aan profiel CiTG, kritische massa, en uniciteit in Nederland. Bij het eerste

criterium speelde de VSNU visitatie van 2001 een belangrijke rol.
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5.5 Personeelsbeleid

Instellingsniveau

De R&O (resultaat en ontwikkeling) gesprekken zijn het belangrijke instrument van

personeelsbeleid. Prestaties worden kritisch gevolgd en besproken. Zo ook in gesprek-

ken tussen decaan en hoogleraar. De omgang met en begeleiding van promovendi is

een ander belangrijk thema. Gestreefd wordt naar een professionele relatie. 

Bij de persoonlijke stimuleringsprogramma’s van NWO (Veni Vidi Vici) faciliteert de

TU Delft. De universiteit neemt de matchingsverplichting over zodat het implementeren

van het project geen problemen oplevert. Ook draagt de TU Delft zorg voor de begelei-

ding en ondersteuning van onderzoekers die een aanvraag bij NWO indienen en worden

best practices uitgewisseld.

Om talent aan zich te binden kent de TU Delft verder het persoonlijk hoogleraarschap

en de Anthonie van Leeuwenhoek-hoogeleraren. Dit programma is onderdeel van het

tenure track systeem geworden. Deze AvL hoogleraren schuiven op termijn in in een

volledige leerstoel.

Een ander instrument is een gesprek op gezette tijden tussen rector en decaan over de

best presterende hoogleraren in de faculteit. Daarbij wordt bezien wie welke ruimte

kan worden geboden. De decaan neemt daarbij het initiatief. 

Bouwkunde

In het personeelsbeleid wordt aandacht besteed aan het voorkomen van fragmentatie

in de tijd besteed aan onderzoek omdat onderwijsverplichtingen nogal eens voorrang

krijgen. Er worden daarom eisen gesteld aan de tijd te besteden aan onderzoek. 

Het promovendibeleid is aangepast. Er worden eisen gesteld aan de promotor/begelei-

der. Dit om de promotiecultuur aan de faculteit te versterken.

Civiele Techniek

In het facultaire beleid zijn keuzes gemaakt over de omvang van het personeel. In

gesprekken tussen decaan en hoogleraar kijkt de decaan naar de groepsprestaties en

eventueel wordt afscheid genomen van zwak presterende medewerkers. 

5.6 Planning en control

Instellingsniveau

De TU Delft ziet het SEP als een verbetering ten opzichte van het VSNU-protocol. Het

biedt ruimte voor maatswerk en diepgaande beoordelingen en voorkomt massa evalua-

ties. Zo heeft de TU Delft in 2003 samen met de Universiteit Leiden het natuurkun-

dig onderzoek laten beoordelen om specifieke vraagstukken te laten behandelen in de

visitatie. 

Wel streeft de TU ernaar om de disciplinegewijze beoordeling zoveel mogelijk te

handhaven en het Delftse onderzoek zoveel mogelijk samen met soortgelijk onderzoek

van andere universiteiten te beoordelen. In 2004 hebben de drie technische universi-

teiten besloten een gezamenlijk uitvoeringsprotocol op te stellen dat vanaf 2005 wordt
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gebruikt bij gezamenlijke beoordelingen zoals recent bij Elektrotechniek. Dit maakt

een beoordeling van de afstemming van onderzoek tussen de drie TU’s mogelijk. 

De TU Delft heeft zijn eigen protocol voor de onderzoeksbeoordelingen volgens het SEP.

Zoals gezegd heeft de TU Delft gekozen voor disciplinaire onderzoeksbeoordelingen

en niet voor de multidisciplinaire (of thematische) aanpak. Faculteiten zijn daarmee

het aangrijpingspunt voor de evaluaties. 

Er is een uitgebreid draaiboek dat de procedures rondom de externe en interne onder-

zoeksbeoordelingen beschrijft. In het stappenplan is tevens voorzien in bilaterale over-

leggen tussen decaan en rector waarbij de externe dan wel mid-term beoordeling ter

sprake wordt gebracht. In deze overleggen komt ook ter sprake wat de vorderingen

zijn die gemaakt zijn sinds de beoordeling. Ook in de Groepsraad (het tweewekelijkse

overleg tussen CvB en decanen) komen beoordelingen aan de orde. Opgemerkt werd

dat visitatieresultaten niet draaien om straffen, maar om vernieuwen. Het is bestuur-

lijke informatie die aanleiding geeft om in een setting waarin eenieder zijn verant-

woordelijkheden kent met elkaar te praten over aandachtspunten. 

Civiele Techniek en Bouwkunde

De uitkomst van de visitatie wordt in de faculteit uitgebreid door de decaan gecommu-

niceerd met de staf. In eerste instantie met de programmaleiders, die het op hun beurt

weer met hun mensen communiceren. Waar nodig worden maatregelen getroffen dan

wel wordt trots tentoongespreid over de beoordeling. Het is een gedeelde verantwoor-

delijkheid van alle stafleden om adequaat met de evaluatie om te gaan

5.7 Impressies van de werkvloer

Civiele Techniek

De drie geïnterviewde hoogleraren (leiders van excellente onderzoeksgroepen) geven

aan dat ze niet direct iets merken van de evaluatie. Opgemerkt wordt: ‘in de goede

groepen zit al veel geld’. De minder goed presterende groepen merken wel degelijk

iets - ze worden drastisch aangepakt en soms ondergebracht bij een goede groep om

de levensvatbaarheid te vergroten. Dat laatste vindt ook plaats met de bedoeling dat de

manier van werken van de goed presterende groep op de toegevoegde groep wordt

overgedragen. 

In het verleden bestond er nog wel een zogenaamde ‘bonus excellent onderzoek’.

Deze premie voor uitstekend beoordeeld onderzoek gaf destijds de mogelijkheid om

een PhD student mee aan te stellen of in een laboratoriumfaciliteit te investeren.

Wel komt een uitstekende beoordeling ten goede aan het zelfvertrouwen van een

onderzoeksgroep; het geeft een moral boost. Indirect gaat er wel een effect uit van een

goede beoordeling. Zo wordt je als groep aantrekkelijker voor post docs en andere

onderzoekers die bij de faculteit willen komen werken.

De faculteit kent geen AIO pool van waaruit AIO’s worden toegewezen op grond van

een criterium als kwaliteit. Groepen stellen zelf AIO’s aan op tweede en derde geld-

stroom projecten. Het visitatieresultaat wordt soms ingebracht bij NWO/STW voor-

stellen, maar of daar een effect vanuit gaat is onduidelijk. 
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Evaluaties worden door de hoogleraren als belangrijk gezien, omdat er bestuurlijk erg

veel waarde aan wordt gehecht. Ze zijn onontkoombaar. Evaluaties worden immers

door de decaan/CvB gebruikt als aanknopingspunt bij te nemen maatregelen.

Evaluaties spelen mee in het overlevingsproces van een onderzoeksgroep. Excellente

evaluaties kweken vertrouwen en goodwill en dat speelt ook mee bij de ontvangst van

een onderzoeksvoorstel. Daarbij werd door een van de hoogleraren opgemerkt dat in

Delft de managers regeren en sturen met kille formules (zie paragraaf 5.3 over de

prestatiebekostiging) en daarbij inhoudelijke discussies gericht op het opstarten van

meer risicovolle projecten wel eens uit de weg worden gegaan. De cijfers tellen en niet

de kwaliteit. Daar staat tegenover dat een andere hoogleraar opmerkt dat evaluaties

inhoudelijk niet zoveel doen wat betreft de keuzes voor onderzoeksrichtingen. Het

blijft nieuwsgierigheid wat de onderzoeker beweegt, niet het interne verdeelmodel.

Samenwerken met andere groepen gebeurt spontaan.

Bouwkunde

Bij de Faculteit Bouwkunde (waar met drie hoogleraren is gesproken) vertaalt een

excellente beoordeling van het onderzoek zich niet meteen in ruimere middelen of

faciliteiten voor onderzoek. Wel profiteert een excellente onderzoeksgroep op indirecte

wijze als er nieuw onderzoeksgeld wordt verdeeld binnen de faculteit, hetgeen vorig

jaar het geval was toen er van extra middelen in het kader van de zogenaamde

‘impulsfinanciering’ sprake was. Ook bij deze faculteit is het zo dat een slechte score

onmiddellijk tot verbeteracties leidt en is een zwak beoordeelde groep afgebouwd. Van

de laatste groep is aan de onderzoekers met potentie gevraagd met iets nieuws te

komen en is de rest uitgestroomd. Een goede tot zeer goede score leidt niet tot een

merkbaar resultaat - hooguit tot de reactie “doe maar gewoon” of (bij buitenstaanders)

tot scepsis over de hoogte van de score. Intern wordt ook niet al te uitbundig over

goede beoordelingen gecommuniceerd: men wil hoeden voor terugval uit genoeg-

zaamheid. Men staat zich intern op de faculteit niet voor op de goede score, wel

extern.

Wel geeft een zeer goede beoordeling bij de betrokkenen een sterker groepsgevoel.

Een excellente groep wekt de belangstelling op bij andere onderzoekers, krijgt aanvra-

gen van buitenlanders en trekt gemakkelijker nieuwe onderzoekers aan (dat laatste

ook vanwege de aantrekkelijke faciliteiten van de faculteit). Ook heeft het geleid tot

een meer structurele samenwerking tussen de TU Delft faculteiten Bouwkunde en

Industrieel Ontwerpen en het initiatief voor een TU Delft overkoepelend platform

voor ontwerpen (Delft Science in Design). In het algemeen groeit de belangstelling

van andere ontwerpende afdelingen en faculteiten voor de manier waarop de groep

opereert.

Als een groep excellent is beoordeeld betekent dit dat de groep als een aantrekkelijke

werkomgeving wordt beschouwd door nieuwe AIO’s. Zo zijn er nieuwe onderzoekers

gegroepeerd om onderwerpen heen. En zijn een groot aantal vierde geldstroom pro-

movendi (buitenpromovendi) als extra mantel om de 1e, 2e en 3e geldstroom AIO’s

heen bijgekomen. Ook lijkt een excellente evaluatie te leiden tot extra derde geld-

stroom opdrachten uit de toeleverende industrie.
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Een excellente evaluatie levert niet meteen extra AIO’s op, uitgezonderd de ‘pre-seed

financiering’ voor het gedurende een half jaar aanstellen van een AIO (vooruitlopend

op een eventuele vierjarige aanstelling) als onderdeel van bovengenoemde impulsfi-

nanciering. Wel werkt een excellente beoordeling positief als aanvragen worden

gedaan voor gasthoogleraren of middelen voor een symposium. Het belangrijkste van

een goede beoordeling is dat je met rust wordt gelaten en meer vertrouwen krijgt binnen

de Faculteit. 

Bij aanvragen voor projecten in de tweede geldstroom wordt wel gewezen op goede

beoordelingen (een goede reputatie is zelfs een vereiste), maar onduidelijk is of dat

effect heeft. Overigens is voor Bouwkunde weinig te halen bij NWO (STW). Derde

geldstroom-opdrachtgevers (ingenieursbureaus, architecten, aannemers) zijn van nature

minder geïnteresseerd in visitaties en meer op het (laten) oplossen van vraagstukken

op korte termijn.

Goede beoordelingen werken dus voornamelijk indirect door. Ze bewerkstelligen een

welwillender houding bij bestuurders. Onderzoekers zien de visitatie als een nuttig

instrument mede omdat het gehele onderzoek van de faculteit - ook in niet-kwantita-

tieve zin - wordt beoordeeld.

Noten

14 In de bijlage bij dit hoofdstuk zijn de cijfermatige resultaten van de visitatie vermeld.
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Appendix Resultaten onderzoeksvisitaties Bouwkunde en Civiele Techniek, Technische Universiteit Delft

Architecture, urbanism and building science (Bouwkunde), 2005
Programma’s Kwaliteit Productiviteit Relevantie Levensvatbaarheid fte

Urban architecture 4 3 4 4 2,3

Material practice 3 2 3 3 2,6

Context & modernity 4 3 4 4 6,55

Intervention in built environments 4 3 4 2 1,65

Design Knowledge Systems 5 4 4 1 3,8

Urbanism: Transformation & 3 4 3 3 14

Sustainability

BLOBS-ICT (liquid design buildings) 4 4 4 5 5,8

Zappi & Retrofitting 4 3 4 4 6,3

Environments 2 2 2 2 9,2

Real estate & project management 4 3 4 3 10,75

Housing studies 3 4 4 3 8,2

Sustainable housing transformations 3 3 3 3 6,65

Urban Studies (OTB) 4 3 4 3 9,05

Civiele Techniek (2005)
Programma’s Kwaliteit Productiviteit Relevantie Levensvatbaarheid Fte 2004

Concrete structures 4 4 4 3 6,88

Integral design of buildings 3 2 2 2 4,63

Living building concept 3 4 3 4,8

Material science and sustainable 5 4 4 3 8,53

construction

Road and railway engineering 4 4 5 3 11,02

Steel timber and composite structures 5 4 4 4 6,4

Structural mechanics 5 5 5 5 15,5

Transportation planning and traffic 5 5 5 5 21,53

engineering

Hydraulic Engineering 4 4 5 5 18,58

Environmental fluid mechanics 5 5 5 5 11,21

Geo Engineering 3 3 4 2 13,22

Water resources 3 3 4 3 21,1

Sanitary engineering 3 4 4 3 9,6
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

Op grond van de vier case studies komen we tot de volgende conclusies:

Algemene indruk t.a.v. gebruik onderzoeksvisitaties

Ruim 12 jaar na de start van het landelijk systeem van onderzoeksvisitaties zijn beoor-

delingen van wetenschappelijk onderzoek een essentieel onderdeel van het verant-

woordings- en besturingsinstrumentarium van de universiteiten geworden.

Onderzoeksevaluaties zijn volledig geïnternaliseerd door de universiteiten. Uit de vier

case studies die in dit rapport zijn opgenomen blijkt dat externe evaluaties en zelfeva-

luaties vooral ook een waardevol managementinstrument zijn voor instellingsbestuur

en decanen. 

Sturen op kwaliteit, afgemeten aan de waardering van het onderzoek binnen de weten-

schappelijke gemeenschap, is gemeengoed aan de Nederlandse universiteiten. Het

instrument van de onderzoeksvisitaties volgens het SEP protocol wordt door de geïn-

terviewden (leden CvB, decanen, onderzoekers) zeer waardevol geacht en biedt voor de

sturing goede aangrijpingspunten. 

Behalve uit de vier case studies bleek ook uit een korte enquête onder alle dertien

Nederlandse universiteiten dat zorgvuldig met de evaluaties wordt omgegaan. Alle der-

tien universiteiten hanteren een intern protocol waarin is beschreven hoe de planning,

inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties en de zesjaarlijkse externe

beoordelingen van het onderzoek eruitziet. Het protocol volgt de richtlijnen die in het

Standard Evaluation Protocol for Public Research Organisations (SEP) zijn aangegeven.

Mede daarom en vanwege de uitwisseling van ervaringen tussen de Nederlandse uni-

versiteiten lijken deze protocollen sterk op elkaar. Op een enkel geval na zijn de interne

protocollen door het College van Bestuur goedgekeurd. In de protocollen is eveneens

aangegeven hoe met de uitkomsten van de visitaties in het bestuurlijke overleg tussen

College van Bestuur en faculteiten (c.q. decanen) wordt omgegaan.

Strategie

De vier universiteiten streven expliciet naar de hoogste waarderingen (‘zeer goed’ tot

‘excellent’) voor hun onderzoek. Op het criterium kwaliteit is een drie allang niet meer

voldoende en wordt gestreefd naar een 4 (erg goed) of 5 (excellent). Het kiezen van

onderzoekszwaartepunten waarin het sterke (kwalitatief goede en door voldoende massa

ondersteunde) onderzoek is gebundeld in herkenbare programma’s waarop de univer-

siteit zich kan onderscheiden van andere universiteiten is aan alle instellingen aan de

orde. Bij deze keuzes zijn oordelen van visitatiecommissies een belangrijke input. 

De cijfermatige beoordeling van onderzoek is echter nooit de enige aanleiding of

rechtvaardiging voor keuzes, reorganisaties, of middelentoewijzing aan onderzoeks-

groepen. Zonder uitzondering geven alle geïnterviewde personen (4 rectoren, 8 decanen,

7 beleidsmedewerkers/managing directors, 20 hoogleraren) te kennen dat ‘achter de

cijfers’ moet worden gekeken en ook andere doelstellingen naast kwaliteit mee moeten

worden gewogen. Deze doelstellingen hebben te maken met het gewenste profiel van

een faculteit, de focus dan wel breedte in de onderzoeksgebieden, het onderwijs (de

masteropleidingen en de graduate school) en de inverdiencapaciteit van een groep.
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Onderzoek dat een 2 (‘satisfactory’) scoort op kwaliteit (en inmiddels ook het onder-

zoek dat een 3 scoort) wordt hard aangepakt. Hier heeft de leider van de groep iets uit

te leggen. Reorganisaties - al dan niet gepaard gaande met tijdelijke extra middelen

voor een herstart van de groep - zijn het gebruikelijke recept. 

Allocatiebeleid

Het beleid aan de vier universiteiten is dat excellente groepen moeten worden gekoes-

terd. Toch betekent dit niet dat een hoge score zich vertaalt in budgetten, faciliteiten of

onderzoekscapaciteit. Een vijf (‘excellent’) voor kwaliteit betekent ‘slechts’ dat de

onderzoeksgroep minder heeft uit te leggen aan een decaan en bij reorganisaties eerder

buiten schot zal blijven. Een vijf is echter geen garantie voor een zonnige toekomst.

Groepen met een vijf die geen binding hebben met andere groepen of niet passen in

het profiel van een faculteit kunnen - vooral vanwege de beperkte middelen aan uni-

versiteiten/faculteiten - zelfs in aanmerking komen voor aanpassingen, bezuinigingen

of organisatorische aanpassingen. Wel is het zo dat een excellente score indirect ten

goede komt aan de betreffende onderzoeksgroep. Het vertrouwen en de goodwill die

ermee wordt gekweekt speelt mee in tal van beslissingen rondom de plaats en faciliteiten

voor een onderzoeksgroep.

De kwaliteit van een onderzoeksgroep (zoals blijkend uit de evaluatie) vertaalt zich

niet in een hoger budget voor de groep. Excellente groepen zijn niet alleen goed in

publiceren. Ze hebben ook gemakkelijker toegang tot externe middelen. Het zijn tege-

lijk de ondernemende groepen. Hun budgetten kunnen toenemen door verwerving

van 2e en 3e geldstroomopdrachten. De matching die daaraan vastzit - de premies die

door CvB’s en faculteit worden toegekend aan competitieve onderzoeksprojecten - kan

worden gezien als een beloning voor hun goede presteren. Aan de andere kant van het

spectrum moeten minder goed presterende groepen uiteraard rekening houden met

ingrepen en budgettaire aanpassingen.

De universiteit van Tilburg legt een directe relatie tussen de uitkomsten van de visitaties

en de (interne) bekostiging van het onderzoek. De universiteiten van Leiden en Utrecht

doen dit niet en ‘beperken’ zich tot het toewijzen aan faculteiten/instituten van premies

op grond van het succes bij het verwerven van subsidies uit tweede en derde geldstroom.

De TU Delft heeft zijn eigen vorm van prestatiebekostiging waarin publicaties in top-

tijdschriften meetellen in budgetten. Vaak blijkt het succes bij NWO en het binnenhalen

van prestigieuze prijzen (Spinoza, etc.) te correleren met externe kwaliteitsoordelen.

De richting van dit verband loopt van succes bij NWO naar de hoogte van de score in

de onderzoeksevaluatie (en niet andersom).

Organisatie van het onderzoek

Bij de organisatorische vormgeving van het onderzoek spelen kwaliteitsoordelen even-

eens een grote rol. De profielkeuzes die universiteiten en faculteiten maken worden

echter behalve door bewezen kwaliteit en levensvatbaarheid ook sterk bepaald door de

bezuinigingen die vanwege met name de huisvestingsproblematiek noodzakelijk zijn.

Het bundelen van onderzoeksgroepen rondom multidisciplinaire thema’s en kostbare

onderzoeksinfrastructuur is in alle universiteiten gemeengoed. De programmering en

concentratie van onderzoek in zwaartepunten, instituten en researchcentra is niet

gebonden aan de grenzen van disciplines en faculteiten. Als onderzoeksgroepen ach-

terblijven qua prestaties is een van de gekozen maatregelen soms het onderbrengen
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bij een succesvolle groep. Dit om de manier van werken van de excellente groep over

te laten slaan naar de toegevoegde groep. Uit de case studies kwam naar voren dat

bestuurders het als hun taak zien om van de niet-excellente groepen meer succesvolle

groepen te maken door ze niet alleen financieel te prikkelen maar ook verbindingen

aan te laten gaan met andere groepen en te ondersteunen in koerswijzigingen en per-

sonele vernieuwingen. 

Personeelsbeleid

Universiteiten creëren door scherpe keuzes en het bewerkstelligen van synergie tussen

onderzoeksgroepen de noodzakelijke financiële ruimte voor het aanstellen van nieuwe,

jonge hoogleraren en andere high potentials. Het tenure track systeem is sterk in opkomst.

Dit wordt ondersteund door een systeem van personeelsbeoordelingen aan de hand van

kwantitatieve en kwalitatieve prestatiemeting. Eisen aan het aantal wetenschappelijke

publicaties per wetenschapper in peer reviewed journals zijn gemeengoed geworden -

zelfs binnen disciplines als rechtsgeleerdheid. Het professionaliseren van de begeleiding

van PhD’s en de facilitering van NWO-subsidieaanvragen is eveneens sterk in opkomst.

PhD projecten en 2e en 3e geldstroomprojecten die door onderzoeksgroepen worden

voorgedragen hebben niet automatisch een grotere kans op ‘inbedding’ wanneer ze

afkomstig zijn vanuit een excellente onderzoeksgroep. Ze worden op hun eigen merites

beoordeeld. Daarbij spelen naast de kwaliteit van het voorstel dus ook andere criteria

(inverdieneffect, bijdrage aan profiel) mee.

Impressies van de werkvloer

De 20 geïnterviewde hoogleraren (die aan het hoofd staan van een zeer goede/excel-

lente onderzoeksgroep) hadden niet het gevoel dat hun goede beoordeling grote conse-

quenties had gehad voor budgetten, de aantallen Aio’s of post-doc’s en de beschikbare

onderzoeksfaciliteiten. Ze gaven te kennen daar ook niet direct op zitten te wachten.

Een excellente beoordeling wordt vooral als een erkenning voor het goede werk

beschouwd, versterkt het groepsgevoel en geeft zelfvertrouwen. De reputatie van een

groep betekent dat de groep aantrekkelijk wordt als werkomgeving voor toekomstige

onderzoekers, masters- en PhD-studenten. Ook geeft de reputatie een gemakkelijker

ingang bij sponsors. Het gehaald hebben van een hoge score in de externe evaluatie

doet de kans op het gehonoreerd krijgen van een onderzoeksvoorstel bij NWO niet

merkbaar toenemen. Andere criteria (track record van aanvrager, kwaliteit voorstel)

zijn belangrijker.

SEP

Het zelfstandig (door de instelling zelf) organiseren van visitaties volgens het SEP pro-

tocol wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de door de VSNU georganiseerde

visitaties. Er is maatwerk mogelijk en de doorlooptijd is korter. Ook schenkt het SEP

protocol behalve aan kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid aandacht

aan het onderzoeksmanagement van een beoordeelde eenheid. Bovendien blijft de

mogelijkheid bestaan om visitaties gezamenlijk met andere instellingen te organiseren. 

Het nieuwe SEP protocol maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk om tussen en binnen

universiteiten en disciplines systematisch te vergelijken. Hoewel het standaard protocol

een minimum vergelijkbaarheid nastreeft, is het te verwachten dat er verschillen in

beoordeling zullen optreden vanwege verschil in strengheid, interpretatie en samen-
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stelling van de evaluatiecommissies. In het oude systeem werden deze verschillen

getemperd omdat de organisaties van de evaluatie bij één organisatie lag en omdat

binnen één discipline wel vergelijkbare oordelen werden gemaakt. Bij de Universiteit

van Tilburg is de interne allocatiesystematiek gebaseerd op plaats van een faculteit in

de landelijke disciplinaire rankings. De overgang op het SEP protocol maakt dit lastig. 

Op nationaal niveau wordt het (nog) moeilijker de resultaten direct te vertalen in de

universitaire bekostiging en rankings van universiteiten. In de relatie tussen overheid

en universiteiten functioneren de beoordelingen nu vooral als verantwoordingsinstrument.

Bestuurlijke hantering

Behalve de gebruikelijke momenten binnen de jaarlijkse planning & control cyclus

zijn er binnen de universiteiten meerdere gelegenheden waarop de uitkomsten van en

maatregelen naar aanleiding van visitaties aan de orde worden gesteld in een gesprek

tussen het CvB en de decanen. Kwaliteitszorg is echter een ongoing concern. De betrok-

kenheid van het CvB bij het facultaire (nog steeds in belangrijke mate decentrale)

onderzoeksbeleid is erg groot en indringend; decanen worden steeds meer managerial

en de ondersteuning van een en ander steeds verder geprofessionaliseerd. De oordelen

van visitatiecommissies komen vrijwel nooit als een verrassing. Ten opzichte van de

situatie tien jaar geleden is het nu zo dat visitaties veel professioneler worden benaderd.

Was het vroeger zo dat na een visitatie werd verzucht “Oei, dat is weer net goed

gegaan. Nu vlug weer aan het werk”, thans is het zo dat het visitatierapport aanleiding

geeft tot reflectie en waar nodig koerswijzigingen. 

Smalle marges

De ruimte voor CvB’s en decanen om grote koerswijzigingen en reallocaties te

bewerkstelligen in het onderzoek is klein vanwege financiële beperkingen (huisves-

tingsdossier, matchingsverplichtingen), juridische verplichtingen rondom personeel,

en het gegeven dat het onderwijs (inclusief de vernieuwingen daarin, zoals Ba-Ma,

Graduate Schools) ook aandacht vragen van het academisch personeel in de onder-

scheiden subdisciplines. Verder bestaan in de verdeling van middelen vanuit de eerste

geldstroom (de strategische overwegingen component, SOC) en tweede geldstroom

(NWO en haar onderscheiden gebieden) een aantal gegevenheden die hun weerslag

hebben op de toegang tot de financiële middelen per universiteit, resp. discipline.

6.2 Aanbevelingen

Op grond van deze case studies is er geen aanleiding te veronderstellen dat er een grote

winst is te behalen bij het aanpassen van het systeem van de onderzoeksevaluaties.

Het systeem bezit genoeg tanden. Op alle niveaus worden de evaluaties serieus geno-

men. Zowel op instellingsniveau, facultair niveau als het niveau van de onderzoeks-

groep. Het aan de evaluatie verbinden van financiële consequenties via het eerste geld-

stroombudget per universiteit kan de gezonde werking die thans uitgaat van het sys-

teem zelfs teniet doen. Het zou een signaal zijn van een gebrek aan vertrouwen in

instellingsbestuur en academische professionals en uitgaan van de veronderstelling

dat kwaliteitsbeoordelingen geen weerslag hebben op de financiële mogelijkheden van

de beoordeelde onderzoeksgroepen. Dat laatste is op grond van de hier gepresenteerde

case studies niet het geval. Onze studie laat namelijk zien dat evaluaties direct dan wel

indirect hun doorwerking hebben op de onderzoeksgroepen. Het gebruik van het

64



bestuurlijke instrument ‘onderzoeksbeoordelingen’ gaat evenwel in de praktijk altijd

gepaard met (overwegingen van) personeelsbeleid, financieel beleid en onderwijsbeleid.

Bovendien kleven er nogal wat praktische problemen aan het gebruiken van visitatie-

oordelen als bekostigingsgrondslag (frequentie, landelijke vergelijkbaarheid, onverge-

lijkbaarheid disciplines, ongelijke uitgangssituaties per instelling - zie vorige paragraaf).

Met visitatieoordelen kan niet mechanistisch worden omgegaan. Een landelijk presta-

tiemodel voor de onderzoeksbekostiging zal ook de pogingen van universiteiten en

faculteiten om tot taakverdeling en allianties op onderzoeksgebied te komen frustreren.

Men moet zich ook afvragen of er niet beter gebruik kan worden gemaakt van een

ander instrument om de dynamiek in het onderzoek - mocht dat nodig zijn - te vergroten.

De tweede geldstroom is volledig prestatiegestuurd en kan accenten leggen in het onder-

zoek. Hiermee kan waar nodig op objectieve en transparante wijze naar stimulering

van goed onderzoek worden gestreefd. Als deze optie wordt gekozen zal wel moeten

worden nagedacht over de matchingsproblematiek, de ongelijke budgetten tussen 

disciplines en het meer betrekken van de gebruikers van kennis en andere stakeholders

in onderzoeksbeoordelingen en peer reviews.

Vooralsnog is er dus voldoende reden om het huidige systeem van onderzoeksbeoor-

delingen te handhaven. Onderzoeksvisitaties hebben een grote impact op de keuzes

van onderzoeksthema’s en zijn een element in de verantwoording over ingezette

publieke middelen. Daarmee dragen ze op positieve wijze bij aan de dynamiek in het

onderzoekssysteem. 
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Reacties universitaire bestuurders

Reacties universitaire bestuurders op de vraag of en zo ja waar zij tegen-
aan liepen toen ze verantwoordelijk waren voor het doorvoeren van grote
veranderingen binnen hun organisatie.



Mw. drs. G.M.C. de Ranitz, directeur Faculteit Economie en Bedrijfs-
wetenschappen Universiteit van Tilburg

Op de vraag welke belemmeringen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

(FEB) tegenkomt in het proces van innovatie en dynamisering van universitair onder-

zoek, is er een aantal zaken te noemen waar wij tegenaan lopen. Hierover zal ik in

deze memo het één en ander toelichten. Mijn opmerkingen zijn op persoonlijke titel

en niet namens de FEB.

Tenure track/kennismigratie

De FEB werkt met een systeem voor loopbaanontwikkeling voor beginnende onder-

zoekers, na de promotie. Dit noemen wij, naar Amerikaans voorbeeld, tenure track, vrij

vertaald “pad naar een vaste aanstelling”. Hierbij krijgen gepromoveerde jonge onder-

zoekers een aanstelling van zes jaar waarin zij 60% onderzoekstijd krijgen en 40%

onderwijstijd. Voldoen zij binnen die zes jaar aan vooraf vastgestelde criteria voor

excellente output, dan volgt automatisch een vaste aanstelling. Voldoen zij daar niet

aan, dan loopt het contract af. De werving van assistent professors in tenure track vindt

plaats op de internationale job market. Daar bevinden zich immers de beste kandidaten.

Voor de wetenschap is de nationaliteit van ondergeschikt belang. Indien de kandidaten

echter niet uit de Europese Unie komen, is het verschrikkelijk moeilijk om een werk-

vergunning voor deze kandidaten te krijgen. Daarvoor is een ingewikkelde procedure

nodig, die veel tijd vergt en die niet altijd tot succes leidt. Dat is natuurlijk heel verve-

lend, als wij net een briljante kandidaat uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten willen

aannemen. De recente aanpassingen van wetgeving omtrent kennismigratie hebben

deze situatie niet veel verbeterd. Als kandidaten wel uit de Europese Unie komen,

maar niet uit Nederland, zijn de procedures overigens nog steeds bijzonder ingewik-

keld. Dat leidt nogal eens tot problemen, bijvoorbeeld als deze mensen een huis willen

kopen, een bankrekening willen openen, etc..

BTW problematiek

Wanneer meerdere universiteiten samenwerken in een project kan het voorkomen dat

de Belastingdienst de activiteiten in de verschillende districten verschillend beoordeelt:

in het ene district kan men vrijgesteld worden van BTW, terwijl in het andere district

de belastinginspecteur anders oordeelt en wel BTW plicht oplegt. Zeker bij gemengde

activiteiten is dit bijzonder complex. Het zou veel makkelijker zijn als de administratie

in het district van een penvoerende universiteit leidend zou zijn voor het beleid: bij-

voorbeeld als het besluit van de inspectie in Tilburg bindend is voor alle andere partners

in Nederland. Netspar is daar een aardig voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de

Bsik regeling van Economische Zaken: ook daar zien wij alle universiteiten worstelen

met de wijze waarop de regeling fiscaal moet worden ingevuld, terwijl het veel makke-

lijker zou zijn als daarvoor een voor heel Nederland geldend regime zou zijn. Bij

NWO projecten waar meerdere universiteiten in meedoen, komt dit eveneens voor.

Terwijl het beleid van de overheid vanuit OCW samenwerking stimuleert, zijn andere

onderdelen van de overheid daar duidelijk nog niet op ingesteld. Dat maakt dat wij

vooraf soms twijfelen of wij er wel aan moeten beginnen. En als we wel meedoen, kost

het enorm veel extra tijd.
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Bursalen

Bij de inrichting van het promotietraject nieuwe stijl, in navolging van de invoering

van de BaMa structuur en de onderzoeksmaster, is veel gesproken over de mogelijk-

heid van promovendi met een beurs, in plaats van een salaris. Dit heeft alles te maken

met het idee dat promovendi voor een belangrijk deel nog student zijn (zoals in de

Angelsaksische systemen gewoon is). Dit wordt door de CAO echter onmogelijk

gemaakt. Gezien de stijgingen van salarissen voor promovendi, wordt het bijzonder

kostbaar om grote aantallen promovendi aan te nemen, zeker als beursmodellen onge-

oorloofd zijn. Dat heeft gevolgen voor de aantallen promoties die wij kunnen afleve-

ren. Ook kunnen wij het huidige stelsel niet veranderen, terwijl dit mogelijk wel een

interessante innovatie zou kunnen zijn (zeker in het licht van het “Bologna proces”).

Internationalisering: studenten

Het beleid voor kennismigratie op het niveau van studenten laat zeer te wensen over.

Als ik zie hoeveel tijd en energie er door onze medewerkers besteed moet worden aan

de contacten met de IND om vergunningen voor studenten van buiten de Europese

Economische Regio te regelen en welke kosten dit met zich meebrengt, word ik daar

oprecht treurig van.

Financiën

In de financiering van onderzoek lopen wij regelmatig tegen beperkingen aan.

Allereerst moet bij zeer veel vormen van extra inkomsten tegenwoordig door de instel-

ling “gematched” worden. Dit betekent dat veel van onze middelen opgaan aan succes-

volle projecten (en hoe meer die projecten binnen halen, des te meer moet er bijge-

legd worden). Dat is in beginsel geen slechte zaak. Het leidt er echter toe dat de regu-

liere taken steeds minder geld krijgen en dat is wel een slechte zaak. Omdat bij het

indienen van veel aanvragen met de matchingsvoorwaarde rekening moet worden

gehouden, kan een faculteit slechts een beperkt aantal voorstellen steunen. Dat komt

de innovatie op de lange duur niet altijd ten goede (aangezien wij vooraf niet weten op

welk terrein innovatie zich zal voordoen, moeten wij een zekere basis in stand houden

en vervolgens investeren, daar waar nieuwe initiatieven opkomen; de opkomst van

nieuwe initiatieven correleert echter sterk met de kracht van de gebieden uit welke zij

voortkomen).

Verder verandert de bekostigingssystematiek vanuit het Ministerie regelmatig. Dat

maakt het moeilijk om goed te begroten. Eerst werd de bekosting op basis van inge-

schreven studenten ingeruild voor bekostiging op basis van output (diploma aantallen).

Sindsdien hebben wij een grote toename in studenten gehad, die wij (doordat de

inkomsten pas na het behalen van het diploma zouden komen) zelf uit de reserves

hebben moeten financieren. Nu wordt de diploma bekostiging weer afgeschaft, waar-

door wij die kosten mogelijk nooit meer kunnen terugverdienen. Dat levert een bij-

zonder onzekere situatie op voor onze faculteit. Bovendien worden de middelen voor

onderzoek straks, zoals het er nu naar uitziet, zo verdeeld dat daar een bias tegen social

sciences in zit. Er wordt uitgegaan van het percentage dat elke universiteit uit de tweede

geldstroom haalt. Onze universiteit kan slechts in een beperkt aantal NWO gebieden

meedingen. En hoewel wij het binnen die gebieden goed doen, komen wij er in het
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totaal slecht vanaf. Dit kunnen wij niet beïnvloeden, maar wij worden er wel op afge-

rekend. Dat betekent een forse daling in onze inkomsten, terwijl de kwaliteit van onze

faculteit dit niet rechtvaardigt. Ook dat zal grote gevolgen hebben voor onze verdere

innovatie capaciteit.

Tenslotte merken wij dat in ons omringende landen veelal topsalarissen worden betaald

voor onderzoekers van kwaliteit. Het blijkt zeer lastig hiermee te concurreren. Ten eerste

omdat onze financiële positie dat vaak onmogelijk maakt. Ten tweede constateer ik dat

dit in de regel leidt tot constructies met toeslagen en allerlei andere ingewikkelde

zaken, omdat de bovengrens van de universitaire CAO niet in de buurt komt bij wat

hoogleraren in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en elders wordt geboden. Dat

gecombineerd met de problemen rondom kennismigratie maakt de internationale

concurrentieslag een zware.
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Prof.mr. J.W. Zwemmer, voormalig decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam

In het kader van de reorganisatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid moest 15% in

de eerste geldstroom bezuinigd worden. Dat kwam neer op een vertrek van 30 perso-

neelsleden, waarvan 20 WP en 10 OBP. Uitgangspunt was dat niet de kaasschaaf zou

worden gehanteerd, maar dat keuzes zouden worden gemaakt in het onderwijs en

onderzoek. Bij het onderwijs werd in het kader van de invoering van de BaMa een

nieuw onderwijsprogramma geïntroduceerd, dat als basis diende voor de verdeling

van de onderwijsformatie. Voor het onderzoek werd een model ontworpen waarbij de

onderzoeksprogramma’s van de onderzoeksinstituten van de faculteit tot uitgangspunt

dienden. Daarbij ontstond het probleem dat de vakgebieden met de grootste onder-

wijslast niet automatisch ook een groot aandeel hadden in het onderzoek. Zo had het

vakgebied informatierecht een belangrijk aandeel in het onderzoek met een flinke

tweede en derde geldstroom, maar verhoudingsgewijs weinig onderwijs. Daarentegen

hadden vakgebieden als staats- en bestuursrecht en strafrecht een flinke onderwijslast,

maar daarentegen een betrekkelijk gering aandeel in het onderzoek. Gevolg daarvan

was dat de verdeling van de onderzoeksformatie in de eerste geldstroom op moeilijk-

heden stuitte. Zo kon informatierecht niet van de verdeling van de eerste geldstroom

worden uitgesloten alleen al vanwege het feit dat de geldgevers in de tweede geld-

stroom matching eisen. Daar komt bij dat faculteiten met een zware onderwijslast

zoals een rechtenfaculteit, verhoudingsgewijs weinig onderzoeksruimte in de eerste

geldstroom krijgen. In de faculteit gold als regel dat iedere medewerker met een aan-

stelling voor onderwijs en onderzoek in beginsel recht had op 30% onderzoekstijd.

Dat slokte een zodanig deel van de onderzoeksformatie in de eerste geldstroom op dat

er weinig ruimte overbleef om beleid te voeren met de onderzoeksformatie. Een

mogelijke oplossing had kunnen zijn de onderzoeksruimte van medewerkers zonder

een substantiële taak in een onderzoeksinstituut geen onderzoeksruimte meer toe te

kennen. Daarmee echter zou een wissel worden getrokken op het academische karakter

van het onderwijs. En het was uiteraard niet mogelijk vakgebieden met een geringe

onderzoekstaak maar met een aanzienlijke taak in het verplichte onderwijscurriculum

af te schaffen. Dat kon wel met vakgebieden die uitsluitend keuzevakken verzorgden

en dat is dan ook stelselmatig gebeurd. Uiteindelijk is voor de verplichte vakken een

oplossing gevonden in die zin dat meer docenten werden aangetrokken met uitslui-

tend een onderwijsaanstelling. Op leerstoelgroepniveau werden maatregelen getroffen

om het academische karakter van het onderwijs bij deze docenten op peil te houden. 

Daarmee samenhangend was het probleem dat de faculteit moeite had een faculteits-

dekkend onderzoeksprogramma op te stellen. Uitgangspunt was dat de faculteit zich

in haar onderzoek zou concentreren op internationaal en Europees recht. Die beslis-

sing was onderdeel van de reorganisatie en kon ook rekenen op draagvlak in de facul-

teit. Daarmee kwam echter het nationale onderzoek in de knel. Gezien het belang van

het nationale recht in het (verplichte) onderwijs kon het nationale recht moeilijk

geheel als object van onderzoek worden geschrapt. Hier is met enig kunst- en vlieg-

werk wel een mouw aan gepast in die zin dat ook onderzoek van het nationale recht al

gauw een internationale dimensie aangemeten kreeg, maar het stuitte wel op problemen.
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Daarnaast werd de faculteit evenals haar zusterfaculteiten in haar totale onderzoeks-

ruimte beperkt door de geringe mogelijkheden tot het verkrijgen van onderzoeksruimte

in de tweede geldstroom. Het juridische onderzoek moet daarin concurreren met

andere disciplines op het terrein van de gedrags- en maatschappijwetenschappen. De

praktijk wijst uit dat het slagingspercentage van aanvragen op het gebied van juridisch

onderzoek zodanig laag is dat het demotiverend werkt bij het doen van aanvragen. 

Het verkrijgen van onderzoek in de derde geldstroom geeft evenmin een oplossing.

Voor de rechtstheoretische vakken behoort derdegeldstroomonderzoek feitelijk niet tot

de mogelijkheden. Bij de meer positiefrechtelijke vakgebieden bestaat het gevaar dat

het derdegeldstroomonderzoek gezien de toch al geringe onderzoeksruimte de over-

hand krijgt, hetgeen gemakkelijk ten koste gaat van de gewenste diepgang en concen-

tratie op een onderzoeksthema
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Prof.dr. W. Hoogland, voormalig decaan Faculteit Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam

Hierbij enkele bespiegelingen naar aanleiding van uw vraag welke “grenzen van de

dynamisering” ik ervaren heb als decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen,

Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. De volgende vragen

werden daarbij expliciet genoemd: 

• Waar liep u tegen aan toen u binnen de FNWI nieuwe wegen wilde inslaan;

• Waren universitaire CAO’s en andere aspecten van regelgeving hier al dan niet een

belemmerende factor;

• Hebt u vanwege de kosten die ermee gepaard gaan afgezien van reorganisaties die

uit wetenschappelijk oogpunt wel wenselijk waren geweest.

Het lijkt me nuttig om eerst enkele algemene bespiegelingen te geven over het univer-

sitaire onderzoek en zijn beoefenaars en de rol van de bestuurder(s) daarin. Het woord

dynamisering heb ik daarbij geinterpreteerd als zijnde: openstaand voor verandering,

bereid nieuwe wegen in te slaan. Voor het universitaire onderzoek geldt nog steeds dat

het uiteindelijk gedreven dient te zijn door de kwaliteit, creativiteit, orginaliteit en

“ondernemingszin” van de wetenschappelijke staf. Dat betekent een belangrijke

inhoudelijke rol van die staf zelf, maar wel op voorwaarde dat bovengenoemde eigen-

schappen in overvloed aanwezig zijn. Bovendien kan het nimmer een vrijbrief inhou-

den voor ongebonden academische vrijheid, zoals in het verleden nog wel eens in pro-

fessorale kring werd gepredikt. Bestuurders hebben een sturende rol. Ze dienen te

faciliteren en te stimuleren, te helpen drempels te verlagen en kunnen, zij het dat ze

daarbij uiteindelijk afhankelijk zijn van de ruimte voor verandering die de eigen om-

geving toelaat, nieuwe wegen doen inslaan. De vraag hoe je dynamisering kunt bevor-

deren vereist daarom in de eerste plaats het besef welke processen tussen individuen,

en tussen groepen plaats vinden en hoe die de dynamiek in de weg kunnen staan. 

Mensen zoeken zekerheid en graviteren naar lokale minima, waar ze hun eigen waar-

denstelsel hanteren en beslissingen nemen gebaseerd op de beperkte horizon die zo’n

lokaal minimum biedt. Dat geldt ook en vaak niet eens in geringe mate voor weten-

schappers. Bestuurders dienen enerzijds de beroepstrots die hiermee gepaard gaat te

koesteren, omdat deze een belangrijke drijvende kracht is voor het streven naar excel-

lentie, maar anderzijds de negatieve aspecten ervan te mitigeren. Een dynamiserings-

beleid dient gericht te zijn op het verlagen van de drempels, het aanmoedigen van ver-

kenning buiten de eigen directe omgeving en vooral natuurlijk het voorkomen van

regelgeving die de drempels voor de dynamiek vergroot i.p.v. verlaagt. Dat is niet een

triviale zaak. Het vereist volhardendheid, zorgvuldigheid en een goede analyse van de

processen die in het spel zijn. 

Wetenschap wordt in een steeds competitievere sfeer beoefend. De na te streven doelen

in die competitie zijn wetenschappelijke(internationale) reputatie, financiele middelen,

publieke erkenning. Het hebben van een uitmuntende reputatie binnen een bepaald

specialistisch vakgebied is vaak een belemmering om de eigen grenzen te verleggen.

Je moet dan immers die veilige positie verlaten en je reputatie opnieuw bevechten.

Het is daarom vaak verkieslijker de gevierde expert te zijn in een slinkend en utieinde-

lijk gemarginaliseerd wetenschapsdomein dan je moedig in nieuwe wetenschappelijke

avonturen te storten. Dat kun je zelfs in een gedynamiseerde omgeving lang volhouden,
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want op allerlei (bestuurlijke) niveaus is men bereid op grond van een verscheidenheid

van begrijpelijke, soms redelijke maar vaak ook foute redenen de bestaande orde te

beschermen. Alleen de zeer gevestigde namen hoeven zich over reputatieschade nau-

welijks zorgen te maken. Hun reputatie is in niet onbelangrijke mate ontkoppeld van

het eigen specialisme. Ik heb in mijn loopbaan meerdere voorbeelden gezien van de

grenzen die de angst voor het verlies van reputatie opwerpt voor de dynamiek van

zowel individuele wetenschappers als wetenschappelijke groepen en instituties. 

Er is een ander probleem met wetenschappelijke reputatie dat ernstiger is in een tijd-

perk waar wetenschap verondersteld wordt ook aandacht te besteden aan maatschap-

pelijke spin-off. In de ranking die wetenschappers onderling aanleggen is wetenschap-

pelijke produktie zoals die blijkt uit publikaties in gerenommeerde tijdschrijften de

enige maatstaf. Maar in een moderne onderzoeksomgeving zijn andere blijken van

kwaliteit ook gewenst. Die kunnen meer liggen op het gebied van ondernemingsge-

richte activiteiten, het bevorderen van publiek private samenwerking, het genereren

van spin-offs, het demonstreren in meer algemene zin van ondernemerschap. Die

kwaliteiten worden onvoldoende meegeteld in het beoordelen van universitaire onder-

zoekers . Het leidt tot grote weerstand om tijd vrij maken voor dat soort activiteiten.

Ze gaan immers ten koste van de puur wetenschappelijke, die leiden tot een extra artikel

op de, voor de carrière zo cruciale, publikatielijst. Ook hiervan heb ik meerdere voor-

beelden gezien. Toch is ondernemerschap in de meest ruime zin een kwaliteit die

moet worden aangemoedigd. Dynamisering is mensenwerk en staat of valt met de

aanwezigheid van een aantal wetenschappelijke ondernemers, die visie hebben, kunnen

associeren, risico’s durven nemen, hun collega’s kunnen motiveren. En dat kan

natuurlijk alleen als hun daarvoor de bestuurlijke ruimte wordt gegeven.

De beperkte financiële middelen die voor universiteiten en meer algemeen het onder-

zoek beschikbaar zijn bevorderen niet, in tegenstelling tot wat mogelijk soms gedacht

wordt, risiconemend gedrag. En dat is natuurlijk wel het gedrag dat aangemoedigd

zou moeten worden als de dynamiek moet worden vergroot. Op politiek en ambtelijk

niveau ontbreekt bovendien een goed besef van de omstandigheden waaronder goed

en ook maatschappelijk relevant onderzoek gedijt. De eigen politieke en bestuurlijke

onzekerheid leidt tot risicomijdend gedrag met een verpletterende bureaucratie als

gevolg. Het aantal hoepels waar onderzoekers doorheen moeten springen, met de

hoop dat daarmee het risico van mislukking wordt vermeden en voorzover er sprake

van mislukking is de verantwoordelijkheid daarvoor kan worden afgeschoven, is groot

en ontmoedigend. 

Over de grenzen van disciplines heen stappen en ook dat weer in de meest brede zin

is een belangrijk element van een dynamisch onderzoeksomgeving. De eerder

genoemde karakteristieken zijn daarvoor de grootste belemmeringen. Die worden ove-

rigens ook weerspiegeld op het niveau van organisaties als NWO, waarvan de bestuur-

ders en beoordelaars immers uit diezelfde wetenschappelijke omgeving worden gere-

cruteerd. De compartementalisering van de NWO-structuur maakt interdisciplinair

onderzoek niet gemakkelijker. Een geforceerd afdwingen van interdisciplinariteit

werkt overigens ook niet. Een voorbeeld daarvan is het centraal onderzoeksfonds van

de Universiteit van Amsterdam. Dat werd ingesteld om het CvB van de instelling de

mogelijkheid te geven onderzoek tussen disciplines te stimuleren. Afgezien van de

vraag of een CvB in staat is de afwegingen te maken, die leiden tot de juiste keuzes,
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was hier sprake van een wegnemen van al zeer schaars geld en een vervolgens kramp-

achtig pogen van faculteiten om dat geld weer op een of andere manier terug te halen.

Dat heeft de effectiviteit van de inzet van die universitaire onderzoeksmiddelen in

negatieve zin beïnvloed. Jammer eigenlijk omdat er best een aantal zinvolle initiatieven

mogelijk waren, maar het proces was slecht doordacht en faalde daarom.

Ik zal het bovenstaande nu vertalen naar de concrete vragen die mij gesteld werden. 

• Het inslaan van nieuwe wegen werd in eerste instantie geremd door weerstanden

bij de wetenschappers zelf of hun wetenschappelijk bestuurders, niet eens omdat

ze tegen zijn, maar omdat ze onvoldoende tijd er aan willen geven en/of niet de

kwaliteit hebben zichzelf en anderen voldoende te motiveren en/of niet overtuigd

zijn dat het doel/de financiering haalbaar is. Om deze houding te overkomen was

er bij tijd en wijle een stevige persoonlijke inzet nodig. 

In de inrichting van de faculteit werd door mij geprobeerd de verantwoordelijkheid

voor de dynamiek te institutionaliseren via, gedeeltelijk interdisciplinaire, onder-

zoeksinstituten met integraal verantwoordelijke directeuren aan het hoofd.

Uiteindelijk staat of valt het succes van zo’n inrichting af van de kwaliteit van de

directeuren. Er waren goede, maar ook minder goede en het demonstreert weer de

behoefte aan wetenschappelijke “ondernemers”. Personen met durf, leiderschap-

kwaliteit, fantasie en inzet. Er zijn natuurlijk ook externe beperkingen: zoals van-

zelfsprekend beperkte financiele middelen, die weinig marge laten om nieuwe ini-

tiatieven een kans tot ontploooiing te geven; de onzekerheid over de continuiteit

van universitair beleid o.a. wegens de vermenging van onderwijs en onderzoeks-

financiering.

• De universitaire CAO’s waren maar in beperkte zin een belemmering. Het aantal

slecht functionerende wetenschappers is de afgelopen jaren klein geworden en een

meer verplichtend personeelsbeleid als gevolg van straffere arbeidsvoorwaarden

lijkt mij daarom geen grote prioriteit te hebben. Wel is een probleem dat de moge-

lijkheid van doorstroom van post-docs klein is. Dat is ontmoedigend voor het

nastreven van een wetenschappelijke carriere en bovendien stimuleert het die

jonge aankomende wetenschappers op “safe” te spelen. In het aanstellings- en per-

soneelsbeleid zou meer aandacht moeten zijn voor het hebben en ontwikkelen van

leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten. Om de eerder genoemde redenen komt

dat moeizaam van de grond. 

• Er is een grote reorganisatie bij de Scheikunde geweest. Gebrek aan middelen heeft

die reorganisatie niet belemmerd. Wel is de gebruikelijke weerstand van de betrokken

afdeling en de noodzaak om niet een totaal ontwrichte relatie te hebben met de

betrokken staf reden geweest dat die reorganisatie minder ingrijpend was dan ik

wenselijk en noodzakelijk achtte en inmiddels overigens ook een deel van de staf

zelf. Alle registers werden opengezet om het verzet te voeren. De esprit de corps

van het vakgebied als geheel vormde daarbij een additionele remmende factor.

Gebrek aan durf (leiderschap) leidde er ook toe dat van de jongere staf niemand

zijn nek voldoende ver durfde uit te steken om de weg te tonen naar de wat zonniger

horizon die door een reorganisatie mogelijk wordt gemaakt. 
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Drs. H.W. te Beest, voormalig lid College van Bestuur Universiteit Twente
en thans lid College van Bestuur Universiteit Leiden

U heeft mij verzocht aan te geven of en hoe ik tegen de grenzen van dynamisering

ben opgelopen als vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit

Twente. Met deze mail voldoe ik aan uw verzoek. 

Zoals de AWT in zijn rapportage over matching overtuigend heeft aangetoond, op

basis van door mij controleerbaar juiste analyses, wordt de universiteit Twente meer

dan welke andere universiteit ook, getroffen door de problematiek van de matching-

druk. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aandeel van de UT in de tweede (en ook

derde, waaronder EU) geldstroom, vergeleken met het aandeel van de UT in de strate-

gische overwegingen component (SOC) in de onderzoeksfinanciering door het minis-

terie van OCW. Dit is recent ook gebleken in de resultaten van de kleine dynamisering

die voor de UT per saldo tot een grotere budgettoekenning leidt.

De UT heeft bij uitstek gekozen voor de benadering van focus, kritische massa en

excellentie in het onderzoek, onder meer via de unieke operatie van kanteling van (de

verantwoordelijkheid voor) onderzoek uit de (5 nieuwe) faculteiten in een gering aan-

tal onderzoeksinstituten. Deze strategie is succesvol gebleken in die zin dat de onder-

zoeksinstituten in staat zijn gebleken om hun (op kwaliteit gebaseerde) concurrentie-

positie zodanig te verbeteren dat de omzet 2de en 3de geldstroom in minder dan 5 jaar

is toegenomen van 35 à 40 M¤ tot ruim 65 M€. Daarmee is de omvang van de 2e en 3e

geldstroom gestegen boven het niveau van de aan de onderzoeksinstituten toegewezen

1e geldstroom voor onderzoek. Voor de goede orde: aan de instituten wordt 1e geldstroom

onderzoeksbudget van OCW toegekend, onder aftrek van de universitaire overhead.

Dit impliceert dat het onderwijs wordt aangeslagen voor de infrastructuurkosten, die

feitelijk in de SOC zijn begrepen.

Het succes van de onderzoeksinstituten leidt er toe dat een toenemende hoeveelheid

1e geldstroom onderzoeksgeld nodig is om aan de matchingverplichtingen te kunnen

voldoen. Dit 1e geldstroom onderzoeksgeld is enkele malen (voor het laatst met een

majeure ombuigingsoperatie van een kleine 6 M€ in 2003) vrijgemaakt door (onder-

wijs en onderzoek) middelen te onttrekken aan de studentrijke faculteiten in de

gamma-wetenschappen en door de vrije strategische middelen (10% van het onder-

zoeksbudget) geheel voor dit doel in te zetten. Die mogelijkheden zijn nu volledig

benut en daarmee uitgeput.

Een en ander heeft er laatstelijk toe geleid dat aan de succesvolle onderzoeksgroepen

letterlijk een halt is toegeroepen. Het aantal te verwerven projecten is formeel beperkt

tot het maximaal te machen aantal (en omvang). Daarmee is aangetoond dat de UT

aan het eigen succes ten onder gaat.
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Prof.dr. G. van Koten, decaan Beta-faculteit Universiteit Utrecht

De faculteit Bètawetenschappen is begin 2005 ontstaan uit de samensmelting van 

6 sterke departementen, te weten Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde,

Scheikunde, Biologie en Farmacie. De inrichting van de faculteit gaat gepaard met een

reorganisatie van de bedrijfsvoering, en een wijziging van de organisatie van onderwijs

en onderzoek. De faculteit bestrijkt een breed veld aan bèta-georienteerd onderzoek.

De onderzoeksprofielen van de faculteit zijn:

• Van molecuul tot organisme: leven en gezondheid

• Duurzaamheid, energie en materialen

• Klimaat en milieu

• De informatiemaatschappij

• Kosmos en elementaire deeltjes

• Fundamenten van de Bètawetenschappen

• Bèta-didactiek

Door de samenwerking in het academisch biomedisch centrum en het Utrecht Centre

for Geosciences heeft de faculteit landelijk gezien een unieke positie. In de nabijheid

van de faculteit zijn tevens enkele nationaal en internationaal befaamde kenniscentra

te vinden, zoals TNO, KNAW/NWO laboratoria, NVI, RIVM, CWI, SRON, FOM

Rijnhuizen en het KNMI: centra waarmee reeds lang intensieve samenwerkingsver-

banden bestaan.

Onderzoeksvisitaties wijzen uit dat de kwaliteit van het onderzoek in de faculteit over

het algemeen zeer goed tot excellent is en dat er een aantal collegae van wereldformaat

aan te wijzen is. Het potentieel onder de jonge wetenschappers is groot, getuige het

relatief en absoluut grote aantal persoonsgerichte prijzen dat de afgelopen jaren is ver-

worven. Onder de algemene universiteiten is de faculteit in bijna alle bachelordiscipli-

nes de marktleider; de instroom is het afgelopen jaar over de gehele breedte van de

faculteit wederom met ruim 10% gestegen.

Binnen de faculteit zijn op verschillende plaatsen grote infrastructurele technologie

platforms aanwezig. Hiertoe behoren onder andere de nieuwe deeltjes versneller, de

NMR faciliteit en de massa spectometrie faciliteit.

De huisvesting van de faculteit zal de komende jaren ingrijpend veranderen: in 2008

wordt een bacheloronderwijscentrum voor de faculteit gerealiseerd en in de periode

2009-2015 wordt nieuwbouw gepleegd voor een groot deel van het onderzoek en het

master-onderwijs van de faculteit. De faculteit heeft een budget van ca. M€ 130.

De commissie dynamisering zou graag van u willen weten of, en zo ja op welke

wijze u tegen de ‘grenzen van de dynamisering’ oploopt nu u als decaan verantwoor-

delijk bent voor de Faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Waar loopt u tegenaan als u binnen de Faculteit Bètawetenschappen nieuwe wegen wilt

inslaan? Zijn universitaire CAO’s en andere aspecten van regelgeving hier al dan niet

een belemmerende factor? Ziet u, bijvoorbeeld vanwege de kosten die ermee gepaard

gaan, af van reorganisaties die uit wetenschappelijk oogpunt wel wenselijk zijn?

De Faculteit Bètawetenschappen en dynamisering

Als we het onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht

over de periode 2000-2004 in ogenschouw nemen, zien we dat ruim 50% van de

76



onderzoeksformatie bekostigd wordt uit 2e en overige geldstromen. Het merendeel

van de financiering heeft dus al een dynamisch karakter en moet middels competitie

verworven worden. Geheel in lijn hiermee hebben in de onderzoeksprofielen van de

departementen, die de faculteit constitueren, ook aanzienlijke ontwikkelingen plaats-

gevonden: sommige onderzoeksgroepen zijn afgebouwd, andere opgebouwd. Als voor-

beeld het departement Natuur- en Sterrenkunde: in de afgelopen 5 jaar zijn de onder-

zoeksactiviteiten op de gebieden vaste stof fysica, kernfysica en atoom- en molecuul-

fysica afgebouwd, ten gunste van de opbouw van onderzoek op het grensgebied van

chemie & fysica en op het terrein van de fysica van de levenswetenschappen. Deze

facultaire dynamiek heeft uiteraard steeds nauw aangesloten bij de universitaire (bij-

voorbeeld selectie high-potential en prestige masters) en landelijke (Veni, Vidi, Vici) 

stimulansen om nieuwe wegen in te slaan en nieuw talent een kans te geven. Ook de

vorming van de Faculteit Bètawetenschappen past in deze trend: hiermee proberen we

de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking nog beter te benutten.

Echter: de kansrijke uitgangspositie, die de nieuwe faculteit Bètawetenschappen heeft

door het samenbrengen van zes sterke en (inter)nationaal vooraanstaande departe-

menten, staat zwaar onder druk door de sombere financiële kaders waarbinnen zij

moet opereren. Dit slechte financiële perspectief wordt voor een belangrijk deel ver-

oorzaakt door de vermindering van de Rijksbijdrage en door de hogere huisvestings-

lasten als gevolg van de overdracht van het huisvestingseigendom van het Ministerie

van OCW aan de universiteiten.

Het is de bezuinigingsnoodzaak die reorganisaties in de faculteit nu onvermijdelijk

maakt. De inzet van de bezuinigingsmaatregelen is er op gericht om op korte termijn

een sluitende exploitatie te realiseren voor alle departementen en daarmee voor de

faculteit Bètawetenschappen als geheel. De omvang van de bedrijfsreserve van de

faculteit zal daarna echter te beperkt zijn in relatie tot haar omzet en gezien het expe-

rimentele karakter van de faculteit en de daaruit voortkomende benodigde investeringen.

Want inderdaad, reorganiseren brengt hoge kosten met zich mee, door de bescherming

die de CAO biedt. De flexibiliteit op korte termijn is daardoor veel te beperkt. En de

mogelijkheden om nieuw (facultair) beleid te ontwikkelen zullen ook zeer beperkt

zijn, omdat de hoge kosten van de reorganisatie een forse aanslag doen op de bedrijfs-

reserve. Daarnaast kan niet uitgesloten worden dat het thans geschetste financiële per-

spectief uit de kaderstelling na dit jaar nog verder zal verslechteren. Deze vrees wordt

enerzijds gevoed door (voornemens tot) maatregelen op landelijk niveau zoals een ver-

dergaande dynamisering van onderzoeksgelden, Smartmix, etc. en anderzijds door

(voornemens tot) beleidsmaatregelen op universitair niveau. 

Compensatie van deze reductie, door het verwerven van additionele middelen uit de 2e

en 3e geldstroom, zou de oplossing kunnen vormen voor dit probleem. De faculteit is

immers succesvol in het verwerven van externe geldstromen. Bovendien lijkt, te oorde-

len naar recente landelijke en politieke initiatieven, het klimaat weer gunstiger voor

investeringen in het bèta- en biomedisch onderzoek. Hierbij doen zich echter vier

praktische problemen voor.

• De matchingsverplichtingen, waarmee veel subsidietoekenningen gepaard gaan,

vormen een steeds nijpender probleem, zeker als de eerste geldstroom in verhou-

ding tot de overige geldstromen blijft krimpen. Hoewel de faculteit tracht binnen

de gestelde kaders zo creatief mogelijk met deze verplichtingen om te gaan, is de

77



grens daarvan in zicht: reserves drogen op en een groot deel van de eerste geld-

stroomformatie van de faculteit is al in matchingsverplichtingen opgenomen.

• De CAO maakt het tijdelijk aanstellen van medewerkers zeer lastig, zeker als het

om een langere periode gaat of om meerdere tijdelijke aanstellingen na elkaar. 

De CAO houdt daarmee geen gelijke tred met een verschuiving naar verhoudings-

gewijs meer externe, flexibele en dus onzekere geldstromen,

• De universitaire infrastructuur (huisvesting, bibliotheek) zal nooit gesubsidieerd

kunnen worden door de overige geldstromen; deze zal dus steeds zwaarder druk-

ken op een krimpend eerste geldstroom budget. Dat geldt des te meer voor onder-

zoek met dure infrastructuur, zoals in de bètawetenschappen over het algemeen

het geval is.

• De bedrijfsvoering van de universiteit en faculteit is niet gericht op korte termijn

flexibiliteit. De verhouding vast/tijdelijk personeel is bijvoorbeeld niet afgestemd

op de verhouding 1e / overige geldstromen. Het veranderen daarvan vraagt een

lange adem. Het invoeren van een tenure track voor WP zou kunnen bijdragen aan

vergroting van de flexibiliteit.

Als de ontwikkelingen in de eerste geldstroom zich zo doorzetten, is het onontkoom-

baar dat de faculteit verdergaande keuzes moet gaan maken door te snijden in – kwali-

tatief sterk - onderwijs en onderzoek. Dit bemoeilijkt vervolgens het werven èn matchen

van externe subsidies, met als uiteindelijk gevolg dat de faculteit in een neerwaartse

spiraal raakt.

Naast deze praktische problemen is er natuurlijk ook het bestuurlijk dilemma: laat je als

bestuurder de onderzoeksagenda voor een zo belangrijk deel bepalen door “opportunities”

om subsidies te verwerven en ben je bereid daarmee de regie op het onderzoek nog

verder uit handen te geven?

De faculteit is nu bezig haar onderzoeksprofielen te vertalen in zwaartepunten voor de

komende vijf tot tien jaar. Hierbij spelen zowel wetenschappelijke kwaliteit als inver-

diencapaciteit een grote rol. In het keuzeproces speelt tevens een rol dat de universiteit

ook een maatschappelijke functie heeft en onderzoeksvraagstellingen daar ook door

gedreven mogen worden. Maar: dat kan echter niet geheel ten koste gaan van zuiver

wetenschappelijk onderzoek.

Het komende jaar zullen keuzes gemaakt moeten worden. De paradox is dat we in

Nederland een terechte zwaai maken om innovaties een grotere kans te geven.

Tegelijkertijd dreigen grote verliezen op onderwijs- en onderzoekscapaciteit op te treden,

voornamelijk als gevolg van reeds lang geleden ingezet beleid (ontwikkeling Rijks-

bijdrage, huisvestingsbekostiging, matchingsverplichtingen). Het zal leiderschap vergen

van alle bestuurders-wetenschappers in onze faculteit om kwaliteit en vernieuwing

onder deze omstandigheden een kans te blijven geven. Maar ook politici moeten zich

de gevolgen van kaalslag realiseren en keuzes maken. Een gezonde infrastructuur bij

de Faculteiten Bètawetenschappen in Nederland is noodzakelijk voor:

• Het behoud van competitiveness op internationaal niveau

• Ondersteuning van de leidende positie van universiteiten bij innovatie

• Uitdagend en vernieuwend onderwijs in de Science-richtingen

• Bijdrage van universiteiten aan maatschappelijke vernieuwingen
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Conclusie

Gegeven de huidige kaders in beleid en regelgeving (richtlijnen matching, CAO, 

subsidiëring universitaire infrastructuur) zijn de grenzen van dynamisering bereikt.

Wordt de eerste geldstroom verder gedynamiseerd, dan zal dat ten koste gaan van

onderwijs en fundamenteel onderzoek.
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Reacties gebiedsdirecteuren NWO

Reacties gebiedsdirecteuren m.b.t. de wijze waarop de samenwerking 
tussen universitaire en niet-universitaire kenniscentra binnen hun 
respectievelijke wetenschapsgebied gestalte krijgt.



Dr. E.P. Beem, Zon-MW

ZonMw is een intermediaire organisatie die werkt aan de kennisvermeerdering en

vernieuwing in het hele spectrum van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en

met de praktijk en het beleid van de gezondheidszorg. De missie: “ZonMw werkt aan

de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren

van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.” en werkwijze van ZonMw vloeit

direct voort uit de samenwerking tussen NWO en VWS. 

Concreet werkt ZonMw aan:

• het bevorderen van de kwaliteit en het innovatieve vermogen van onderzoek, onder-

zoekers en de onderzoeksinfrastructuur;

• het zichtbaar maken van resultaten en deze geschikt maken voor overdracht, valori-

satie en implementatie;

• het dynamiseren van de kennisketen van funderend onderzoek tot en met innovatie

in de zorgpraktijk;

• het ondersteunen van de ontwikkeling van innovaties en goed ondernemerschap

op de markt van beleid, onderzoek en praktijk;

• verankering van de maatschappelijke opgave en de vraag naar innovaties vanuit de

praktijk in het onderzoek bij de onderzoeksinstellingen en, vice versa, van gebruik

van relevante onderzoeksresultaten en innovaties in praktijk en beleid;

Programmatische aanpak

Centraal in de werkwijze van ZonMw staat de programmatische aanpak. De praktijk,

de markt en het beleid is het begin- en eindstation voor dit vernieuwingsproces: de ini-

tiatie, ontwikkeling en toepassing van innovaties. Programmeren is het totaal van sig-

naleren en analyseren van gezondheids(zorg) problemen en kansen, van lacunes in de

kennis en kennisinfrastructuur, het onderbouwen en vaststellen van prioriteiten voor

onderzoek en ontwikkeling, het stimuleren van een continue inbreng van praktijk en

beleid in dit proces, het aanbrengen van samenhang, het beoordelen en selecteren van

projectvoorstellen voor onderzoek, ontwikkeling, het bewaken van de voortgang ervan

en het stimuleren van kennisoverdracht en implementatie. Programmeren eindigt

altijd met evalueren, waarna de cyclus opnieuw kan worden gestart. 

Basis voor dynamisering 

ZonMw heeft inmiddels specifieke expertise opgedaan met een negentigtal lopende,

afgelopen en startende stimuleringsprogramma’s met daarin een kleine 3000 projecten

waarin innovatief onderzoek wordt uitgevoerd, innovaties worden ontwikkeld en aan

de implementatie wordt gewerkt. De programma’s bestaan uit een mix van activiteiten

die is afgestemd op de vraag uit het veld en de opdrachtgever. Een aantal uitgangspun-

ten en ontwikkelingen vormt de kern van het ZonMw beleid voor dynamisering:

1. elk resultaat verdient een eigen vervolg

2. kennistransfer en implementatie vergen een actieve aanpak 

3. effect(iviteit) van de ZonMw aanpak 

4. een resultaat uit één project is nooit de eenheid van implementatie

5. landelijke uitrol van innovaties en kwaliteit

6. het belang van een goed netwerk

7. samenwerking tussen universiteiten en publieke en private kenniscentra

81



1. Elk resultaat verdient een eigen vervolg 

Voor ZonMw telt elk resultaat. ZonMw heeft dan ook een stevig beleid ontwikkeld

voor overdracht, benutting en implementatie van resultaten dat in de subsidievoor-

waarden is vastgelegd. Dat begint al bij de beoordeling en selectie van subsidievoor-

stellen. Als het project loopt komt daar nog een belangrijk instrument bij: het

Verspreidings- en Implementatieplan (VIP). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt pri-

mair bij de projectleider. Hij of zij heeft immers het intellectuele eigendom van het

resultaat van het project. ZonMw adviseert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren

van het VIP. Zij beoordeelt in het eindrapport de uitkomsten van het project en het

VIP en legt het resultaat en de overdracht vast. Een aantal indicatoren voor de kwaliteit

en de overdracht van het resultaat wordt nog tot vier jaar na de afronding van het project

gemonitoord. In veel gevallen zal een project een klein onderdeel van een resultaat

kunnen leveren waarmee op termijn de praktijk of het beleid verder kan en is het zaak

het resultaat aan een relevante doelgroep over te dragen die het separaat of als onder-

deel van een groter geheel kan gebruiken en een stap verder kan brengen. Soms is de

boodschap hier vooral niet mee verder te gaan. In meerdere programmakaders bij ZonMw

2. Kennistransfer en implementatie van innovaties vergen een actieve aanpak

Als er één belangrijke les te trekken is uit onderzoek van de afgelopen jaren dan is het

dat goede resultaten zich niet vanzelf verspreiden noch leiden tot daadwerkelijke inno-

vaties (Hanney). Ook de inzet van passieve instrumenten zoals opname van evidence

uit onderzoek in klinische richtlijnen en beleidsaanbevelingen of in het vastleggen van

innovaties in patenten leidt niet vanzelf tot daadwerkelijk verspreiding van kennis of

implementatie van innovaties. Research-based innovatie heeft daarom alleen een kans

van slagen als er een voortdurende en actief ondersteunde uitwisseling is van ideeën,

onderzoek, wetenschappelijke en ervaringskennis tussen producenten en gebruikers

van nieuwe kennis en innovaties (Greenhalgh, Wensing, Davies, Walshe, Plesk,

Øvretveit, Dennis). Daarnaast heeft ZonMw programma’s die elkaar in fase van onder-

zoek en ontwikkeling opvolgen. Sommige grote programma’s zoals Preventie en

Doelmatigheidsonderzoek bestaan zelf uit een aantal deelprogramma’s van opeenvol-

gende fasen. Dat biedt voor specifieke onderwerpen ook binnen ZonMw de gelegenheid

voor actieve translatie van onderzoeksresultaten.

3. Effectiviteit van deze aanpak

Verschillende evaluaties van de ZonMw aanpak [De Man, Klazinga, Bosch, De Jong,

Theunissen, Kleisen] laten zien dat met dit beleid de doorgeleiding van resultaten uit

projecten beter verloopt. Een goede innovatie heeft vooral een kans van slagen als er

een voortdurende en actief ondersteunde uitwisseling is van ideeën, onderzoek,

wetenschappelijke en ervaringskennis tussen producenten en gebruikers van nieuwe

kennis en innovaties. Dat is ingebouwd in de uitvoering van de ZonMw programma’s.

De ZonMw tools krijgen in het buitenland veel belangstelling en zullen in 2005 de

basis vormen van de vertaling en validatie van een internationale set instrumenten.

4. Een resultaat uit één project is nooit de eenheid van implementatie

Het voordeel van het projectgebonden beleid voor overdracht, benutting en implemen-

tatie van resultaten is dat de cultuur van onderzoekers en andere projectuitvoerders

direct beïnvloed wordt op een voor hen bekend niveau van opereren. De potentiële

gebruikers, sleutelpersonen en praktijkinstellingen opereren echter op een ander

niveau van kennis. Zij zijn meer geïnteresseerd in syntheses van kennis en innovaties

op specifieke onderwerpen waarmee zij in hun dagelijks werk te maken hebben.
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Projectresultaten zijn niet geschikt om één voor één te worden geïmplementeerd. 

Ze zijn vaak slechts een klein stukje van de puzzel. Daarom is ZonMw gestart met het

uitvoeren van kennissyntheses om de ‘puzzels’ completer te maken. Daarbij vormt de

pool van de ZonMw projecten een belangrijke basis van kennis en ook een rationale

om voor een specifiek onderwerp een synthese uit te voeren. De kennis uit ZonMw

projecten wordt aangevuld met resultaten uit de literatuur. 

5. Landelijke uitrol van zorginnovaties

Spraakmakend zijn de recente opdrachten voor het regisseren van zorginnovatiepro-

gramma’s. Deze opdrachten verbreden de taak van ZonMw van het werken aan imple-

menteerbaarheid naar het regisseren van daadwerkelijk gebruik van kennis en innovaties.

Inmiddels is voor acht programma’s een opdracht ontvangen: Kiezen in Zorg, Sneller

Beter pijler 3, Kwaliteit Collectieve Preventie, Landelijk Dementie programma, pro-

gramma Patiëntveiligheid, Zorg voor Beter, Landelijk Actieprogramma GGZ/Verslaving,

Diabeteszorg Beter. ZonMw heeft een structuur ontwikkeld waarin deze regierol het

best tot haar recht komt en goed gewerkt kan worden aan optimale afstemming van

taken en integratie van kennis over de uitvoering en resultaten en de evaluatie van de

impact van deze programma’s op drie niveaus van innovatie:

1. Projectniveau: ontwikkeling, implementatie en borging van innovaties, in een afge-

sproken aantal instellingen voor een vooraf vastgelegd aantal innovaties.

2. Instellingsniveau: vliegwieleffect: binnen een deelnemende instelling wordt achter-

eenvolgens op verschillende afdelingen aan een verbeterproject gewerkt zodat de

innovatie een brede interne verspreiding krijgt. Daarnaast committeert elke deel-

nemende instelling zich aan het begeleiden van andere instellingen. 

3. Sectorniveau: Alles bij elkaar zullen het innovatieprogramma’s voor hun sectoren

de norm stellen voor de kwaliteit en innovatie in de zorg voor de komende tijd.

Culturele veranderingen en het borgen van een goed innovatieklimaat vergen een

langere adem en worden vanuit verschillende organisatorische, contextuele en per-

soonsgebonden perspectieven op gang te gebracht: capacity building, community of

pratcices organiseren, train-de-trainer aanpak, beloningsstructuren en HRM, leider-

schapstraining, etc.

6. Het belang van een goed netwerk

Een actieve en vroege uitwisseling van ideeën, nieuwe kennis en innovaties kan alleen

plaatsvinden als aan twee belangrijke randvoorwaarden is voldaan: een relevant, goed

ontwikkeld netwerk en een (minimaal ontluikende) innovatiecultuur bij de verschillende

partijen. Beide komen alleen tot stand met de nodige investeringen. Inmiddels heeft

ZonMw voor alle sectoren in de volksgezondheid en zorg een goed netwerk opgebouwd

en staat kennistransfer en implementatie van innovaties stevig op de agenda. Dat ging

niet zonder slag of stoot [Ravensbergen, Lomas]. Binnen het netwerk stelt ZonMw

zich op als makelaar. Zij is niet de eigenaar van de expertise die gevraagd of aangeboden

wordt, maar makelt tussen groepen en individuen die elkaar daarin kunnen aanvullen. 

7. Samenwerking tussen universiteiten en publieke en private kenniscentra

In verschillende ZonMw programma’s, binnen alle sectoren voor volksgezondheid en

zorg, is sprake van een programmatische samenwerking tussen universitaire onder-

zoekers en kenniscentra van bedrijven of praktijkinstellingen. De onderstaande lijst

bevat een aantal relevante voorbeeldprogramma’s, maar is niet uitputtend voor ZonMw.

Een aantal is specifiek toegelicht in bijlage II.
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Bijlage II

Overzicht van programma’s waarin sprake is van programmatische samenwerking tussen

universiteiten en publieke en/of private kenniscentra

Het Agiko-programma beoogt artsen de gelegenheid te bieden door middel van een

agiko-constructie te leren om klinische problemen te vertalen in wetenschappelijke

vragen en wetenschappelijke antwoorden te vertalen naar de klinische praktijk (evidence-

based) en hen zo te leren kwalitatief goed onderzoek te verrichten. (Basis)artsen worden

in dit programma in de gelegenheid gesteld een gecombineerde (verkorte) klinische

en wetenschappelijke vervolgopleiding te volgen. Het programma Klinische Fellows
wil jonge specialisten, huisartsen en sociaal-geneeskundigen de mogelijkheid bieden

gedurende een periode van drie tot vijf jaar een deel van hun klinische werktijd vrij te

maken voor het doen van onderzoek en het opzetten of uitbouwen van een eigen kli-

nisch-wetenschappelijke onderzoekslijn. Via deze programma investeert ZonMw in

kadervorming binnen de medische instellingen en de verbetering van de wetenschap-

pelijke infrastructuur binnen de diverse klinische disciplines. Het biedt daarnaast art-

sen een beter academisch carrièreperspectief.

Het programma Systeembiologie kapitaliseert op de ontwikkelingen in genomics en

brio-informatica. Doel van dit initiatief is een Nederlands onderzoeksnetwerk te creëren

waarin een groot aantal Nederlandse industrieën en academia samenwerken om een

concreet, samenhangend en gefocusseerd onderzoeksprogramma op het gebied van

systeembiologie te ontwikkelen. 

Tijdens het Europees voorzitterschap heeft Nederland de aandacht gevestigd op de

ontwikkeling van geneesmiddelen waaraan grote maatschappelijke behoefte is, zowel

binnen Europa als in de rest van de wereld. De Minister van VWS heeft ZonMw

gevraagd een nationaal onderzoeksprogramma voor te bereiden onder de noemer

‘Priority Medicines’, met bijzondere aandacht voor: Priority Medicines for Children,

Infectieziekten en Antibiotica resistentie, Diabetes mellitus en Geneesmiddelen en

Ouderen. Onderdeel hiervan is ook de Europese coördinatie voor Priority Medicines

for Children.

Het programma BioPartner FSG bevordert de overgang van publiek gefinancierd

wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe bedrijvigheid op farmaceutisch gebied. 

Op basis van wetenschappelijke concepten voor innovatieve toepassingen op farma-

ceutisch gebied bevordert het programma programmatisch dat projecten door risico-

dragend kapitaal verder worden gefinancierd. Bescherming van intellectueel eigendom

(octrooien) vormen de basis voor bedrijfsmatige activiteiten (validatie van onderzoeks-

gegeven, proof-of-principle, juridische en strategische planning, marktstudies, schrijven

van financierbaar een business plan). Uiteindelijk moet dit leiden tot de oprichting

van 40 nieuwe Life Science bedrijfjes.

Het programma “Infectieziekten” beoogt het versterken van de onderzoeksinfrastruc-

tuur door het oprichten van twee virtuele onderzoekscentra die nodig zijn voor de

multi-disciplinaire aanpak van infectieziekten en daaraan gerelateerde maatschappelijke

problemen in Nederland en in het buitenland, met name in ontwikkelingslanden.

Hierin werken multidisciplinaire consortia waarin academische onderzoeksgroepen

samenwerken met een industriële partners zoals Solvay Pharmaceuticals in Weesp. 
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Het programma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek is er op gericht om via

projectsubsidies de overgang van preklinisch onderzoek naar de kliniek vergemakkelij-

ken. Projecten betreffen validatie van resultaten, veiligheidsstudies, ontwikkelen van

diermodellen, aantonen van effectiviteit en de gecontroleerde productie van genthera-

pievectoren. Daarnaast beoogt het programma de interactie tussen klinische en niet-

klinische onderzoekers te stimuleren om de overgang van pre-klinisch onderzoek naar

klinisch onderzoek te bevorderen. Daarbij vindt samenwerking en co-financiering

plaats met relevante bedrijven. In het Horizon programma gefinancierd door het

NROG worden ideeën uit Genomics en Bio-informatica onderzoek getoetst op de

mogelijkheid voor nieuwe innovaties of start ups en octrooiaanvragen gestimuleerd

van de onderzoeksprojecten.

Het doel van het programma Verantwoorde Voeding is om in de steeds ingewikkelder

wordende voedselketen van farm to fork de risico’s en voordelen van voedingsmiddele-

ningrediënten en de bewerking van voedsel voor de volksgezondheid, voedselveilig-

heid en duurzaamheid te kunnen inschatten. In dit programma wordt intensief

samengewerkt met zowel de Voedsel- en Warenautoriteit als met de European Food

Safety Authority. Ook de beide betrokken ministeries VWS en LNV participeren actief. 

Het programma Gezond Leven investeert in projecten die meer inzicht geven in nieu-

we manieren om gezond leven te stimuleren en overdraagbare leerervaringen. Twee

belangrijke programmapijlers zijn 1. het stimuleren van intersectorale samenwerking,

facetbeleid en publiek-private samenwerking en het aangaan van relaties met meerde-

re (nieuwe) partners van binnen en buiten de gezondheidszorg en 2. het bewerkstelli-

gen van doelgroepparticipatie en het genereren van meer kennis over het concept

empowerment. Een van de initiatieven is het Partnership Stoppen-met-Roken op basis

van een WHO-model bestaande uit 25 organisaties van binnen en buiten de gezond-

heidszorg werkt in de aangepaste vorm tot tevredenheid van de deelnemers. Het

model lijkt geschikt voor het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden

rondom andere leefstijlthema’s, zoals alcohol, obesitas en COPD.

Algeheel doel van het programma Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid is

het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde onderzoeksactiviteiten op

het gebied van de publieke gezondheid via de inrichting van tenminste 7 academische

werkplaatsen. Dit moet leiden tot een betere samenwerking tussen praktijk, beleid,

onderzoek en onderwijs en een tweerichtingsverkeer van kennis en kennisvragen tussen

GGD en universitaire afdeling. Beide participanten gaan een langdurig commitment

aan die ook na afloop van het programma wordt voortgezet.

In het programma InZicht hebben de zorginstellingen voor hulpverlening, revalidatie,

zorg en onderwijs ten behoeve mensen met een visuele functiebeperking hun krachten

gebundeld om multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Participerende

instellingen zijn: Visio, Sonneheerdt, Bartiméus, OBT, De Brink en Sensis, Oogfonds

Nederland, Stichting Blindenpenning, Rotterdamse Vereniging blindenbelang,

Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden. De resultaten uit het onderzoek dragen

bij aan de vergroting van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke

participatie van mensen met een visuele of meervoudige beperking.

86



Het programma Revalidatieonderzoek heeft als doel het versterken en verankeren van

de onderzoeksinfrastructuur voor revalidatieonderzoek en het bevorderen van maat-

schappelijk relevant en kwalitatief goed onderzoek aan universiteiten, academische

ziekenhuizen en revalidatie-instellingen op het terrein van acht thema´s. Concreet

wordt gewerkt aan de academisering van revalidatie-instellingen, de concentratie van

het revalidatieonderzoek in thematische onderzoekskernen rond revalidatie-eenheden

in ongeveer zes medische faculteiten en een beperkte uitbreiding van het aantal leer-

stoelen, de bevordering van de implementatie van de in dit programma verworden

kennis en de opleiding van klinisch werkzame revalidatieonderzoekers. Het program-

ma is een gecombineerd initiatief van VWS, NWO en een groot aantal instellingen en

koepels zoals Revalidatie Nederland, NRF, JKF, Bio-kinderrevalidatie en KFA.

Het programma Geestkracht stimuleert toepassingsgericht onderzoek, kennisoverdracht

en implementatie en kadervorming. Het programma bevordert dat onderzoekers

(tevens klinisch werkenden) in de ggz adequate opleidingsmogelijkheden krijgen en

benutten, door promotieonderzoek voor hen mogelijk te maken. Hiermee wordt een

kader gecreëerd van jonge, gekwalificeerde ggz-onderzoekers van uiteenlopende disci-

plines. Daarnaast versterkt het programma de onderzoeks- en kennisinfrastructuur via

structurele samenwerking tussen universitair wetenschappelijke instituten en praktijk-

instellingen. Aan de drie ‘consortia’ die zijn gecreëerd nemen onderzoeksgroepen deel

van meerdere universiteiten (en faculteiten), praktijkinstellingen, cliëntvertegenwoor-

digers en niet-universitaire onderzoeksinstituten. Ieder consortium voert een tienjarig,

bij voorkeur longitudinaal onderzoeksprogramma uit. In 2012 zijn deze consortia uit-

gegroeid tot drie structurele samenwerkingverbanden.

Het Landelijk Dementie Programma is een initiatief van de Alzheimerstichting en het

ministerie van VWS. Het heeft als doel de zorg en dienstverlening aan mensen met

dementie en hun mantelzorgers substantieel te verbeteren en de invloed van deze

cliënten binnen de regio structureel in te bedden. 

Het Programma Verslaving heeft de taak om via programmering de wetenschappelijke

kwaliteit te bevorderen en zowel samenwerking (bijv. tussen praktijk en onderzoek)

als samenhang tot stand te brengen. Dat laatste gebeurt in gevarieerde projecten: fun-

damenteel onderzoek om kennis te vergaren over de oorzaken en gevolgen van versla-

ving, toegepast onderzoek om inzicht te krijgen in nieuwe preventie- en behandelmetho-

den, experimenten met nieuwe interventies in de praktijk. Voor de implementatie van

de resultaten is samenwerking aangegaan met de stichting “Resultaten Scoren”. 

In een nieuw stelsel wordt van zorggebruikers verwacht dat zij vanuit een eigen verant-

woordelijkheid die zorg kiezen die het beste aansluit bij de eigen behoefte en wensen.

Het programma Kiezen in Zorg wil zorggebruikers op allerlei manieren toerusten om

aan deze nieuwe rol een goede invulling te geven. Het programma levert een bijdrage

aan de realisatie van KiesBeter.nl, het internetadres waar de burger terecht kan voor

betrouwbare, en waar mogelijk, wetenschappelijk onderbouwde keuze-informatie. Dit

gebeurt in samenspraak met de belangenorganisaties van patiënten, consumenten,

zorgaanbieders en zorgverzekeraars, IGZ, CTG/ZAio en CVZ. In bestuurlijke trajecten

worden deze randvoorwaarden door VWS vastgelegd in convenanten.
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In het programma Sneller Beter wordt structureel samengewerkt tussen universitaire

instellingen (iBMG, EUR, WOK, KUN) en veldpartijen als de Orde voor Medisch

Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, het kwaliteitsinstituut

CBO en private ondernemingen als Plexus Medical group. Het programma heeft tot

doel een versnelling te realiseren in de kwaliteit en de doelmatigheid van de curatieve

sector en moet leiden tot een grotere transparantie. Sneller is gericht op de beschik-

baarheid van de zorg en betere zorg wordt bereikt door het verspreiden en invoeren

van doelmatig bewezen kennis die patiëntvriendelijk en efficiënt is georganiseerd. Het

programma Sneller Beter bestaat uit drie pijlers. ZonMw is verantwoordelijk voor de

derde pijler (SBp3), die bestaat uit de volgende programmaonderdelen de ‘versnelde

invoering van best-practices’ op de genoemde prioriteitsgebieden, een evaluatieonder-

zoek naar de resultaten, het vliegwieleffect en de effecten van de ‘versnelde invoering’

op korte en langere termijn en een plan van aanpak voor de verbreding van de kwali-

teitsverbetering van 20 naar 80 % van de ziekenhuizen in Nederland.

Het programma Doelmatigheidsonderzoek wil bijdragen aan de onderbouwing van

beslissingen door voor de praktijk relevant doelmatigheidsonderzoek te stimuleren.

Hierbij participeren de grote ziekenhuizen waaronder de universitaire medische centra.

Het gaat daarbij om klinische beslissingen, en in toenemende mate ook beslissingen

rond pakket/DBC onderhoud en rond aanbod/organisatie/inkoop van zorg. Het stimule-

ren heeft betrekking op verschillende fasen in het doelmatigheidsonderzoek: het sig-

naleren van kennisvragen over (voorziene) ondoelmatigheid in de zorg, het genereren,

selecteren, financieren en volgen van doelmatigheidsonderzoek. Daarna vindt zorgvul-

dige beschouwing plaats van afgerond onderzoek, om te komen tot goed onderbouwde

en voor de praktijk relevante aanbevelingen. Het gebruik van de aanbevelingen wordt

actief bevorderd. 

Het programma Tussen Weten en Doen heeft als doel het verschaffen van een weten-

schappelijke basis voor het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden door het

ontwikkelen en implementeren van multidisciplinaire richtlijnen. Hierbij is intensieve

samenwerking met het Landelijk Expertise Centrum Verpleging en Verzorging. 

Het programma Diabetes ketenzorg wil ervaring opdoen met de op basis van de NDF

standaard ontwikkelde keten-DBC diabetes. Hiertoe worden een aantal diabetes zorg-

groepen geworven die vormgeven aan een goede organisatie voor diabeteszorg en

experimenteren met een nieuw proces van zorginkoop en -levering via de keten-DBC.

Deze experimenten zijn een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraars en multidisci-

plinaire zorggroepen. 

Het programma Alledaagse Ziekten stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar alle-

daagse ziekten in de huisartsenpraktijk dat relevant is voor het professioneel handelen

van de huisarts en leidt tot verbetering van de patiëntenzorg. De lacunes in kennis

worden aangedragen door het NHG die de resultaten gebruikt voor het up-daten van

hun standaarden voor huisartsen.

De doelstelling van het overkoepelende programma Jeugdzorg betreft onderzoek naar

de effectiviteit van interventies op het gebied jeugdzorg, ontwikkeling van interventies

daar waar lacunes zijn en het bijdragen aan implementatie van bewezen effectieve

interventies. Het onderdeel Effectieve Jeugdzorg wil zicht te krijgen op de effectiviteit
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van jeugdzorginterventies: wat werkt onder welke voorwaarden voor welke cliënt in de

jeugdzorg en richt zich op lacunes in de kennis over effectiviteit van interventies in de

jeugdzorg. Het programma moet, conform de opdracht, aansluiten bij de Databank

Effectieve Jeugdinterventies (NIZW) waar intensief mee wordt samengewerkt. Voor het

onderdeel Impuls opvoed- en gezinsondersteuning luidt de doelstelling het vergroten

van de kennis over effectiviteit van methodiekenvoor opvoed- en gezinsondersteuning. 
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Dr. J.K. Koppen, Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Aangezien in de Maatschappij en Gedragswetenschappen de bestudering van de maat-

schappelijke organisatie en menselijk handelen centraal staat, lijkt het voor de hand te

liggen dat resultaten van onderzoek gemakkelijk hun weg vinden naar de maatschap-

pelijke en beleidspraktijk. Hoewel er zeker voorbeelden zijn te noemen van resultaten

van maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek die door het bedrijfsleven

zijn opgepakt, geldt helaas voor een groot aantal disciplines binnen dit wetenschaps-

gebied dat er een kloof is te constateren tussen wetenschap en praktijk. Disseminatie

en implementatie is in de particuliere sector nog steeds een moeizaam proces. Dat

komt in de eerste plaats doordat weinig met het bedrijfsleven wordt samengewerkt en

er dus geen direct commercieel belang is voor toepassing. 

Als het gaat om contacten met beleidsomgevingen is het beeld overigens een stuk

gunstiger. Bij de uitvoering van onderzoek is doorgaans contact met beleidsmakers en

met maatschappelijke organisaties, ondermeer in de rol van financier en begeleider

van onderzoek. Maar deze verbindingen leiden niet uit zichzelf tot disseminatie. Als

voorbeeld mag dienen het onderwijsveld, waar zelfs duidelijk bruikbare resultaten van

onderwijsonderzoek een moeizaam overdrachtsproces kennen naar de klassenpraktijk,

de opleidingen voor leraren en naar uitgevers van leermethodes voor scholen. 

In het reguliere 1e geldstroom onderzoek geldt dit a fortiori. Maar vreemd genoeg is

dit een bekend gegeven zelfs waar het derde geldstroomonderzoek (beleidsonderzoek)

betreft, dat op verzoek van b.v. departementen wordt uitgevoerd. Het veranderen van

praktijk is weerbarstig gebleken en maatschappelijke systemen blijken weerstand te

bieden tegen verandering.

Resultaten overbrengen wordt vaak als opdracht aan wetenschappers geformuleerd,

maar alleen sommige onderzoekers zijn daartoe in staat. Dit onderdeel van de taak-

stelling staat in het algemeen ook niet hoog aangeschreven in de reputatiecultuur. 

En vice versa, alleen sommige beleidsambtenaren houden de ontwikkelingen in de

wetenschap bij en zijn in staat resultaten naar de beleidspraktijk te vertalen.

Professionals in praktijkvelden staan vaak ver van de wetenschap af en worden alleen

via publieke kanalen bereikt.

Het is om die reden dat expliciet aandacht nodig is voor disseminatie van onderzoeks-

resultaten. En wel in de vorm van keuzen en procedures die structureel worden veran-

kerd, onder medeverantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Op verschillende manieren

wordt hier aandacht aan besteed, naast de gebruikelijke verspreidingskanalen van vak-

publicaties, populariserende publicaties en conferenties/seminars. Er is veel meer nodig.

Allereerst wordt bij NWO in onderzoeksprogramma’s die met medewerking en mede-

financiering van beleidsdepartementen worden uitgevoerd geëxperimenteerd met

nieuwe initiatieven:

- het toevoegen van communicatieadviseurs aan onderzoeksprogramma´s

- klankbordgroepen/brainstormgroepen met onderzoekers en gebruikers/niet-acade-

mische partners waaronder het bedrijfsleven

- kennisateliers on site

- roadshows, waarbij in house workshops worden georganiseerd bij Departementen

- het opnemen in de selectieprocedures van criteria, die aan toepassing gerelateerd zijn. 
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Voorstellen die subsidiabel zijn worden daarbij geprioriteerd op toepassingsmogelijk-

heden. Dit wordt gedaan in gemengde commissies van ambtenaren en onderzoekers.

- samenwerking met instellingen als SCP en Rathenau instituut, bijvoorbeeld bij het

organiseren van workshops.

- het uitgeven van een publicatiereeks, onder de hoede van een uitgever, al dan niet

via een website downloadbaar.

- het gebruik van websites en attenderingsberichten via email.

Gezien het feit dat men algemeen van mening is dat deze programma’s toch nog

onvoldoende krachtige omgevingen zijn voor het bereiken van de gestelde doelen zijn

onlangs institutionele samenwerkingsverbanden gestart, die als Maatschappelijke

Topinstituten worden aangeduid (MTI´s), rondom een samenhangende maatschappe-

lijke probleemstelling. Hier worden partnerships tussen onderzoekinstellingen en

maatschappelijke organisaties als vraagpartijen (overheid, zakelijke dienstverlening)

gevormd waarin uitdrukkelijk gestreefd wordt naar gebruik van hoogwaardige kennis.

Hier zullen verdergaande initiatieven worden ontplooid ter benutting van kennis,

waaronder het inrichten van Master opleidingen, Summer schools voor ambtenaren, een

informatieservice binnen 48 uur, het aanstellen van ´ambassadeurs´ voor de brug tussen

beleid en onderzoek. Vergaande disseminatiestrategieën worden reeds vastgelegd bij

de intentie tot financiering van projecten.

In één programma, en daarmee terugkomend op een opmerking in het begin van deze

brief wordt gekozen voor een dieptestrategie: bij de programmaraad onderwijsonderzoek

hebben gebruikers inbreng in de programmering en zijn zwaartepunten in de onder-

wijsproblematiek expliciet verwerkt. Vervolgens wordt bij het onderzoek ook praktijk-

kennis benut, door het creëren van ruimte voor een type onderzoek waarin een metho-

dologie wordt gebruikt die het betrekken van verschillende vormen van kennis in het

onderzoek mogelijk maakt. In dit licht verwijst de PROO bij diverse programmalijnen

naar het belang van designexperimenten, ontwerpgericht onderzoek en interventiestu-

dies. In dezelfde sector, het primair onderwijs, worden ouders, leerkrachten, bestuurders

en beleidsmakers betrokken bij de vraag hoe onderzoekresultaten moeten worden beoor-

deeld in het licht van de eigen ervaringen en welke consequenties dit moet hebben voor

de programmering. Het ligt in de bedoeling tot de oprichting van zogenaamde kennis-

gemeenschappen te komen in samenwerking met innovatie-initiatieven elders in het land.

Concluderend kan worden gesteld dat het ook in de maatschappij- en gedragsweten-

schappen hard nodig is strategieën voor kennisdisseminatie en -benutting te hanteren.

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat hier niet één middel voldoende wordt

geacht, maar dat een breedtestrategie noodzakelijk is. NWO heeft hier naar onze

mening een duidelijke rol te spelen en kan dit middels financieringsvoorwaarden ook

bevorderen. Maar de arm van NWO reikt niet tot in de 1e geldstroom. Hier blijft de

benutting van kennis vaak problematisch.
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Drs. H.G. van Vuren, Natuurkunde

De Stichting FOM staat in de Nederlandse fysica voor fundamenteel onderzoek. Met

dit primair door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek behoort Nederland tot de

wereldtop. De eerste doelstelling uit het Strategisch Plan FOM/GBN 2004 - 2010 is

het handhaven en zonodig versterken van de internationale kwaliteit van de Neder-

landse natuurkunde. De tweede ambitie is om meer fundamenteel onderzoek te gaan

doen op die gebieden waar de kans op economische innovaties groot is.

Het actief bevorderen dat resultaten van fysisch onderzoek toepassing vinden in

bedrijfsleven en samenleving, kan in Nederland overigens bogen op een reeds lange

traditie (zie schets in bijlage 1). Het instrumentarium waarmee dit momenteel binnen

FOM gestalte krijgt, is rijk geschakeerd en wordt op maat toegepast. Onderstaand geef

ik daarvan een impressie aan de hand van drie invalshoeken/stadia: de initiatie, de uit-

voering en de valorisatie van onderzoek. Tot slot signaleer ik enkele knelpunten in de

samenwerking met het bedrijfsleven en doe ik voorstellen voor oplossingen.

1. Initiatie van onderzoek

Door participatie in bestuur, adviesorganen, strategieconferenties e.d. zijn (leidingge-

vende) onderzoekers uit de R&D-laboratoria van het Nederlandse bedrijfsleven nauw

betrokken bij de strategieontwikkeling en beleidsbepaling binnen de Stichting FOM.

Dat betekent dat FOM de keuze van onderzoeksterreinen waarop het programmatisch

actief wil zijn, alsmede de mate waarin, mede door (de onderzoeksvragen vanuit) het

bedrijfsleven laat beïnvloeden.

In aanvragen moet de indiener in de paragraaf ‘Application perspective’ tegenwoordig

standaard de vraag beantwoorden tot welke eventuele toepassingen het beoogde onder-

zoek op korte of lange termijn zou kunnen leiden. Overigens kan het antwoord “onbe-

kend/weet ik niet” op die vraag heel valide zijn.

Met Industrial Partnership Programmes (IPP’s) initieert FOM onderzoekprogramma’s

in samenspraak met en (voor tenminste 50%) voor rekening van het bedrijfsleven. Het

bedrijfsleven kan de onderzoeksprogrammering binnen FOM aldus actief sturen. Het

financiële commitment van het bedrijfsleven leidt ertoe dat de potentiële gebruikers

ook tijdens de uitvoering nauw bij het onderzoek betrokken blijven. Bijlage 2 geeft een

overzicht van lopende IPP’s.

Wanneer de Nederlandse (para-)universitaire infrastructuur ontoereikend is om het

nationale bedrijfsleven te bedienen, treedt FOM bemiddelend en financierend op bij

de vestiging van nieuwe leerstoelen of het inschakelen van expertise van onderzoeks-

groepen uit het buitenland.

Binnen FOM worden op aanzienlijke schaal projecten in uitvoering genomen die

geheel door het bedrijfsleven worden betaald (contractonderzoek). Op basis van het

aloude adagium “wie betaalt bepaalt” is hier de invloed van bedrijven maximaal.

2. Uitvoering van onderzoek

De meest vergaande vorm van samenwerking is de vestiging van een FOM-groep op

de High Tech Campus van Philips. Resultaten van fundamenteel onderzoek kunnen

zo rechtstreeks door de gebruikersambiance worden opgepikt.

FOM-onderzoekers worden voortdurend aangesproken alert te zijn op toepassingsmo-

gelijkheden van hun onderzoek. Zonodig wordt kennis beschermd door het aanvragen

van octrooi c.q. door het verkopen en overdragen ervan aan een bedrijf.
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FOM bevordert dat haar onderzoekers en die uit het bedrijfsleven regelmatig bij elkaar

over de vloer komen en met elkaar in discussie komen op wetenschappelijke bijeen-

komsten die voor beide partijen aantrekkelijk zijn (de zgn. FOM-dagen in Lunteren en

Veldhoven).

Bij sommige projecten worden gebruikerscommissie ingesteld die de voortgang van

het onderzoek nauwlettend volgen en (bij)sturen. Voor een aantal programma’s worden

speciale gebruikersdagen georganiseerd.

3. Valorisatie van onderzoek

Kennis en vaardigheden zijn eigen aan de mensen die deze met zich meedragen. De

transfer van onderzoekers en technici is derhalve het beste middel voor kennisbenut-

ting in de praktijk. FOM is een opleidings- en doorstroomorganisatie; jaarlijks vertrek-

ken gemiddeld 230 medewerkers naar een andere werkgever. Aldus kunnen (toege-

voegde) kennis en vaardigheden bij de nieuwe werkgever tot valorisatie komen. Het

boekje ‘Complexe problemen en een terrasje in San Francisco’ geeft een aardig beeld

van promoveren bij FOM en de loopbaan daarna. FOM biedt aan ondernemende

medewerkers die risico willen nemen, faciliteiten om een eigen bedrijf te beginnen 

(2 jaarsalarissen).

Een aantal inhoudelijke bijdragen van FOM-onderzoek aan de kenniseconomie zijn

samengebracht in het boekje ‘Van inzicht tot innovatie’.

4. Knelpunten en suggesties voor oplossingen

Grosso modo zijn er drie knelpunten te onderscheiden die hier te lande een effectieve

samenwerking tussen (para-)universitaire onderzoekgroepen en kenniscentra van

bedrijven in de natuurkunde in de weg staan:

a. effectieve samenwerking is alleen goed mogelijk als onderzoekers uit beide sectoren

dezelfde taal spreken. De samenwerkingsmogelijkheden beperken zich derhalve tot

een beperkt aantal multinationale bedrijven die in Nederland nog basic research

inspanningen van enige omvang en diepgang verrichten. In de fysica valt het midden-

en kleinbedrijf daar veelal buiten;

b. de sterk toegenomen aandacht voor ‘shareholder value’ en de gerichtheid op de

markt hebben als consequentie dat de inhoudelijke aandacht voor researchthema’s

bij bedrijven zo niet verdwenen is, dan toch veel vluchtiger is geworden dan bij

fundamenteel onderzoek in een academisch milieu gebruikelijk is. Dit bemoeilijkt

het formuleren van gemeenschappelijke onderzoekprogramma’s met een focus op

de langere termijn (10 à 15 jaar);

c. chronisch gebrek aan geld voor onderzoek bij zowel de academia als het bedrijfsleven.

De dubbeltjes die er zijn worden steeds maar weer omgedraaid en met elkaar tot

zaken komen duurt erg lang.

De hoofdvraag die uit voorgaande analyse naar voren komt is: “Hoe kunnen bedrijven

tot meer investeringen in R&D in Nederland worden bewogen?”. Via gerichte belasting-

faciliteiten (korting op vennootschapsbelasting? ook vouchers voor basic research?)

zou de overheid moeten bevorderen dat bedrijven meer aandacht voor R&D krijgen en

een aanzienlijk groter deel van hun lange termijn onderzoeksbehoeften bij (para-)uni-

versitaire onderzoekgroepen gaan uitbesteden. Dit zou ook een effectief middel zijn

om waar er ‘inhoudelijke mismatches’ bestaan tussen onderzoeksthema’s waarvoor

bedrijven belangstelling hebben en die in de academia worden beoefend, op te heffen.
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Bijlage 1: FOM en kennisbenutting door de jaren heen in vogelvlucht

Het actief bevorderen dat resultaten van fysisch onderzoek toepassing vinden in bedrijfs-

leven en samenleving, kan bogen op een reeds lange traditie. Het was de drijfveer achter

de oprichting van het Philips’ Natuurkundig Laboratorium in 1914 en van TNO in 1932.

In 1946 staken fysici en de regering de handen ineen bij de oprichting van de Stichting

voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Het doel van FOM was èn is ‘de

bevordering van het fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek in Nederland omtrent

de materie, in het algemeen belang en dat van het hoger onderwijs’. Al bijna 60 jaar

krijgt dit gestalte door het stimuleren van onderzoek op nieuwe gebieden van de

natuurkunde, door het coördineren van lopend onderzoek en door haar instituten en

werkgroepen in te schakelen bij de opleiding van jonge natuurkundigen en technici.

De activiteiten van FOM als regieorgaan ‘avant la lettre’ kenmerken zich door een

grote betrokkenheid op en nauwe samenwerking met de overheid (voornamelijk OCW

en EZ) en het bedrijfsleven. Ook internationale connecties werden niet geschuwd.

De sterk toegenomen kennis van de atoomkernen en de grote beloften daarvan voor de

vreedzame toepassing van kernenergie leidden in de jaren ‘40 reeds tot een krachtige

bevordering van onderzoek op het gebied van kernfysica, atoomfysica en materialen.

Samen met Philips en de gemeente Amsterdam werd in 1946 het Instituut voor

Kernfysisch Onderzoek opgericht (dat later in het FOM-Instituut voor Subatomaire

Fysica NIKHEF is opgegaan). 

Samen met Noorwegen werd in Kjeller een groot reactorproject opgezet, dat later leid-

de tot de bouw van een Nederlandse kernreactor in Petten. Hiervoor werd in 1955 het

Reactor Centrum Nederland (sinds 1976 ECN) opgericht, waarin FOM nog vele jaren

een grote bestuurlijke invloed heeft uitgeoefend. In 1949 werd het Laboratorium voor

Massascheiding (het huidige FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF))

gesticht, waarin een procédé voor uraniumverrijking werd ontwikkeld dat later indus-

triële toepassing heeft gevonden in UCN. Vanwege slagvaardigheid, efficiency, schaal-

grootte en krachtenbundeling koos de Nederlandse regering ervoor het academisch fysisch

onderzoek vooral via FOM tot ontwikkeling te brengen, hetgeen niet alleen leidde tot

instituten, maar ook tot een groot aantal FOM-groepen bij universiteiten. Kenmerkend

was dat er zowel wetenschappelijk als technisch FOM-personeel was, vaak met

arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Sommige groepen telden wel 30 medewerkers.

Toen de mogelijkheden van energiewinning door kernfusie zich aandienden werd in

1959 het FOM-Instituut voor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’ opgericht. Dit onderzoek heeft

zich sindsdien sterk onder Europese regie ontwikkeld (Euratom).

In de jaren ’60 waren de FOM-stimulansen vooral gericht op de ontwikkeling van de

vaste stoffysica. De ontdekking van de transistor en de potentie voor de elektronica-

industrie (Philips) heeft daar natuurlijk direct mee te maken.

In de jaren ’70 toen de economische groei terugviel en er een grote kloof was ontstaan

tussen academia en bedrijfsleven werd - met steun van EZ - het FOM-programma van

Technische Natuurkunde en Innovatie gelanceerd. Met dit programma - dat in 1981

model stond voor de oprichting van de Stichting voor de Technische Wetenschappen  -

werd het begrip ‘utilisatie’ geïntroduceerd, de voorloper van het tegenwoordige code-

woord ‘valorisatie’.

In de jaren ’80 werden krachtige inhoudelijke accenten gezet op maatschappelijk rele-

vante vakgebieden als oppervlaktefysica (van belang voor katalyse, corrosie, micro-elek-

tronica), stroming en warmte (procesindustrie), zachte gecondenseerde materie (poly-
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meren, colloïden), quantumelektronica (lasers) en fysische informatica (ICT). Samen

met de TU Delft werd het Centrum voor Submicrontechnologie opgericht, o.a. voor de

ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde lithografische technieken samen met

de industrie.

Binnen NWO gaf FOM de stoot tot prioriteitsprogramma’s Materialenonderzoek en

Massaal Parallel Rekenen. Met de overheid was er nauwe samenwerking rond de sti-

mulering van de micro-elektronica. FOM verzorgde het management voor IOP’s IC

technologie en Electro-Optics. Samen met de overheid kwamen ‘hybride’ IOP’s tot

stand rond Computational Materials Science, Gedispergeerde Meerfasestroming en

Softlink. Bij veel van deze activiteiten was er steeds nauwe samenwerking met organi-

saties voor belendende disciplines zoals SON/CW en STW.

Eind jaren ‘90 werd hoge prioriteit gegeven aan de fysica van levensprocessen en de

nanofysica en - technologie. In Delft kwam de eerste concentratiegroep tot stand met

4 U(H)D’s in FOM-dienst in het kader van het FOM-programma ‘Solid state quantum

information processing’. Recent werd binnen FOM gestart met verkenningen van de

innovatiethema’s Energie en Gezondheid.
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Bijlage 2: Overzicht Industrial Partnership Programmes van FOM

nr. titel beoogde toepassing(sgebied)en partner(s) budget
approved

I01 Physics of thin film materials -  elektronica Philips M€ 4,3

- halfgeleiders

- lithografie

I02 Softlink: technology-related soft -  olie- en petrochemische CW, Akzo-Nobel, DSM, M€ 3,5

condensed matter research - industrie Genencor, Biomade, Key Drug

- consumentenproducten Prototyping, Mucovax, NIZO, 

- coating (zoals verf) Philips, Schlumberger, TNO,

- elektronica Unilever and WCFS

- biotechnologie

I03 Evolution of the microstructure -  metaalindustrie NIMR, Corus, NLR, SKF, Philips M€ 7,2

of materials -  verpakkingsindustrie and Stork

- coatings

I04 Dispersed multiphase flow -  procesindustrie STW, Corus, Akzo-Nobel, DSM, M€ 4,8

- olie- en gasindustrie MARIN, Shell, Unilever, KIWA

- metaalindustrie Water Research, WL/Delft

- inkjetprinting Hydraulics, Océ Technologies, 

Twister BV and TNO-TPD

I05 Scientific instrumentation -  medische instrumentatie Philips and FEI M€ 2,2

- analytische instrumentatie

- elektronica

I06 The physics of fluids and sound - olie- en gasindustrie Shell M€ 2,2

propagation

I07 Sustainable hydroge - energie opslag ACTS, Nuon, Shell, Gasunie, M€ 1,6

- detectie instrumentatie/ ECN, TNO and Biomass 

- sensoren Technology Group

I08 Microphotonic light sources - elektronica Philips M€ 1,7

- lichtbronnen

I09 Joint Solar Programme -  energie productie Shell and CW M€ 3,1

- duurzame samenleving

I10 Extreme UV multilayer optics -  chip/halfgeleider industrie Carl Zeiss and ASML M€ 7,9

I11 Metrology with frequency comb lasers - lengtestandaards en NMi, TNO and ASML M€ 1,1

- atoomklokken

- space-based optische systemen

- optische lithografie

in development

I12 Nanolaboratory in a transmission -  nanotechnologie FEI Company M€ 6,1

electron microscope -  Labona chip

- coatings polymeer/metaal

- waterstof technologie

- katalysatoren
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Dr. ir. A. Franken, Technische Wetenschappen

De Technologiestichting STW heeft een helder proces voor het stimuleren van kennis-

benutting. Onderzoekers kunnen bij STW projecten indienen in het kader van het

Open Technologie Programma of ander programma’s. De feitelijke selectie vindt

plaats op wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie/kennisbenutting. Na honorering 

(ca. 40% honoreringskans) wordt elk project begeleid door een “STW program officer”

die als taak heeft de voortgang van het project te monitoren zowel op wetenschap als

utilisatie. 

Hierbij ligt de nadruk ook op de projectorganisatie (synergie projectplan, tijdlijn etc.)

en het bewaken van de focus op de toepassing van de resultaten. Elk project heeft een

gebruikerscommissie waarin vertegenwoordigers van geïnteresseerde bedrijven plaats-

nemen. Gebruikers adviseren over de voortgang, utilisatie en organisatie. Bedrijven

kunnen door hun bijdrage (in natura en cash) een optieovereenkomst krijgen om de

resultaten in toekomst toe te kunnen passen. Bij effectuering van de optie wordt een

technology transfer traject uitgezet. In afstemming met de STW juristen wordt de

publiek-private samenwerking in een overeenkomst vastgelegd. STW stelt zelf de con-

tracten op en organiseert het gehele technology transfer proces. STW heeft veel erva-

ring met de exploitatie van intellectueel eigendom zoals patenten. STW verzorgt

afspraken tussen bedrijven en universiteiten, draagt zorg voor royalty betalingen,

draagt STW zorg voor doorbetalingen aan universiteiten.

STW heeft daarbij ook nog diverse instrumenten om de kennisbenutting te bevorderen

waaronder de SBIR-pilot/valorisation grant. Dit instrument richt zich op de bevordering

van kennisbenutting via de oprichting van technostarters.

Kengetallen kunnen gevonden worden in bijgaand document. STW heeft als gebruikers

ook diverse kennisinstellingen zoals TNO, DLO en GTI’s. Deze organisaties vervullen

vaak een essentiele rol in de kennisvalorisatie.

Persoonlijke impresssies over de wijze waarop de samenwerking tussen universitaire

onderzoekgroepen en niet-universitaire kenniscentra verloopt

Op basis van de ervaringen van STW kan ik zeggen dat binnen het werkgebied van STW

deze samenwerking goed verloopt wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden.

• De mate waarin tijdens het onderzoek eisen gesteld worden aan de kennisbenutting.

Indien er duidelijke eisen aan kennisbenutting worden gesteld en daarop “afgerekend”

wordt, zal kennisuitwisseling tussen universiteiten en niet-universiteiten eerder op

gang komen.

• De mate van betrokkenheid van (potentiële) gebruikers, zoals niet universitaire

kenniscentra, bij het onderzoek. Bij een hoge betrokkenheid van potentiële gebrui-

kers worden eerder kansen voor kennisbenutting geïdentificeerd en wordt de rele-

vantie van het onderzoek ook een stuk helderder.

• De mate van (pro-)actieve begeleiding van projecten, zodat kansen voor utilisatie

herkend en benut worden en actief aan “ matchmaking” gedaan wordt

• De mate van flexibiliteit in de financiering. Wanneer er kansen zijn, moeten er

mogelijkheden zijn om additionele activiteiten t.b.v. kennisbenutting te financieren.

Dit is ook een stimulans voor onderlinge samenwerking.

• De mate waarin ondersteuning in kennisbenutting aanwezig is, speciaal wanneer

het de exploitatie van octrooien betreft. 
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• De mate waarin (financiële) instrumenten aanwezig zijn om de samenwerking en

interactie te bevorderen, denk aan valorisation grants, vouchers, mogelijkheden om

binnen programma’s niet-universitaire kenniscentra en bedrijven in te zetten.

• De mate waarin stimulansen voor onderzoekers aanwezig zijn om de kennisbenut-

ting en samenwerking te verbeteren.

• De investeringsbereidheid van niet-universitaire partijen. Wanneer een niet-univer-

sitaire partij zowel materieel als in natura niet wil investeren, is verbetering van de

samenwerking een utopie.

De discussies rondom dynamisering van het universitaire onderzoek en speciaal de

benutting van universitaire kennis zijn vaak gerelateerd aan één van bovengenoemde

punten. De samenwerking tussen universiteiten en niet-universiteiten verloopt niet

goed wanneer aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is. Juist 2e geldstroomorga-

nisaties zoals STW kunnen er voor zorgen dat aan een aantal van deze voorwaarden

voldaan kan worden, denk aan: faciliteren in technology transfer processen en flexibele

financiering van utilisatietrajecten. Niettemin zullen zowel universiteiten en niet-uni-

versitaire partijen ook zelf een belangrijke bijdrage moeten leveren zoals: het creëren

van incentives voor samenwerking, een stimulerend klimaat, regelen van adequate

ondersteuning van onderzoekers, investeren in netwerken, een bereidheid om zelf ook

te investeren, etc.

Belangrijk is nog om een aantal knelpunten te benoemen.

• Matchingsproblematiek. Vooral wetenschappelijk succesvolle groepen met een

hoog utilisatiepotentieel lopen hier tegen aan. Deze groepen hebben vaak geen

financiële middelen om te “ matchen”, laat staan om zelf te investeren in utilisatie-

trajecten.

• Infrastructuur bij universiteiten. Zowel NWO als STW gaan er in de subsidievoor-

waarden vanuit dat de universiteiten de infrastructuur en de begeleiding van onder-

zoek op orde hebben. De 2e geldstroom is principieel een aanvulling op de 1e geld-

stroom. Door allerlei ontwikkelingen blijkt het voor universiteiten moeilijk te zijn

om de noodzakelijke infrastructuur (voor onderzoek en kennisvalorisatie) financieel

in stand te houden en ook nog de noodzakelijke begeleiding te leveren.

Deze knelpunten verhinderen dat universiteiten adequaat en flexibel in kunnen spelen

op kansen.
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STW in getallen

• Budget 2004: 50 M€ 25 M€ Bsik

- 20 M€ Economische Zaken

- 30 M€ NWO

• 683 lopende projecten, 750 tijdelijke onderzoekers

• Samenwerking met > 600 bedrijven

• Ca. 50 bureaumedewerkers

Resultaten 2004

• 27 octrooiaanvragen, 3 octrooien overgedragen

• 80 overeenkomsten• 3 nieuwe ondernemingen: starters hadden in de periode

2001-2003 een gezamenlijke balanswaarde van 7 M€/jaar

• Meer dan 7 M€ inkomsten (cash of in natura)

• 1995-2004: 68% van de octrooien geëxploiteerd

Aanpak

• Open Technologie Programma (510 projecten)

• Formulering onderzoeksprogramma’s acht lopende STW-programma’s binnen OTP

• Uitvoering Bsik-programma’s Nanoned, Tissue Engineering, Freeband

• Participatie in 10 NWO-programma’s

Gestart in 2004

• SBIR pilot: commercialisatie universitaire kennis

Universitaire Achterban 2004

Percentage uitvoering van het aantal lopende projecten
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UM 1%

RU 7%

UvA 5%

EUR 2%

TUE 12%

TUD 24%

UL 5%

UT 21%

WUR 8%

UU 6%

para-un 3%

RUG
4%

VU 2%



Een uitgebreid netwerk van afnemers

Bijna 2500 gebruiksrelaties bij lopende STW-projecten (juni 2005)
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Grote 8 bedrijven
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Mw. drs. A.M. Bos, Geesteswetenschappen

Met veel genoegen voldoe ik aan uw op 12 september jl. gedane verzoek om in een

persoonlijke impressie voor de geesteswetenschappen aan te geven hoe de benutting

van universitair onderzoek door niet-universitaire kenniscentra haar beslag krijgt. 

De geesteswetenschappen voorzien met het brede palet aan invalshoeken en benade-

ringen dat kenmerkend is voor het gebied, in de menselijke behoefte aan begrip voor

de achtergronden en oorzaken van hetgeen in de wereld om ons heen gebeurt. Zij bie-

den interpretatiekaders, voorzien in de menselijke behoefte tot reflectie, verdiepen en

verrijken onze kennis van mensen, hun geschiedenis, hun cultuur, hun denken. De

geesteswetenschappen vervullen daarmee een uiterst belangrijke en waardevolle

publieke functie. Zonder cultureel kapitaal, zonder geesteswetenschappelijk gevormde

mensen, is geen sprake van een leefbare en slagvaardige samenleving.

In tijden van snelle verandering en groeiende sociale, economische en culturele com-

plexiteit en onzekerheid zijn de geesteswetenschappen dan ook van onschatbare waarde

voor de samenleving. Een waarde die vele malen groter is dan wanneer slechts de

benutting van geesteswetenschappelijk onderzoek in economische zin in beschouwing

wordt genomen. Juist voor de geesteswetenschappen geldt dat de verspreiding van de

resultaten en benutting van wetenschappelijk onderzoek in de niet-academische

gemeenschap een vanzelfsprekendheid is.

Ter adstructie van genoemde publieke functie geef ik een aantal voorbeelden van

diverse aard. In nationale discussies over bijv. inburgering, over islam, of meer in het

algemeen de rol van religie in de samenleving, of discussies over de canon doen geestes-

wetenschappelijk onderzoekers van zich spreken. De deskundigen die optreden in uit-

zendingen van bijv. NOVA om duiding te geven aan actuele gebeurtenissen in de

samenleving, zijn overwegend uit de geesteswetenschappen afkomstig. De nieuwe

Bijbelvertaling zou niet mogelijk zijn geweest zonder diepgravend wetenschappelijk

onderzoek. Het Srebrenica-trauma is door het historisch onderzoek van het NIOD

breed bespreekbaar gemaakt en onderkend. Grote tentoonstellingen zijn alle gebaseerd

op gedegen (kunst)historisch onderzoek. Het jaarlijkse festival Oude Muziek zou zonder

in het verleden verricht fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de instrumen-

tatie en interpretatie van oude muziek niet mogelijk zijn geweest. De resultaten van

onderzoek op het terrein van taal- en spraaktechnologie zijn conditio sine qua non

voor ontwikkelingen in nieuwe media en creatieve industrie. Taalkundigen zijn even-

eens onmisbaar als het gaat om taalpathologie. De bijdragen van ethisch onderzoek

aan maatschappelijke discussies over medische beslissingen of nieuwe technologieën

zijn essentieel voor een evenwichtig debat. En als laatste maar niet minste, de belang-

rijke culturele waarde op zich van de geesteswetenschappen, en de noodzaak van de

vorming van cultureel kapitaal in onze kennissamenleving.

Dit zijn slechts een aantal, vrij algemene voorbeelden van de culturele, maatschappe-

lijke en economische waarde van geesteswetenschappelijk onderzoek. Zij laten zien

dat er niet één vast stramien is voor kennisbenutting van geesteswetenschappelijk

onderzoek. Zij laten ook zien dat de maatschappelijke neerslag van geestesweten-

schappelijk onderzoek veelal niet direct aan één onderzoek gebonden is, en dat deze

neerslag vaak een zaak is van langere termijn. 
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De kracht van de geesteswetenschappen en het belang van haar bijdrage aan de maat-

schappij schuilen in haar diversiteit. In alle aspecten van de kennissamenleving zijn

geesteswetenschappelijke componenten aan te wijzen. In het bestek van de mij toe-

bemeten pagina’s is het dan ook volstrekt onmogelijk om voor alle onderdelen van de

geesteswetenschappen precies aan te geven hoe kennisbenutting verloopt. In het ver-

volg van deze brief zal ik aanstippen hoe kennisbenutting in een aantal van de onder-

zoekprogramma´s van het Gebied Geesteswetenschappen van NWO verloopt. Deze

keuze is ingegeven ten eerste omdat hier sprake is van een groter aantal samenhangende

projecten, ten tweede omdat deze programma´s veelal mede zijn ingegeven door maat-

schappelijke vragen en behoeften. In vrijwel al deze programma´s is sprake van

samenwerking met zeer verschillende maatschappelijke partners, al naar gelang de

aard van het onderzoek.

• Op grond van de resultaten van het programma Dyslexie kunnen zeer vroege indi-

catoren gevonden worden voor dyslexie, waardoor betere interventiemethodes ont-

wikkeld kunnen worden.

• De resultaten van het programma Taal- en Spraaktechnologie zijn onder meer toe-

gepast in de telefonisch bereikbare informatiedienst voor het openbaar vervoer.

• In het programma IMIX worden kennis en technologie ontwikkeld voor

Nederlandstalige digitale documenten. Het programma levert een multimodaal

vraag-antwoord dialoogsysteem op voor het medische domein.

• In het programma STEVIN staat de ontwikkeling van de Nederlandstalige digitale

taalinfrastructuur centraal. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van corpora, tools

en halffabrikaten, zoals integratoren in de telefonie t.b.v. de dienstensector, consu-

mentendiensten, software van content-management, tekstverwerking en taalleer-

software.

• Het programma Taalverwerving en Meertaligheid geeft antwoorden op actuele vragen

met een meer sociaal-educatief karakter, zoals taalverwerving bij oudere immigran-

ten, meertalige opvoeding, of de verbetering van de effectiviteit van het vreemde

taalonderwijs.

• Onderzoek naar bedreigde talen draagt bij aan behoud van culturele diversiteit en

aan vergroting van het zelfbewustzijn en verhoging van de sociale positie van min-

derheidsgroepen. Door dit onderzoek worden bijvoorbeeld nationale regeringen

aangemoedigd om taalbeleid te ontwikkelen voor deze groepen.

• Het programma Bodemarchief, Behoud en Ontwikkeling beoogt de integratie van

cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke inrichting. Het onderzoek is onder

meer benut in de ontwikkeling van reconstructiegebieden in Noord-Brabant en het

project Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, en het project Geest

en Grond voor de Duin- en bollenstreek.

• Het programma The Future of the Religious Past heeft een grote actualiteitswaarde.

Het levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat over religieuze vraagstukken.

Nieuwe vormen van religiositeit en de herdefiniëring van traditionele godsdiensten

vragen om een nieuw interpretatiekader, dat dit onderzoeksprogramma beoogt te

ontwikkelen. 

• Binnen het programma Transformaties in kunst en cultuur is het onderzoek

gericht op de invloed van technologisering, mondialisering en globalisering op

kunst en cultuur, zowel voor traditionele kunstproducten als voor nieuwe uitingen

als digital games. In het programma worden ‘arts science’ projecten ontwikkeld,

waarin kunstenaars en wetenschappers samenwerken en die uitmonden in een

tentoonstelling.
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• Het programma De Mayerne over verouderingsprocessen in verf- en vernislagen in

schilderijen vindt zijn benutting direct in de restauratiepraktijk. 

• CATCH (Continuous Access to Cultural Heritage) is een programma dat zich richt

op de verbetering van de toegankelijkheid van en verbindingen tussen het digitale

cultureel erfgoed. Het onderzoek wordt grotendeels binnen zes grote erfgoedinstel-

lingen (waaronder het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek) uitgevoerd om

de toepasbaarheid te garanderen. 

• In TANAP (Towards a New Age of Partnership) dat de verspreide VOC-archieven

tot onderwerp heeft, gaat het niet alleen om het behoud van gemeenschappelijk

cultureel erfgoed, maar ook om capacity building: het opleiden van een nieuwe

generatie archivarissen en onderzoekers in de landen waar deze archieven zich als

nationaal erfgoed bevinden. 

• Het onderzoek in de verschillende Ethiek programma´s heeft directe beleidsrele-

vantie, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in workshops voor beleidsambtenaren.

Directe valorisatievoorbeelden zijn de beleidsvorming ten aanzien van het runder-

beheer rond de Oostvaardersplassen, de opvang van zeehonden in het

Waddengebied, en het issue van zelfbinding in de psychiatrie. 

Aan dit overzicht zijn nog vele voorbeelden toe te voegen. Ik hoop vooral dat deze

impressie u meer inzicht verschaft in de gevarieerde wijze waarop kennisbenutting in

de geesteswetenschappen plaats heeft. 
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Mw. dr. R.R. van Kessel-Hagesteijn, WOTRO

WOTRO werkveld 

WOTRO - Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden -

beslaat in principe alle wetenschappelijke disciplines. Als zodanig is het werkveld en

de achterban breed en divers, wat zich uit in verscheidenheid in contacten en samen-

werkingsverbanden met niet-universitaire kennisinstellingen. Het onderzoek sluit

vaak aan bij complexe (maatschappelijke) vraagstukken in (tropische) ontwikkelings-

landen, waarbij samenwerking met niet-universitaire instellingen voor de hand ligt.

Dit geldt uiteraard voor terreinen als landbouwkundig, biotechnologisch, medisch of

ontwikkelingsgericht onderzoek, maar ook voor op het eerste gezicht minder in het

maatschappelijke oog springende terreinen (bijv. talenstudies, antropologie, historisch

onderzoek). In relatie tot het werk van de Commissie is het relevant te erkennen dat

het WOTRO werkveld per definitie sterk internationaal is ingesteld en daardoor een

aanzienlijk deel van deze contacten buiten Nederland kan liggen, met name in het

land van onderzoek dan wel in mondiale organisaties. 

Samenwerking met niet-universitaire kennisinstellingen

De precieze mate en aard van deze samenwerking verschilt per onderzoeksveld / disci-

pline (zie onder). In het algemeen kan gesteld worden dat niet-universitaire instellin-

gen vaak betrokken zijn bij onderzoek, zeker in de landen van onderzoek, maar ook in

Nederland. Hier is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt, onder andere door de

activiteiten van WOTRO (zoals voorwaarden bij samenwerkingsprogramma’s, facilite-

ring van contacten vooraf en speciale beurzen voor bevordering van kennisdeling).

Onderzoekers in het WOTRO-veld zijn vaak erg betrokken bij het land van onder-

zoek/ontwikkelingsproblematiek en realiseren zich dat hun onderzoek van belang

is/kan zijn voor anderen. Men zoekt dan ook vaak en in toenemende mate zelf contact

met niet-universitaire partijen. De contacten bestaan vaak al in de fase voorafgaand

aan de uitvoering en afhankelijk van het onderwerp worden de zgn. ‘stakeholders’

(ook lokaal in ontwikkelingslanden) betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.

Ook kunnen de resultaten van het onderzoek naar/aan het eind een reden zijn. 

Een relatief groot deel van onderzoek wordt direct (mede)gefinancierd door partner-

organisaties buiten de universiteit (voorbeelden zie onder), al dan niet in opdracht of

in partnerschap. Wat betreft de aard van de contacten lijkt deze met name gebaseerd

op contacten met individuele (senior) onderzoekers dan wel groepen; institutionele

samenwerking komt voor maar is op de meeste terreinen niet de standaard. Hierop

bestaat wel een aantal duidelijke uitzonderingen op verschillende terreinen en de ont-

wikkeling is richting bestendiging van de individuele relaties. 

Hieronder is een aantal verschillende groepen van samenwerkingsorganisaties onder-

scheiden, met daarbij een korte (daardoor oppervlakkige) schets van de aard en mate

van samenwerking. Indien gewenst kunnen concrete voorbeelden worden gegeven. 

A. Non-gouvernementele organisaties (NGOs)

Vele (inter)nationale organisaties richten zich op ontwikkelingsproblematiek of deel-

terreinen daarvan. Het betreft hier organisaties in Nederland (bijv. NOVIB, ICCO,

Aidsfonds, WNF, etc.) maar ook lokaal in ontwikkelingslanden. Gezien de complexiteit
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van de vraagstukken bestaat vaak een kennisvraag. De urgentie van veel problemen en

de noodzaak/wens om op korte termijn resultaten te boeken zet vaak een beperking

op de rol/betrokkenheid van wetenschappelijk onderzoek. Tegen deze achtergrond

wordt echter relatief veel samengewerkt met universitaire onderzoeksgroepen. De

(mede)financiering blijft echter zeer beperkt (NGOs hebben vaak een klein of geen

onderzoeksbudget). Wel is het zo dat de Nederlandse medefinancieringsorganisaties

op het vlak van ontwikkelingssamenwerking naar verwachting (eisen ministerie) meer

geld aan onderzoek/kennis zullen gaan besteden. Vandaar dat WOTRO al contacten

heeft (met NOVIB en ICCO) en zoekt (HIVOS) met deze NGO´s.

B. Nationale en lokale overheden

De rijksoverheid is een belangrijke partner in het WOTRO-veld. In Nederland is het

Ministerie van Buitenlandse Zaken, DG Internationale Samenwerking (DGIS) de

belangrijkste partner in de overheid, vooral in termen van (mede)financiering. In de

afgelopen jaren (nieuwe minister) heeft het ministerie de directe banden met de uni-

versitaire wereld aangehaald, wat zich o.a. uit in de zgn. ‘IS-academie’: directe finan-

ciering van Ph.D. onderzoekers in universitaire groepen op voor DGIS relevante ter-

reinen/onderwerpen. Vele onderzoekers worden door DGIS als expert gevraagd, o.a.

in evaluaties van beleid/projecten. DGIS is een belangrijke co-financier van WOTRO.

Andere departementen met directe relaties met universitaire onderzoek(ers) zijn:

VWS (met name Aids-onderzoek); LNV en VROM (duurzaam landgebruik, internatio-

nale natuurbescherming). Diverse senior onderzoekers uit het WOTRO-werkveld worden

als expert/adviseur betrokken bij de voorbereiding van buitenlandse reizen of specifiek

beleid (bijv. VN missie Afghanistan). In de landen van onderzoek is de overheid vaak

direct betrokken bij onderzoek, hetzij via banden met lokale onderzoekspartners of op

afstand, via vergunningsprocedures en vereisten (bijv. resultaten/data ter beschikking

van het land).

C. Internationale organisaties

Internationale organisaties (VN, WHO, Wereldbank, IMF) spelen een belangrijke rol

als partner en (mede)financier. Vele onderzoekers of -groepen ontvangen financiering

dan wel werken in opdracht/ in een adviesfunctie. Het Nederlandse veld heeft hier op

verschillende terreinen een goede naam.

D. Bedrijfsleven

De samenwerking met het bedrijfsleven is over het algemeen beperkt, enkele specifieke

terreinen daargelaten. Hier lijkt echter een positieve ontwikkeling, o.a. door meer aan-

dacht bij DGIS voor de rol van de private sector in armoedebestrijding. Voorbeelden

van samenwerking zijn vooral te vinden in de farmaceutische sector (vaccin- en medi-

cijnontwikkeling); watersector (zowel technische als beheerskanten); landbouwsector

(biotechnologie, gewasveredeling, biologische bestrijding). SENTERNOVEM speelt

ook voor dit veld een rol, o.a. in samenwerking met WOTRO, met een matchmaking

instrument, waarbij kennisinstellingen en bedrijven met elkaar in contact worden

gebracht.

E. Media

Al naar gelang de actualiteit worden onderzoekers uit de WOTRO-achterban vaak uit-

genodigd door de media, zowel radio (wereldomroep), televisie (actualiteitenprogram-

ma’s als Nova, netwerk; documentaires) als geschreven pers (kranten). In het oog

springende voorbeelden zijn bijv: huwelijk kroonprins (geschiedenis Argentinië); oor-
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logen in Afghanistan en Irak (culturele aspecten); Midden-Oosten deskundigen (terro-

risme/zelfmoordaanslagen); tsunami (disaster studies, kustzoneonderzoek, economische

wederopbouw); AIDS-epidemie (incl. sociale aspecten).

F. Niet-universitaire instituten (bijv. KNAW, NWO, TNO)

Een aantal niet-universitaire instituten richt zich exclusief op het WOTRO werkterrein

en werken veel samen met universitaire groepen. Voorbeelden: KIT (privaat), KIT-LV

(KNAW), UNESCO-IHE Delft; ETC (Enschede). Verschillende instituten van KNAW

en NWO richting zich deels op onderzoek in de tropen, bijv. NIOO en NIOZ (kustzone-

onderzoek). 

G. Interuniversitaire instituten

Tenslotte is het noemenswaardig dat individuele universiteiten samenwerken in inter-

univerisitaire instituten gericht op specifieke terreinen / regio’s in het WOTRO-werk-

veld. Voorbeelden zijn: CEDLA (Latijns-Amerika); IIAS (Azië); ASC (Africa); PRIOR

(tropische infectieziekten). De hiermee aangebrachte focus faciliteert contacten met

niet-universitaire instellingen.
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Mw. dr. A.P. Meijler, Exacte Wetenschappen

Het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (GBE) heeft als missie het versterken van

de kennisinfrastructuur door te investeren in de disciplines Wiskunde, Informatica en

Astronomie en in multidisciplinair werken. Eén van de concrete uitdagingen binnen

deze missie is het stimuleren van de kennisoverdracht: wat zijn de manieren waarop

vanuit het langjarige onderzoek de overdracht van kennis naar de markt, ofwel de

valorisatie zo goed mogelijk kan worden ondersteund?

Het GBE stimuleert onderzoek en kennisoverdracht met het volgende portfolio van

subsidieinstrumenten: 

- Open Competitie (cruciaal instrument voor het vrije ongebonden onderzoek in

betrekkelijk kleine projecten) 

- Talent (persoonsgebonden vrij onderzoek, carrière bevorderend) 

- Programma’s (nationale competities binnen een inhoudelijk gedefinieerd kader) 

- Investeringen (apparatuur, databases, etc.)

- Centrumsubsidies (grotere thematische, gefocusseerde subsidies) 

- Congressen, workshops, reisbeurzen, uitwisselingsbeurzen etc.

Daarnaast verzorgt het GBE de coördinatie van het nationale onderzoeksbeleid en van

de selectie van nationale speerpunten van onderzoek op bovengenoemde terreinen, is

het de intermediair voor vraaggestuurd (maatschappelijk en/of economisch relevant)

innovatief onderzoek en fungeert het als communicatieplatform voor onderzoeksveld,

departementen en internationale activiteiten.

De afgelopen jaren heeft het GBE de vorming van een aantal consortia ondersteund,

waarin een verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen en bedrijven deelneemt

(bijlage). 

Figuur 1

Het gebied ziet de interactie tussen

wetenschap en productontwikkeling/

maatschappelijke vraag als een

‘kennisdiabolo’
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In het midden van deze diabolo is een permanente en aanzienlijke impuls nodig om

van kennis naar innovatie te komen. Programma’s en centra uit bovengenoemd pakket

zijn daartoe bij uitstek geschikt, mits van voldoende omvang (opgaande lijn S-curve)

en precies toegesneden op de gewenste vraagsturing. 

Het GBE heeft voor elke fase van dergelijke projecten specifieke procedures ontwikkeld

om publiek-private samenwerking of interactie met maatschappelijke vragen adequaat

vorm te geven:

Tijdens de voorbereidingsfase zit de vraagzijde vanaf dag 1 aan tafel. Bij de aanvraagfase

past het GBE zowel de indienings- als de beoordelingscriteria aan om het gewenste doel

te bereiken. Indiening wordt voorbehouden aan consortia van universitaire en niet-univer-

sitaire kenniscentra, of kan alleen met een bepaalde betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Daartoe wordt gewerkt met roadmaps, kennisvouchers, brokerages en dergelijke. Bij

de beoordelings- en selectiefase van de voorstellen wordt de toepasbaarheid op verschil-

lende manieren meegewogen. Een uitstekend voorbeeld is het onderdeel Zorg van het

programma Toegankelijkheid en Kennisontsluiting Nederland (ToKeN) (fig. 2). 

De uitvoeringsfase van deze projecten wordt begeleid door programma- of consortium-

commissies en bewaakt door stuurgroepen die gemengd worden samengesteld.

Verder worden de projecten op zijn minst gevolgd door gebruikers-commissies.

Daarnaast worden de uitvoerders in een aantal gevallen bij bedrijven dan wel in ande-

re sectoren geplaatst en wordt eventuele software uitwisselbaar gemaakt door middel

van integrators. Tevens wordt overwogen om naar het voorbeeld van het National

Genomics Initiative met een valorisatie officer te gaan werken.

De ervaring is dat deze werkwijze leidt tot intensieve samenwerking en daarmee de

beste kansen schept op resultaat. Dat lukt echter alleen met een continu begeleidings-

traject vanuit NWO, waarbij de doelstellingen steeds voorop worden gezet en de daar-

toe ingezette instrumenten worden bewaakt. 

In termen van dynamisering worden met deze betrekkelijk kleine programma’s geen

Figuur 2
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ToKeN in de Zorg

De criteria wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor de zorg worden apart beoordeeld

en daarna in een matrix geplaatst. Daarna zijn de voorstellen per matrixcel nader gepriori-

teerd. Op deze wijze worden vraagsturing en strenge kwaliteitseisen gecombineerd. 

Kwaliteit/relevantie Zeer relevant Relevant onvoldoende relevant
(zeer) goed 1 2 5

Voldoende 2 3 5

Matig 4 5 5

Slecht 5 5 5

De cijfers staan voor:

1 uitstekend onderzoeksvoorstel, bij voldoende budget honoreren

2 voordracht voor honorering bij voldoende budget na besluit over honorering over de prioriteit 1,

en eventueel na enige bijstelling

3 komt meestal niet in aanmerking voor honorering

4 afwijzen 

5 altijd afwijzen



grote stappen gezet. Wel ziet men veranderingen in het onderzoeksveld doordat

bepaalde groepen met het oog op dit soort interactie worden vergroot, en de samen-

werking en cultuurverandering ook beklijven na afloop van een programma. Met gro-

tere investeringen zou meer focus en massa mét de bijbehorende dynamiek kunnen

worden gerealiseerd. NWO kan dit doen in het bovengenoemde samenhangende sub-

sidiepakket waarbij over het totaal rekening wordt gehouden met gepaste omvang en

matching. Vooralsnog mist de tweede geldstroom daarvoor een toereikend budget. 
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Bijlage: Kennisbenuttingsprojecten GBE 

Programma/ Looptijd en Onderwerp Niet-universitaire partners Bijzondere maatregelen
centrum omvang
Wiskunde 

EURANDOM 5 jaar, M€ 9 Stochastisch Philips, Flextronics, Vodafone, DOW, Gezamenlijke projecten 

onderzoek Essent, VROM, verpakkingsindustrie, met industriële partners

ABN AMRO, GlaxoSmithKline, JAE

Wiskunde 12 jaar, M€ 5 Vraaggestuurd SDU, Philips, ING, Nederlandsche Beoordeling op kwaliteit

toegepast wiskunde Bank, Fortis, en vele anderen en utilisatie Gebruikers-

onderzoek commissies 

Digitalisering en informatisering 

CATCH 6 jaar, M€ 15,3 Ontsluiting van Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Roadmap

Cultureel Erfgoed Archief, Rijksmuseum, Gemeente- Brokerage

museum Den Haag, Meertensinstituut, Onderzoekers werken 

Naturalis, Gemeentearchief Rotterdam. ≥60% in de erfgoed-

Rijksdienst voor het Oudheidkundig instelling

Bodemonderzoek, Nederlands Instituut Gebruikerscommissies

voor Beeld en Geluid

ToKeN 5 jaar, M€ 8,4 Kennisontsluiting voor Raad voor de rechtspraak, ziekenhuizen Beoordeling op kwaliteit en 

de rechtspraak en zorg (LUMC, AMC), Rijksmuseum relevantie Gebruikers-

commissies 

Site visits

PROGRESS 6 jaar, M€ 9 Embedded Systems EZ, Philips, Océ, Vanderlande, Roadmap

door STW TNO-FEL, e.a. Beoordeling op kwaliteit en

utilisatie

Gebruikerscommissies

Jacquard 6 jaar, M€ 8,1 Software Engineering EZ, SERC, ING, Philips, Cap Gemini Brokerage/Matchmaking

met STW en Ernst & Young, Morgan Chambers, events

SenterNovem en vele anderen Beoordeling op weten-

schappelijke kwaliteit/

innovativiteit en relevantie 

Gebruikerscommissie

Landelijk architectuur 

congres

Kennisvouchers MKB 

Astronomie

JIVE 5 jaar, M€ 12 Radiointerferometrie ESA, ASTRON, MPIfR (Duitsland), Technologieontwikkeling

PPARC (VK), INAF (Italië), OSO 

(Zweden), IGN (Spanje) 

ING (Isaac t/m ten minste Optische telescopen PPARC (VK), IAC (Spanje), E2V, Technologieontwikkeling

Newton Group) 2009, M€ 1 Electronic Laser Systems, STARTEL,

per jaar e.a.

Cultureel erfgoed

De Mayerne 5 jaar, M€ 2 Veroudering van Musea: oa. Van Gogh Museum, Multidisciplinaire clusters

schilderijen Rijksmuseum, Mauritshuis, Beoordeling op kwaliteit en

Tate gallery Rijksgebouwendienst relevantie

Uitvoering in samenhang

of bij de niet-universitaire

centra
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Dr. F.M. Martens, Aard- en Levenswetenschappen

Het gebied ALW bestrijkt onderzoek van de vaste aarde, de atmosfeer en het klimaat, de oceanen en polen enerzijds en

van de levenswetenschappen anderzijds, d.w.z. ecologie, evolutie en biodiversiteit, alsmede de ontwikkeling, fysiologie en

genetica van hele organismen tot cellulair en moleculair niveau. 

Op dit brede terrein vinden op vele manieren, met wisselend succes, interacties plaats tussen universitaire en niet-univer-

sitaire kenniscentra. Hieronder zal ik aan de hand van enkele concrete voorbeelden op e.e.a. ingaan.

Twee voorbeelden van interactie binnen nationale onderzoeksprogramma’s tussen onderzoek en gebruikers:
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Samenwerking
Universiteit Utrecht (Instituut

voor Atmosferische

Wetenschappen) met KNMI

Wageningen Universiteits- en

Research Centrum (WUR)

Universiteit Utrecht Faculteit Geo-

wetenschappen met NITG-TNO

BSIK-programma’s, als Klimaat

voor Ruimte en Leven met Water

(Alterra, RIVM, WUR, RIZA en

VU, TUD, UU, etc)

NWO nationale programma’s 

als (bij ALW) Dierenwelzijn,

Exotoxicologie, Biodiversiteit

STW-model Open

Technologieprogramma

Nationaal Regie-Orgaan

Genomics

Kenmerk
Informele samenwerking, gecoördineerd

in de onderzoekschool Buys Ballot

Fundamentele en toegepaste research in

één organisatiestructuur

Informele samenwerking op nabije locaties

Samenwerking op organisatorisch en op

projectniveau tussen univ. en niet-univer-

sitaire groepen

Samenwerking op organisatorisch en 

projectniveau

Samenwerking op projectniveau

Samenwerking op bestuurlijk, organisato-

risch en projectniveau

Oordeel
Goede samenwerking, mede door de

onderlinge nabije locaties, door sharing of

facilities zoals supercomputer en meetsta-

tions en door gezamenlijke (NWO)projecten

vindt doelmatig uitwisseling van gegevens

etc. plaats.

Een bijzonder succesvolle formule.

Internationaal, maatschappelijk en politiek

buitengewoon goed zichtbaar en daardoor

een sterkte van Nederland.

Wel goede samenwerking gerealiseerd

binnen (de vele achtergronden van) NITG,

maar de kloof tussen universitair onderzoek

en een aantal TNO-activiteiten is groot.

Goede samenwerkingsvorm. Accent ligt

wel erg op toepassing en politiek en maat-

schappelijk draagvlak, waardoor universi-

taire onderzoekers zich er vaak maar

matig in herkennen. Veel bureaucratie.

Goede samenwerkingsvorm. Met interes-

sante experimenten mbt kennisuitwisse-

ling (zie tekst onder voor Biodiversiteit).

Evenwichtige rol voor universitair en niet-

universitair onderzoek.

Voor losstaande individuele gevallen is dit

een uitstekend instrument (i.e. projecten

met gebruikerscommissies)

Goed initiatief qua politieke werfkracht.

Samenwerking universitair –niet-universi-

tair is ingebakken in de zwaartepunten

onder het motto ‘integrale ketenbenade-

ring’. Echte inhoud van de samenwerking

is nog moeilijk te beoordelen al lijkt het

heel goed te gaan. Er is regelmatig frictie

(geweest) over projcetattributie en tarieven.

Kankerconsortium met NKI lijkt goed te

lopen, evenals Plantenconsortium met

WUR-PRI. De nadruk op valorisatie met

hulp van valorisatie officers is naar mijn

smaak enigszins doorgeschoten.



SP Biodiversiteit

Na een reeks intensieve workshops waarbij zowel wetenschappers als stakeholders uit

beleid en praktijk betrokken waren, zijn binnen het stimuleringsprogramma Biodiversiteit

projecten gestart die voorzien in kennisintegratie, in interdisciplinaire samenwerking

en in interactie met stakeholders. Er wordt een vertaalslag gemaakt van fundamentele

kennis naar kennis die bruikbaar is voor beleidsinstanties als de ministeries van LNV

en VROM, het Natuur- en Milieuplanbureau, DLV, en praktijkorganisaties als de LTO,

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Praktijkonderzoek en OBN.

PP Grenzen aan welzijn

Een ander voorbeeld van overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk is

het DierenWelzijnsWijzer project, waarin vanuit het prioriteitsprogramma Grenzen

aan Welzijn wordt samengewerkt met een aantal agrarische hogescholen (HAS Den

Bosch en Van Hall Instituut) om te komen tot een onderwijsprogramma over dieren-

welzijn voor HBO studenten. Dit initiatief strekt zich inmiddels uit tot agrarische

opleidingen op MBO en VMBO niveau.

Alles overziende is mijn conclusie de volgende:

1. We doen het in Nederland zo slecht nog niet.

2. Er zijn vele vormen van interactie tussen universitair onderzoek en kenniscentra,

elke vorm met zijn eigen merites en eigen aanleiding. Misschien is het niet mogelijk

en ook niet nodig om één model te ontwikkelen als panacee voor alle problemen.

Al moet er ook geen wildgroei zijn, maar daar zijn we momenteel nog net niet 

aangeland.
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