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IMPLEMENTATIEPLAN ACTIEPLANNEN CHEMIE EN FYSICA
Eerste versie voor discussie met OC&W en de Stuurgroep

November 2007

I. INLEIDING

Namens de gezamenlijke universiteiten zijn in juni twee rapporten gepresenteerd aan
het ministerie van OC&W, waarin de sect oren Scheikunde en Natuurkunde een integraal plan
lanceren voor een herstructurering en versterking van het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek in Nederland. De twee sectoren representeren wetenschapsgebieden waar
Nederland op het hoogst mogelijke inte rnationale niveau opereert en de voorgestelde
stimulering tot verdere uitbouw van de excellentie is onderdeel van een versterking van de
bètawetenschappen in Nederland. Het plan wordt breed gesteund door de industrie en de
relevante onderzoeksinstellingen van beide sectoren – binnen de chemie zijn die verenigd in
de Regiegroep Chemie terwijl binnen de natuurkunde een brede klankbordgroep uit
universiteiten en industrie bij de totstandkoming betrokken is geweest. Beide rapporten zijn
geschreven vanuit de gedachte dat een gezonde universitaire basis een absolute vereiste is om
naast de puur wetenschappelijke uitdagingen ook de grote technologische mogelijkheden van
de komende jaren – energie, duurzaamheid, biotechnologie, nanotechnologie en gezondheid –
te kunnen adresseren. Het fundament daarvoor is de afgelopen jaren onder sterke druk komen
te staan door een aantal factoren:

 In beide vakgebieden is het aantal studenten in de afgelopen jaren sterk afgenomen,
waardoor de budgetten van de vakgroepen navenant zij n geslonken en het aantal
leerstoelen substantieel is verminderd. Dit laatste vaak op een niet geregisseerde
wijze. De omvang van een aantal instituten is daarmee onder de kritische massa
geraakt.

 De financiële mogelijkheden voor ongebonden en vernieuwende  wetenschap zijn
decennia lang niet meegegroeid met de stijgende kosten.

 Publiek-private samenwerkingsprojecten floreren, maar leggen een te groot beslag op
de universitaire middelen als gevolg van het ‘matching -principe’.

 De wetenschappelijke staf kent een sterke onbalans in leeftijd en gender.
 De onstuimige expansie op het gebied van een aantal vakgebieden (o.a. de moleculaire

wetenschappen) vraagt om het maken van keuzes binnen de disciplines scheikunde en
natuurkunde. Deze keuzes worden nu ad hoc gemaakt, leiden tot versnippering en
belemmeren het streven naar excellentie.

In gesprekken met het ministerie van OC&W is besloten om een implementatieplan te
realiseren, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de positieve reactie van alle
betrokkenen, inclusief het ministerie, en anderzijds met de beperkte financiële ruimte voor
extra investeringen op de korte termijn. In de huidige notitie wordt een aanzet gegeven voor
dit implementatieplan en de realisering van de doelstellingen gedurende de komende v ier
jaren. De uitvoering van de plannen voor de versterking van de universitaire groepen en de
focussering van het onderzoek en onderwijs zal zich over enkele jaren uitstrekken en zal vorm
krijgen via een voor ons land nieuw focusserings - en afwegingsmechanisme. Zoveel mogelijk
worden de chemie en fysica gezamenlijk behandeld, echter de verschillen voor beide gebieden
maken een onderscheid noodzakelijk in de uitvoering en in de detaillering van de plannen. De
voorgestelde werkwijze doet zowel recht aan de w ens om de universiteiten in eerste instantie
zelf invulling te laten geven aan de plannen als aan de wens tot nationale coördinatie te
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komen. Hierbij wordt nadrukkelijk de belangrijke wisselwerking tussen onderzoek en
onderwijs benadrukt, zowel wat betreft  de Bachelor, Masters, als PhD opleidingen.

II. DOELSTELLINGEN EN MIJLPALEN

De contouren van het gepresenteerde plan zijn gebaseerd op de volgende doelstellingen,
waarbij leidend zijn het verhogen van de efficiëntie in het wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs en het krachtig versterken van de slagkracht van de disciplines chemie en fysica
door meer studenten, een betere infrastructuur, meer carrièremogelijkheden en een grotere
aandacht voor de valorisatie van de kennis:

 Focus en massa in het onderwijs : creëer bacheloropleidingen in de scheikunde en
natuurkunde van een gezonde omvang van 250 -300 studenten (ruwweg 100 eerstejaars
studenten en een studierendement van 75%). Vanuit deze optiek wordt een aantal
instellingen verzocht hun bacheloropleidingen t e combineren.

 Versterking van de activiteiten m.b.t. de ‘Outreach -activiteiten’, i.e. aansluiting VWO -
WO. Activiteiten zullen zowel gericht zijn op leerlingen als docenten in het basis - en
voortgezet onderwijs. Hierbij moet aansluiting worden gezocht bij d e initiatieven die
op dit moment worden gecoördineerd door het Platform Bèta Techniek en JetNet. De
plannen zijn beschreven in het Natuurkundeplan, terwijl Scheikunde daarvoor
concrete plannen heeft opgenomen in de onlangs gepresenteerde ‘Human Capital
agenda chemie’.

 Aan de onderzoekskant moeten heldere keuzes m.b.t. focusgebieden en zwaartepunten
worden gemaakt op nationaal niveau. Die keuzes zullen gebaseerd moeten worden op
de aanwezige excellentie en moeten inspelen op de urgente maatschappelijke thema ’s.
Dit zal tevens leiden tot het ontstaan van gespecialiseerde tweejarige MSc -
opleidingen, die beter aansluiten bij de landelijke focusgebieden. Deze Msc -
opleidingen hebben minimaal een instroom van 20 studenten per opleiding.

 De aanpak van onderzoekszwaa rtepunten moet er tevens toe leiden dat er op
specifieke plaatsen investeringen voor grote en specifieke apparatuur gedaan kunnen
worden, waarnaast ook het up-to-date houden van routine apparatuur op elke plaats
moet worden gerealiseerd.

 De versterking van de kennisinfrastructuur voor scheikunde en natuurkunde zal
moeten plaats vinden via een structurele verhoging van de financiële middelen.
Daarmee wordt een gezondere balans gecreëerd tussen basisfinanciering (1 e en 2e

geldstroom) en de publiek-private middelen (3e geldstroom).
 Een vitale en excellente kennisinfrastructuur moet tevens de basis vormen voor

valorisatie richting nieuwe bedrijvigheid. De scheikunde heeft daarvoor in het kader
van het Businessplan Chemie een apart plan opgesteld voor de vorming  van speciale
‘Centers of Open Chemical Innovation”, terwijl de voor de industrie belangrijke
disciplinaire zwaartepunten specifiek zijn genoemd in het huidige plan. De
natuurkunde heeft plannen geformuleerd die de gegenereerde kennis via een aantal
maatregelen willen omzetten in nieuwe bedrijvigheid.

III. IMPLEMENTATIEPLAN ACTIELIJNEN en BUDGET

De actieplannen voor de chemie en de fysica, zoals beschreven in de uitgebreide
beschrijving van het sectorplan Natuurkunde en Scheikunde zijn in dit implementa tieplan
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terug gebracht tot een drietal actielijnen, alle drie met een eigen chemie en fysica detaillering,
waarbij in de uitvoering de synergie zoveel mogelijk wordt gezocht.

III.a. Actielijn Onderwijs
De plannen betreffende de versterking van het onderw ijs en de samenwerking met het

voortgezet onderwijs zullen worden afgestemd met de andere bètadisciplines die op school
onderwezen worden (wiskunde en biologie) en met het HBO, het Platform Bèta Techniek en
JetNet. De hoofddoelen voor beide disciplines in de actielijn onderwijs bestaan uit:

 Verbetering outreach en contacten met basisscholen en voortgezet onderwijs, waarbij
ook de positieverbetering van de bètadocenten in het voortgezet onderwijs wordt
verhoogd.

 Verhoging van het aantal eerstejaars studenten  door gezamenlijke acties.
 Verbetering bachelor onderwijs om deze verhoging van het aantal eerstejaars

studenten te verkrijgen en om het rendement van de opleidingen te verhogen.
 Verhogen van het academische gehalte van de docenten op het HBO en het opzett en

van een plan voor tijdelijke (part -time) uitwisseling van docenten WO, HBO en
voortgezet onderwijs .

In januari 2008 wordt een brede commissie ingesteld op instigatie van de CvB’s. Deze
commissie, in nauwe samenwerking met het Platform Bèta Techniek wer kt voor juli 2008 de
actiepunten uit voor zowel de chemie als het fysicaonderwijs.

Uitvoering chemie:
De subcommissie chemie, zal zich hierbij laten leiden door de Human Capital agenda chemie,
zoals uitgebracht door de Regiegroep Chemie en de doelstellin gen van het Platform Bèta
Techniek. Speciale aandachtsgebieden zijn daarbij: attractief lesmateriaal voor het (basis -)
onderwijs, betrokkenheid bij het centrum voor kennis - en competentieontwikkeling voor
docenten, een Casimir-regeling voor het onderwijs en ‘ondernemerschap in het onderwijs’.
Daarnaast zullen taakstellende doelstellingen betreffende de verbetering van het bachelor
onderwijs als input gegeven worden aan de universiteiten. Voor het opstellen van de
taakstellende doelstellingen zullen de schei kundekamer van de VSNU en de regiegroep
chemie als klankbord dienen.

Benodigd budget: M€ 1 per jaar vanaf 2008 van OC&W. Dit bedrag wordt gekoppeld
aan de gelden welke beschikbaar komen voor de Human Capital Agenda Chemie. In
2012 wordt een evaluatie voorgesteld.

Uitvoering fysica:
De subcommissie fysica zal er naar streven om de invulling van de extra posities aan de
universiteiten voor versterking van het bacheloronderwijs en de outreach naar de scholen
zomer 2008 in gang te zetten, zodat deze de activ iteiten kunnen starten in het schooljaar
2008/2009. Bij de werving voor deze posities spelen leden van de commissie een
toezichthoudende rol.

Benodigd budget: M€ 1 in 2008, M€ 2 in 2009, M€ 2 in 2010, M€ 2 per jaar vanaf
2011. In 2012 wordt een evaluatie voorgesteld.

III.b. Actielijn Versterking 1e geldstroom
Bij de invulling van de actielijn ter versterking van het onderzoek – en daarmee ook

de basis van het onderwijs – via focussering en het creëren van voldoende massa, is het van
belang zich er rekenschap van te geven dat de huidige problemen vaak per universiteit
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verschillen. Op grond van de wensen van universiteiten is het van belang elke universiteit zelf
toekomstplannen te laten ontwikkelen. Hierbij zullen de universiteiten zich laten leiden door
de actieplannen zoals weergegeven in het Sectorplan Chemie en Fysica. Deze voorstellen
worden beoordeeld door een commissie die op 1 januari 2008 wordt ingesteld door de CvB’s
op voordracht van NWO-CW en NWO-GBN/FOM. In deze brede beoordelings - en
selectiecommissie neemt een aantal topwetenschappers uit de chemie en fysica zitting. De
Regiegroep Chemie en de commissie ad -hoc Actieplan Natuurkunde, met hun industriële
leden, zullen als klankbord voor deze commissie dienen. Alle universitaire chemie - en
natuurkundeopleidingen en faculteiten worden uitgenodigd voor 1 mei 2008 een voorlopig
plan van actie in te dienen op basis van het sectorplan. Hierin komen in grote lijnen zowel de
ambities met betrekking tot onderwijs als onderzoek naar voren. In de periode v an 1 januari –
1 mei 2008 zal de commissie ook zelf actief met een ideaal beeld van de keuzes, criteria en
toetsbare doelstellingen voor beide gebieden komen. Dit zal plaatsvinden door consultatie van
de commissie van de verschillende faculteiten, institut en, ministerie, instanties en
regiegroepen. De beoordelings - en selectiecommissie doet, op basis van de voorstellen en
eigen bevindingen, aanbevelingen aan de faculteiten, CvB’s en OC&W over de ingediende
plannen van de faculteiten. De commissie zal ook zo rg dragen voor de juiste landelijke
afstemming. In de tweede en definitieve ronde zullen de faculteiten in de periode van 1 juli –
1 oktober de detailplannen kunnen indienen bij de commissie op basis van de heldere criteria
en aanbevelingen uit de eerste r onde. De commissie oordeelt en beargumenteert voor 1
november 2008 een advies aan de CvB’s en OC&W over de verdeling van de beschikbare
gelden voor de chemie en fysica voor de ronde 2008/2009, waarbij specifiek de hieronder
genoemde punten onderdelen van d e selectie zullen maken. Een verdere detaillering van deze
punten zal voor 1 mei 2008 hebben plaats gevonden.

 De plannen zijn in overeenkomst met de doelstellingen van de actieplannen, waarbij
vergroting instroom studenten en bevorderen van de excellentie van het onderzoek
voorop staan.

 De nieuwe budgetten van OC&W zullen gebruikt worden om de voorgestelde
veranderingen financieel te ondersteunen.

 Als aan bovenstaande punten is voldaan, zullen de toegekende bedragen per instelling
minimaal de helft van het gemiddelde quotum en maximaal het dubbele van het
gemiddelde quotum zijn. De quota zullen bepaald worden op basis van huidige
sterktes.

 De nieuwe gelden voor versterking van onderwijs en onderzoek, welke toegekend
worden voor een onderdeel van het focusge bied per instelling, zullen nooit de
toegezegde budgetten uit de bestaande eerste geldstroom – welke gebruikt worden
voor de focussering – overstijgen. Door het aangeven van de eigen middelen voor de
voorgestelde versterkingsacties geven de instellingen hu n directe betrokkenheid aan.

De CvB’s, in samenspraak met OC&W, zullen beslissen over de verdeling gebaseerd op de
aanbevingen van de commissie. In het najaar van 2008 is hiervoor zowel M € 9 structureel per
jaar nodig voor de chemie als structureel M € 9 per jaar voor de fysica (dit komt dan voor M €
2 in 2008 en voor M€ 9 in 2009 en 2010 op de begroting). In de loop van 2010 wordt een
vergelijkbare procedure gevolgd voor de volgende structurele verhoging van M € 3 voor zowel
de chemie als de fysica in 2011 en de jaren daarna. Hierbij zal het succes van de voortgang in
de 2008/2009 ronde een essentiële rol spelen. Een grotere spreiding over de verschillende
instellingen en zwaartepunten kan dan optreden. Hierdoor zal vanaf 2011 een structurele
verhoging van M€ 12 gerealiseerd zijn. In onderstaande uitvoeringsalinea’s staan de
gespecificeerde doelen per gebied genoemd. In 2012 wordt een evaluatie gehouden om per
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gebied, instelling en focusgebied de voortgang in de voorgestelde doelstellingen vast te
stellen.

Uitvoering chemie:
De volgende mijlpalen zullen worden gerealiseerd na toekenning van de middelen van
OC&W:

 Het aantal bacheloropleidingen voor de scheikunde zal moeten worden teruggebracht
naar zeven. De bestaande samenwerkingen (VU/UvA in Amsterdam en Lei den/Delft)
worden samengevoegd tot één opleiding en wordt het mogelijk gemaakt om
gezamenlijke diploma’s uit te reiken. De aan de chemie gerelateerde
bacheloropleiding in Wageningen wordt geheel toegespitst op specifiek voedsel -
landbouw gericht onderwijs  en wordt als chemische bachelor stopgezet. In de plannen
voor onderzoek worden expliciet de acties genoemd die moeten leiden tot volwaardige
(gemiddeld meer dan 100 eerstejaars) bachelor en masteropleidingen.

 Het onderwijs moet meer worden gedifferentieer d, waarbij het rendement van de
bacheloropleiding 75% moet zijn in 2012 (gemiddeld meer dan 75 bachelor
diploma’s), terwijl de masterfase naast de onderzoeksvariant (O) eveneens een
management (M) en/of een communicatie en educatie (CE) variant kent.

 De keuze voor focusgebieden zal voor de chemie moeten leiden tot een versterking
van 12 zwaartepunten, waaruit in totaal 22 masteropleidingen ontstaan. In de
actieplannen staan de focusgebieden en zwaartepunten benoemd per universiteit en in
onderling overleg tussen de instellingen worden de masteropleidingen per
zwaartepunten geconcentreerd bij de gekozen universiteiten. NWO – Chemische
Wetenschappen zal de opdeling naar studiegroepen aanpassen aan de nieuwe
focusgebieden en zwaartepunten. NWO -CW zal faciliteren in het clusteren van
zwaartepunten.

 Voor de chemie wordt één nationaal research initiatief (NRI) in de complexe
moleculaire systemen (supramoleculaire chemie en colloïden) gecreëerd. Dit NRI
overstijgt de focusgebieden en is een erkenning voor de excel lente internationale
positie van het Nederlandse onderzoek in dit gebied, dat wordt gezien als een
toekomstig kerngebied van de scheikunde. De betrokken universitaire groepen (zie
actieplan) zullen een voorstel maken om dit gebied tot verdere nationale gro ei te
brengen.

In 2012 wordt het geheel geëvalueerd en worden eenduidige acties genomen voor die
instellingen, opleidingen (aantallen) en onderzoekszwaartepunten (gemaakte keuzes voor
focussering) die niet aan de doelstellingen voldoen. Voor de detaildoel stellingen wordt
verwezen naar de gedetailleerde sectorplannen.

Benodigd nieuw budget van OC&W voor de chemie : M€ 2 in 2008, M€ 9 in 2009, M€ 9 in
2010, M€ 12 per jaar vanaf 2011. Hieraan zal hetzelfde bedrag per jaar door de instellingen
worden besteed, waaruit de eigen keuzes duidelijk gemaakt worden.

Uitvoering fysica:
In de uitwerking van de plannen door de  verschillende instellingen, die zal plaatsvinden nadat
de middelen door OCW zijn toegekend, zullen de volgende mijlpalen in voorzienbare tijd
moeten worden verwezenlijkt:
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 Voor natuurkunde zal een reductie van één bacheloropleiding moeten worden
bewerkstelligd. Andere samenvoegingen worden niet uitgesloten, e.e.a. afhankelijk
van het bereiken van de doelstellingen wat betreft studenteninstroom.

 De bacheloropleidingen natuurkunde zullen over vier jaar een jaarlijkse instroom van
gemiddeld 100 eerstejaars moe ten realiseren. Dit is het resultaat van succesvolle
samenwerkingsprojecten met het VWO, alsmede van een verhoogde attractiviteit en
differentiatie van het bacheloronderwijs.

 Het onderwijs moet meer worden gedifferentieerd, waarbij het rendement van de
bachelorsopleiding 75% moet zijn in 2012 (gemiddeld meer dan 75 bachelor
diploma’s), terwijl de masterfase naast de onderzoeksvariant (O) eveneens een
management (M) en/of een communicatie en educatie (CE) variant kent.

 De natuurkunde kiest voor de versterki ng van het onderzoek voor een combinatie van
versterking van recent ontwikkelde nieuwe onderzoekslijnen en het instellen van een
aantal nieuwe ondezoeksgroepen, die werkzaam zullen zijn op de geïdentificeerde
focusgebieden en zwaartepunten.

In 2012 wordt het geheel geëvalueerd en worden eenduidige acties genomen voor die
instellingen, opleidingen en onderzoekszwaartepunten die niet aan de doelstellingen voldoen.
Voor de detaildoelstellingen wordt verwezen naar de gedetailleerde sectorplannen.

Benodigd nieuw budget van OC&W voor de fysica : M€ 2 in 2008, M€ 9 in 2009, M€ 9 in
2010, M€ 12 per jaar vanaf 2011. Hieraan zal hetzelfde bedrag per jaar door de instellingen
worden besteed, waaruit de eigen keuzes duidelijk gemaakt worden.

III.c. Actielijn Versterking focus en massa via 2 e geldstroom
Om de slagkracht van de wetenschap te versterken en in te zetten op de aanwezige

excellentie op internationaal topniveau, wordt de open competitie van NWO (de gebieden
chemische wetenschappen CW en natuurkunde FOM) vers terkt. Deze wijze van stimuleren
van toponderzoek heeft tevens de mogelijkheid om de raakvlakken tussen de gebieden en de
biologie, levenswetenschappen, medische wetenschappen en technische wetenschappen te
versterken. De voor dit actiepunt benodigde nieuw e budgetten worden toegevoegd aan de
huidige budgetten van CW en FOM en zijn geoormerkt voor de versterking van focus en
massa op de gebieden die in de twee rapporten geïdentificeerd zijn, via nationale
onderzoeksprogramma’s. De chemie zal dit extra budget  gebruiken om de drie focusgebieden
en de daarin geformuleerde zwaartepunten krachtig aan te zetten, terwijl een significant deel
van het budget zal worden ingezet op het realiseren van het voorgestelde nationaal research
initiatief. Het gebiedsbestuur CW zal minimaal een vergelijkbaar budget uit eigen middelen
reserveren om deze focussering op de focusgebieden tot een succes te maken. Bij de
natuurkunde zal dit budget worden toegevoegd aan het programmabudget van FOM voor
nieuw in te stellen programma’s op  het gebied van de vijf focusgebieden.

Benodigd nieuw budget van OC&W voor de chemie : M€ 5 in 2008, M€ 6 in 2009, M€ 7 per
jaar vanaf 2010. Hieraan wordt 7 M€ toegevoegd uit de eigen en bestaande CW middelen om
vanaf 2008 de gekozen aanpak naar het streven van excellentie en omvang in de
focusgebieden te onderstrepen.

Benodigd nieuw budget van OC&W voor de fysica : M€ 5 in 2008, M€ 5 in 2009, M€ 6 in
2010, M€ 6 in 2011, M€ 7 per jaar vanaf 2012.
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IV. SAMENVATTING EN HET BENODIGDE TOTAAL BUDGET
In bovenstaande notitie wordt het implementatieplan kort beschreven, waarbij stevig

vast wordt gehouden aan de heldere doelstellingen. In grote lijnen staan de werkwijzen voor
de drie actielijnen vermeld. Met name het slagen van de procedure ter versterking van de
eerste geldstroom is essentieel voor succes. De specifieke werkwijzen aangaande timing,
bevoegdheden, sancties, bepaling van de quota etc. vraagt nog een extra ronde met de
instellingen en het ministerie van OC&W. Gezien het verzoek voor een geleidelijke invoering
van zowel het ministerie als ook de instellingen wordt voor 2008 voor elk vakg ebied een
bedrag van M€ 8 gevraagd als versterking naast de eigen investeringen. In de jaren tot 2012
loopt dat op naar M€ 20 per jaar voor beide gebieden. Een volwaardige evaluatie in 2012 zal
duidelijk moeten maken of de toegezegde veranderingen daadwerk elijk worden gerealiseerd.
Door reserveringen van de instellingen en NWO van minimaal hetzelfde bedrag wordt het
implementatieplan breed gedragen.

In de aan u gepresenteerde plannen zijn de contouren geschetst voor een aantal
substantiële veranderingen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland voor
scheikunde en natuurkunde. Op basis van bovenstaande hopen wij u voldoende te hebben
geïnformeerd op het gebied van onze ambitieuze veranderplannen voor de Scheikunde en
Natuurkunde in het WO. Het unieke van deze plannen is het feit dat ze een geïntegreerde
aanpak herbergen, die een nieuw elan zal creëren voor deze, maatschappelijk gezien,
essentiële sector in de wetenschap. De wijze waarop deze plannen tot stand zijn gekomen
weerspiegelt het belang dat de totale sector (industrie incluis) hieraan hecht.

Financieel overzicht voor de periode vanaf 2008

Jaar Chemie * Fysica** Totaal OC&W
2008 8       ( + 7) 8 16
2009 16     ( + 16) 16      ( + 9) 32
2010 16     (  + 16) 16      ( + 9) 32
2011 20     (  + 19) 20      ( + 12) 40
Evaluatie
2012 15 – 20*** 15 – 20*** 30 – 40***
2013 15 – 20*** 15 – 24*** 30 – 44***

* De getallen tussen haakjes voor de chemie zijn de door CW en
instellingen gereserveerd voor besteding volgens de lijn en van het
actieplan chemie.
** De getallen tussen haakjes voor de fysica zijn door de
instellingen gereserveerd voor besteding volgens de lijnen van het
actieplan natuurkunde.
*** Deze getallen zijn afhankelijk van de evaluatie in 2012.
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