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Implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
1. Inleiding 
 Doel van het Sectorplan natuur- en scheikunde is een structurele versterking van het 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de natuurkunde en scheikunde aan de 
algemene en technische universiteiten. Daarbij moet in het bijzonder gedacht worden aan: 
• het duurzaam vergroten van de instroom (o.a. via outreach-activiteiten); 
• schaalvergroting van de opleidingen (o.a. door krachtenbundeling, jaarlijkse instroom 

per BSc-opleiding ≥ 100, per MSc-opleiding ≥ 20); 
• het verbeteren van de bachelor- en masteropleidingen (verhoging studierendement 

≥ 75%); 
• heroriëntatie van de onderzoekinspanning (met als doelen modernisering van het 

onderzoeklandschap, het creëren van 'focus en massa' binnen de instellingen, taak-
verdeling en concentratie op nationaal niveau en handhaving/verbetering inter-
nationale status/excellentie). 

 Om deze doelen te bereiken heeft de Stuurgroep die het Sectorplan heeft geïnitieerd en 
bestaat uit vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur van de betrokken univer-
siteiten, aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht de middelen van 
eerste en tweede geldstroom voor deze disciplines structureel met M€ 40 per jaar te 
verhogen. Inmiddels is M€ 20 per jaar toegezegd met ingang van 2011. De Stuurgroep 
vindt dit bedrag dermate substantieel dat het verantwoord is om met de implementatie 
van het Sectorplan een begin te maken. Daarvoor is een Commissie ingesteld. Parallel 
daaraan blijft de Stuurgroep ernaar streven om het budget te verhogen tot de gevraagde 
M€ 40 per jaar. 

 
 In dit Plan van aanpak schetst de Commissie de organisatie van het proces waarin deze 

extra OCW-middelen tot bestemming gebracht zullen worden. Profileringsplannen van de 
instellingen voor de disciplines natuurkunde en scheikunde spelen in dat proces een 
cruciale rol. Decanen zijn daarbij belangrijke gesprekspartners. Tevens wordt in dit docu-
ment aangegeven wat het referentiekader is waarop de implementatie gestoeld dient te 
zijn en wat de criteria zijn waarop het succes van de implementatie in 2016 bij de evaluatie 
beoordeeld zal worden. 

 
 In §2 wordt de samenstelling en taak van de Commissie beschreven. In §3 wordt aan-

gegeven op welke uitgangspunten de implementatie gebaseerd zal zijn. De milestones 
waarop het succes van het Sectorplan beoordeeld gaat worden, komen in §4 aan de orde. 
De volgende paragraaf (§5) beschrijft het proces van de implementatie. De inhoud 
waaraan de gevraagde profileringsplannen van de instellingen moeten voldoen, komt in 
§6 aan de orde. In §7 komen overige aandachtspunten aan de orde, zoals de governance. 
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2. De Commissie 
 De door de Stuurgroep Sectorplan natuur- en scheikunde ingestelde Commissie is als 

volgt samengesteld: 
- prof.dr. D.D. (Douwe) Breimer (oud-rector LEI), voorzitter; 
- dr.ir. J.P.H. (Jos) Benschop (ASML), lid; 
- dr. T. (Teun) Graafland (Shell), lid; 
- prof.dr. E.W. (Bert) Meijer (TU/e), lid; 
- prof.dr.ir. W. (Wim) van Saarloos (LEI), lid; 
- drs. E.M.G.H. (Eugène) Bernard, trait d'union Stuurgroep-Commissie 
- drs. H.G. (Hendrik) van Vuren (FOM), eerste secretaris; 
- dr. T. (Tanja) Kulkens (NWO-CW), tweede secretaris. 

 Het secretariaat is gevestigd in het FOM-bureau, Postbus 3021, 3502 GA Utrecht, 
tel.: (030) 600 12 25, e-mail: hendrik.van.vuren@fom.nl. 

 
 De Commissie heeft tot taak ruwweg 70% van het nieuwe structurele geld over de disci-

plines en instellingen te verdelen op basis van plannen die op overtuigende wijze duur-
zaam aan het doel van het Sectorplan bijdragen. De Commissie wordt voor een beperkte 
duur van enkele jaren ingesteld. De uitkomst van het verdelingsproces is in principe 
blijvend. 

 De resterende circa 30% wordt via de gebruikelijke mechanismen van de tweede geld-
stroom via NWO/CW en FOM tot besteding gebracht en primair benut voor het finan-
cieren van programma's en projecten met een eindige looptijd. Deze additionele tweede 
geldstroommiddelen dienen ten goede te komen aan een aantal eerder geïdentificeerde 
focusgebieden (zie verderop). 

 
 De Commissie verricht haar werkzaamheden onder auspiciën van de Stuurgroep. 

Belangrijke beslissingen worden in goed overleg tussen Stuurgroep en Commissie 
genomen. De Commissie regelt zelf haar werkzaamheden. 

 
 
3. Uitgangspunten 
 Basisdocumenten 
 Drie documenten vormen het kader respectievelijk de inspiratiebronnen voor de imple-

mentatie van het Sectorplan: 
1. Implementatieplan Actieplannen Chemie en Fysica, november 2007 (SNS-08.1663). 

 Aan dit implementatieplan liggen uitgebreidere rapporten c.q. actieplannen ten grondslag 
die al eerder voor elk van beide disciplines werden opgesteld: 
2. De perfecte chemie tussen onderwijs en onderzoek, 6 juni 2007 (SNS-08.1646) en 
3. Fysica voor de toekomst - toekomst voor de fysica, 6 juni 2007 (SNS-08.1647). 

 Hoewel deze documenten al uit 2007 stammen, vormen deze naar het oordeel van de 
Commissie nog steeds een goed uitgangspunt om de implementatie van het Sectorplan op 
te baseren. Dit geldt in het bijzonder de inhoudelijke oriëntaties en de oplossings-
richtingen. Nu voorlopig slechts de helft van de benodigde extra middelen beschikbaar 
komt, valt er aan een neerwaartse bijstelling van het ambitieuze niveau voorshands echter 
niet te ontkomen. Dit zal tijdens het proces in overleg met betrokken decanen en 
instituutsdirecteuren plaatsvinden. 

 
 De drie bovengenoemde documenten die de decanen reeds op 16 oktober 2008 als bijlage 

bij de brief van de Stuurgroep zijn toegezonden, zijn een integraal onderdeel van dit Plan 
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van aanpak. Deze zijn - evenals dit Plan van aanpak zelf - ook te downloaden via de 
website 'www.fom.nl'. Begin 2009 komt de website 'www.sectorplan.nl' in de lucht. 

 
 Genoemde documenten komen ook in gedrukte vorm beschikbaar en zijn via het 

secretariaat van de Commissie te verkrijgen. 
 
 Aansturingsmodel 
 De aansturing van de implementatie zal plaatsvinden via de drie actielijnen die in het 

Implementatieplan Actieplannen Chemie en Fysica van november 2007 zijn onder-
scheiden: 
a. Onderwijs; 
b. Versterking eerste geldstroom; 
c. Versterking focus en massa via tweede geldstroom. 

 
 De Commissie gaat bij de aansturing uit van onderstaand structureel verdeelmodel. 

 M€ 20  M€ 40 
actielijn chemie fysica  chemie fysica 
onderwijs 1 1  2 2 
eerste geldstroom 6 6  12 12 
tweede geldstroom 3 3  6 6 
totaal 10 10  20 20 

 
 
 Bandbreedte toekenningen 
 De middelen voor de actielijnen a. Onderwijs en b. Versterking eerste geldstroom worden 

rechtstreeks aan de universiteiten ter beschikking gesteld. Bij M€ 20 ontvangen deze dan 
samen per discipline M€ 7 per jaar. Aangezien deze middelen bestemd zijn voor 
9 universiteiten (de zes algemene en de drie technische universiteiten) komt dat per 
discipline neer op een gemiddeld bedrag van k€ 778 per instelling. Aannemend dat alle 
instellingsplannen de toets der kritiek kunnen doorstaan, zullen de toe te kennen bedragen 
per instelling minimaal de helft van dit gemiddelde bedragen (k€ 389) en maximaal het 
dubbele zijn (k€ 1.556). 

 
 Platform Bèta Techniek 
 Voor actielijn a. - in het bijzonder voor de versterking van de in-, door- en uitstroom van 

studenten in de natuur- en scheikunde (incl. outreach) - is in 2008 al een bedrag van M€ 3 
extra beschikbaar, dat wil zeggen bovenop de middelen in het Sprint-programma van het 
Platform Bèta Techniek. Afgesproken is dat - wanneer de Stuurgroep vanuit het bedrijfs-
leven een nadere onderbouwing van het belang van het Sectorplan weet te realiseren - het 
Platform Bèta Techniek bereid is te onderzoeken of vanuit de arbeidsmarktmiddelen van 
het Platform in 2009 en 2010 soortgelijke bedragen beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Uiteraard zal de Commissie de Stuurgroep hierbij graag ondersteunen. 

 
 Om te bereiken dat de te financieren activiteiten maximaal passen in de doelstellingen van 

het Sectorplan is met de directeur van het Platform afgesproken dat hij de Commissie over 
de beoogde honoreringen vooraf zal consulteren. Voor de speciale call voor de extra 
middelen in 2008, waarop alle instellingen hebben ingeschreven, heeft deze consultatie 
inmiddels reeds plaatsgevonden. 
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 Omgekeerd is afgesproken dat de Commissie advies zal inwinnen bij het Platform Bèta 

Techniek alvorens zij besluiten gaat nemen over (het beschikbaar stellen van middelen 
voor) onderwijsgerelateerde implementaties in het kader van zowel actielijn a. als b. 

 Door deze afspraken over wederzijdse advisering en het gebruik van wederzijdse exper-
tises zijn alle voorwaarden geschapen om de overgang van het incidentele naar het struc-
turele financieringsregime soepel te laten verlopen. 

 
 
4. Milestones 
 Aan de beschikbaarstelling van additionele middelen heeft OCW de voorwaarde ver-

bonden dat in 2016 wordt geëvalueerd of de structurele investeringsimpuls het beoogde 
effect heeft gesorteerd. Het is daarom van belang dat de instellingen voor de ontwikkeling 
van onderwijs en onderzoek een aantal relevante milestones formuleren die in dat jaar 
getoetst kunnen worden. De volgende lijst van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
doelen dient hierbij als handleiding: 

 onderzoek 
- milestones voor versterking van het onderzoek op de door de actieplannen geïdenti-

ficeerde focusgebieden (op welke gebieden zal nieuwe staf worden aangetrokken of 
zullen ombuigingen binnen het huidige onderzoek worden gerealiseerd, welke inter-
nationale status/excellentie wordt nagestreefd en wat zijn de beoogde zwaartepunten 
in het nationale onderzoeklandschap ('focus en massa' en 'taakverdeling en 
concentratie'); 

 onderwijs 
- de target waaraan de instelling zich verbindt voor de instroom van het aantal eerste-

jaars van de beide opleidingen in 2016 (de aantallen van 2016 ten opzichte van de 
instroomcijfers voor de afgelopen 3 jaar); 

- concrete milestones voor verbetering van de BA en MA opleiding (bijvoorbeeld: 
verbreding of aanpassing onderwijsprogramma, verbetering rendement, nieuwe 
richtingen, balans fundamenteel/toegepast, etc.); 

- de target waaraan de instelling zich verbindt voor het aantal vrouwelijke en allochtone 
stafleden dat zij in 2016 in dienst zal hebben (ten opzichte van de aantallen die nu in 
dienst zijn); 

- concrete milestones voor verbetering van de contacten met het VO (in samenhang met 
de nationale initiatieven die reeds via de PBT-gelden in gang zijn gezet); 

 financieel commitment 
- de middelen voor onderwijs en onderzoek in de natuurkunde en scheikunde waaraan 

de instelling zich committeert (bedrag in 2016 t.o.v. 2006/8). 
 
 Met de instellingen zullen bij de toekenning van middelen prestatieafspraken worden 

gemaakt. Mede op basis daarvan formuleert de Commissie nationale targets. De 
Commissie kiest daarbij voor een benadering die zowel ambitieus en uitdagend is als 
realistisch en doeltreffend. Door monitoring zal voor de periode 2006-2016 de progressie 
jaarlijks worden vastgesteld (dit zal o.a. gebeuren op basis van algemeen geaccepteerde 
statistieken en jaarverslagen, die in de loop van januari 2009 in overleg met OCW 
preciezer worden bepaald). Bij achterstanden op het overeengekomen traject wordt 
voorshands verwacht dat instellingen zelf adequate maatregelen treffen. 

 
 Over de wijze waarop de evaluatie in 2016 zal plaatsvinden en de consequenties die daar 

dan aan kunnen worden verbonden moeten door de Stuurgroep nog nadere afspraken met 
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OCW worden gemaakt. De Commissie zal daarbij in elk geval bovengenoemde milestones 
inbrengen. 

 
 
5. Het proces en tijdpad 

Ruw geschetst wil de Commissie in een tweestapsproces tot implementatie van het 
Sectorplan komen.  
 
Eerste stap  
a) presentatie van dit Plan van aanpak ca. 18-12-2008 
 uitnodiging aan decanen om profileringsplannen in te dienen 
 startbijeenkomst 06-01-2009 
 
b) indiening profileringsplannen < 01-04-2009 
 
c) eerste oordeelsvorming Commissie, inclusief < 15-05-2009 
 (eventueel) raadplegen deskundigen 
 
d) gesprekken Commissie met 
 - decanen < 15-06-2009 
 - besturen NWO-CW en FOM 
 
e) tweede oordeelvorming Commissie < 01-07-2009 
 tussenrapportage aan Stuurgroep 
 
Tweede stap 
f) uitnodiging aan decanen ca. 10-07-2009 
 om profileringsplannen te herzien en uit te werken 
 
g) indiening definitieve profileringsplannen < 01-10-2009 
 
h) oordeelsvorming Commissie, inclusief (eventueel) raad- < 15-11-2009 
 plegen deskundigen  
 opstellen honoreringsvoorstel 
 
i) besluit door Stuurgroep ca. 01-12-2009 
 
Administratieve afhechting 
j) definitieve afspraken maken met OCW over toewijzing < 01-01-2010 
 middelen aan instellingen, NWO-CW en FOM (inclusief 
 subsidievoorwaarden) 
 
k) definitieve toewijzing middelen aan subsidieontvangers < 01-02-2010 
 en vastlegging prestatieafspraken 
 
l) voorbereiding besteding middelen door instellingen, < 01-01-2011 
 NWO-CW en FOM 
 
m) implementatie Sectorplan > 01-01-2011 
 



 
 - 6 - SNS - 08.1897/3 

versie d.d. 12 december 2008 
 
 
 

n) monitoring input, throughout en output jaarlijks 
 
o) evaluatie 2016 
 
Kanttekeningen 
De stappen a) en b) staan definitief vast. De Commissie behoudt zich het recht voor de 
daarop volgende stappen in de komende tijd nog nader te detailleren en de planning 
zonodig aan te passen. 
 
Ad a) Met de uitnodiging profileringsplannen in te dienen stelt de Commissie de instel-

lingen in de gelegenheid in eerste instantie zelf te bepalen hoe zij willen reageren 
op de uitdagingen uit de drie basisdocumenten (zie §3) en in welke richting, op 
welke wijze en met welk doel zij hun onderwijs en onderzoek willen ontwikkelen. 

 De globale richtlijnen voor de inhoud van de profileringsplannen staan in §6. 
 Het staat de instellingen vrij voor natuurkunde en scheikunde aparte profilerings-

plannen in te dienen dan wel een geïntegreerd plan in te dienen. De Commissie 
vraag om plannen die door hun beknoptheid helder en overtuigend zijn (maximaal 
10, maar liever 5 A4-tjes). 

 Voor vragen is er de kick-of meeting op 6 januari 2009; daarna kunt u zich wenden 
tot Hendrik van Vuren (030-600 12 25, hendrik.van.vuren@fom.nl) of Tanja Kulkens 
(070-344 07 69, kulkens@nwo.nl). 

 
Ad b) De profileringsplannen worden voor 1 april 2009 per e-mail ingewacht: 

'secretariaat@sectorplan.nl' (N.B.: nu nog nietbeschikbaar!). 
 
Ad c) Bij de oordeelsvorming over de profileringsplannen let de Commissie in elk geval 

op de volgende zaken: 
- wordt adequaat ingespeeld op de drie basisdocumenten; 
- zijn de profielen die de instellingen kiezen voldoende gedifferentieerd c.q. op 

elkaar afgestemd; 
- de intrinsieke kwaliteit (visie, originaliteit, realiteitszin, samenwerking e.d.); 
- de wijze waarop de activiteiten worden verduurzaamd; 
- kosten/baten verhouding (effectiviteit middeleninzet, efficiency bedrijfsvoering, 

hardheid commitments e.d.). 
 De Commissie kan voor specifieke vragen subcommissies instellen en/of deskun-

digen raadplegen. 
 
Ad d) De Commissie bespreekt haar bevindingen met elk van de instellingen en met de 

besturen van NWO-CW en FOM (vastgesteld moet nog worden of dit via sitevisits 
gaat of via ontvangsten op een centraal punt). 

 
Ad e) In de tweede oordeelsvorming komt de Commissie tot voorlopige conclusies over 

de profileringsplannen, zowel over elk plan afzonderlijk als over het geheel. Vanuit 
haar regievoerende verantwoordelijkheid worden sterke en zwakke punten expli-
ciet benoemd. 

 De voorlopige conclusies worden met de Stuurgroep gedeeld en besproken, 
hetgeen moet uitmonden in het fiat van de Stuurgroep aan de Commissie het 
proces te vervolgen. 
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Ad f) De decanen worden geïnformeerd over de voorlopige conclusies van de Commissie 
en uitgenodigd hun profileringsplannen uit te werken. De Commissie kan daarbij 
inhoudelijke en financiële aanwijzingen geven. 

 
Ad g) Analoog aan ad b). 
 
Ad h) De Commissie beoordeelt de plannen opnieuw zoals bij ad c) en gaat na hoe de 

aanwijzingen (zie ad f)) zijn verwerkt. 
 De Commissie maakt op basis van de merites van de plannen en binnen het kader 

van beschikbare middelen inhoudelijke keuzes. Dit mondt uit in een honorerings-
voorstel met de financiële vertaling van deze keuzes. 

 
Ad i) Dit honoreringsvoorstel wordt ter fiattering voorgelegd aan de Stuurgroep en via 

de stappen j) tot o) tot uitvoering gebracht. 
 
 
6. Inhoud profileringsplannen 

De gevraagde profileringsplannen dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten. 
 
6.1 Titel 

Bijvoorbeeld: Profileringsplan Faculteit X Universiteit Y 2006-2016. 
 

6.2 Indienen met functie en coördinaten 
Bijvoorbeeld: prof.dr. X, decaan Y 
 adres 
 telefoon 
 e-mail 

 
6.3 Samenvatting veranderingsagenda 
 Vat kernachtig samen wat het huidige profiel van het organisatieonderdeel op het 

gebied van onderwijs en onderzoek is en wat de instelling daarin via het Sectorplan 
wenst te veranderen en waarom c.q. met welk doel. 

 
6.4 Actielijn Onderwijs 
 Hier gaat het over outreach, activiteiten ter bevordering van in-, door- en uitstroom, 

inrichting van de BSc-, MSc- en PhD-opleiding e.d. 
 Beschrijf wat er reeds gebeurt en welke veranderingen de instelling o.a. met geld van 

het Sectorplan vanaf 2011 wenst aan te brengen en met welke doelen/resultaten. 
 Geef daarbij aan waarvoor al additionele middelen van het Platform Bèta Techniek 

zijn ingezet.  
 Geef expliciet aan in hoeverre in het kader van deze actielijn met andere instellingen  

en in nationaal verband wordt samengewerkt en met welk oogmerk.  
 
6.5 Actielijn versterking 1ste geldstroom 
 Hier gaat het in het bijzonder over de infrastructuur voor onderwijs en onderzoek: 

vaste wetenschappelijke staf (hoogleraren, U(H)D's), technische expertises en 
instrumentele faciliteiten. 

 Beschrijf het huidige profiel en de veranderingen die de instelling o.a. met het geld 
van het Sectorplan hierin vanaf 2011 wenst aan te brengen en met welke 
doelen/resultaten. 



 
 - 8 - SNS - 08.1897/3 

versie d.d. 12 december 2008 
 
 
 

 Besteed in subparagrafen in het bijzonder aandacht aan de volgende aspecten: 
a) Hoe dragen deze profielveranderingen bij aan de plannen bij de actielijn Onderwijs. 
b) De samenwerking met andere instellingen, onderzoekinstituten e.d. 
c) De ambities op het gebied van valorisatie. 
d) Verwachtingen van de tweede geldstroom. 

 
6.6 Begroting 

a) Vermeld hier de budgetten die de instelling voor alle activiteiten van het 
organisatieonderdeel beschikbaar stelt in de jaren 2006 t/m 2016. 

 Geef tevens kort aan welke veranderingen binnen deze budgetten gerealiseerd 
zullen worden. 

b) Vermeld hier tevens de gespecificeerde kosten van de veranderingen die de instel-
ling vanaf 2011 met middelen van het Sectorplan tot stand wenst te brengen. Geef 
per actielijn de prioriteiten aan. Voor beide actielijnen samen kan per instelling 
maximaal k€ 1.556 per discipline worden aangevraagd (zie  §3 onder Bandbreedte 
toekenningen). 

 
6.7 Milestones 
 Beschrijf hier de doelen die de instelling zich stelt voor het jaar 2016 (zie §4). Dit per 

discipline, op basis van de aanname dat de aanvraag geheel wordt gehonoreerd. 
 Voeg een tabel toe met kwantitatieve gegevens voor de periode 2006 t/m 2016 (past 

performance en streefcijfers), conform bijlage 1. 
 
 
7. Diversen 
 P.M. (o.a. governance) 
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Bijlage 1 bij SNS - 08.1897/3 
 
Kengetallen onderwijs en onderzoek 
 

 realisaties streefcijfers 
 2006 2007 2008 2010 2013 2016 
Input financiële middelen (in M€ )       

• instelling       

• Platform Bèta Techniek       

• Sectorplan       

Totaal 1e geldstroom       

Wetenschappelijk personeel (in fte)       

• 1egeldstroom       

• 2e geldstroom       

• 3e geldstroom       

Totaal wetenschappelijk personeel       

waarvan: - vrouwen in vaste staf 

 - allochtonen in vaste staf       

Onderwijs       

• aantal eerstejaars, totaal BSc       
waarvan: - vrouwen 

 - allochtonen       

• aantal studenten       
 - BSc       

 - MSc       

• aantal voltooide opleidingen       
 - BSc       

 - MSc       

Onderzoek 1)       

• aantal promoties, totaal PhD       
 waarvan: - vrouwen 

  - allochtonen 
      

• aantal wetenschappelijke publikaties       

• impact daarvan       

 
1)  Een belangrijke succesindicator voor onderzoek (kwaliteit, relevantie) is de verwerving van middelen 

uit tweede en derde geldstroom. Zie hiervoor onder Wetenschappelijk personeel. 
 

 


