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0.

Hoofdpunten van het advies

De belangrijkste punten uit het advies van de Commissie Breimer aan de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot de implementatie van het Sectorplan
natuur- en scheikunde zijn:
a - De Commissie constateert met genoegen dat het fenomeen 'Sectorplan' nieuw elan in de
natuur- en scheikunde aan de universiteiten teweeg heeft gebracht. Hoewel voorshands
slechts de helft van de gevraagde middelen is toegekend en ook deze disciplines de
afgelopen jaren niet van bezuinigingen gevrijwaard zijn gebleven, heeft de Commissie de
stellige indruk dat op basis van dit nieuwe elan een substantieel deel van de gestelde
doelen ten aanzien van onderwijs en onderzoek gehaald kan worden. Er is grote bereidheid gebleken tot samenwerking en afstemming op landelijk niveau. De bevordering van
taakverdeling en concentratie is adequaat opgepakt. De uitwisseling van 'best practices'
begint vorm te krijgen. Het geïntensiveerde overleg van de bètadecanen is daarbij een
belangrijk instrument, waarvan bovendien in de komende jaren meer verwacht mag én
moet worden. Conform haar opdracht zal de Commissie de resultaten alsmede het proces
waarin die gestalte krijgen, nauwgezet monitoren.
b - Het ambitieniveau van de individuele instellingen rechtvaardigt de verwachting dat in
2016 door de gezamenlijke universiteiten zowel in de natuurkunde als in de scheikunde
een uitstroom van circa 500 BSc-gediplomeerden per jaar gehaald kan worden. Voor de
daarvoor noodzakelijke verhoging van de instroom en verbetering van het studierendement zijn en worden adequate maatregelen getroffen. Het Platform Bèta Techniek heeft de
Commissie ten aanzien van dit onderdeel van een preadvies voorzien. De Commissie
adviseert M€ 1 per discipline per jaar over de faculteiten te verdelen teneinde een hogere
instroom en hogere rendementen te realiseren. Een kwart hiervan is bestemd voor
nationale 'outreach'-activiteiten.
c - Op initiatief van het bètadecanenoverleg heeft de Commissie per instelling per discipline
2 tot 5 onderzoekzwaartepunten vastgesteld, die invulling geven aan de focusgebieden die
eerder door de Regiegroep Chemie en de Commissie ad hoc Sectorplan Natuurkunde
waren geadviseerd als zijnde van groot belang voor Nederland. De Commissie adviseert
alle middelen voor de eerste geldstroom (M€ 12) per jaar uitsluitend toe te kennen aan
plannen in het kader van die zwaartepunten. Het advies van de Commissie behelst de
instelling en financiering van 88 nieuwe personeelsplaatsen (ongeveer gelijk verdeeld over
beide disciplines) waarvan 32 hoogleraren, 8 UHD's, 17 UD's, 25 'tenure-trackers' en
6 technici.
d - De Commissie bepleit een sterkere relatie tussen onderzoek en onderwijs in het algemeen
en een directe koppeling van de masteropleidingen met de onderzoekzwaartepunten in
het bijzonder. De decanen is gevraagd om begin 2011 een plan in te dienen hoe dit zal
worden gerealiseerd.
e - Het is de Commissie gebleken dat de tweede geldstroom in de startblokken staat om het
Sectorplan tot een succes te maken. Afgesproken is dat CW/NWO en FOM de middelen
die zij voor het Sectorplan krijgen (ieder M€ 3 per jaar), gericht zullen aanwenden om de
vastgestelde zwaartepunten te versterken. Ook uit eigen middelen zullen CW/NWO en
FOM verder bijdragen.
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f - De Commissie is van mening dat de extra middelen voor het Sectorplan een uitgelezen
kans bieden om het huidige veel te lage aandeel vrouwen in de vaste wetenschappelijke
staven substantieel te verhogen. Blijkens de door de universiteiten ingediende plannen
streven ook de decanen naar een aanzienlijke verhoging. Bij uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie zal naar verwachting minimaal 40% van de 88 nieuwe posities
door vrouwen bezet worden.
g - De Commissie is onder de indruk van de geïntegreerde plannen voor onderwijs en
onderzoek van de clusters Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit en Technische
Universiteit Delft/Universiteit Leiden. Daarmee demonstreren zij op krachtige wijze de
bedoelingen van het Sectorplan te hebben verstaan. Ter beloning van hun initiatieven en
ter stimulering van een voortvarende verdere implementatie adviseert de Commissie dat
elk cluster een vrij te besteden 'bonus' van k€ 100 ontvangt.
h - Met de vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur is de afspraak gemaakt dat zij de
disciplines natuur- en scheikunde zoveel mogelijk van verdere bezuinigingen zullen
vrijwaren. In elk geval zullen zij deze ten opzichte van de andere disciplines niet meer dan
evenredig treffen.
i - De Commissie zal tweejaarlijks de monitoring en auditing uitvoeren van de activiteiten
die in het kader van het Sectorplan gefinancierd gaan worden. Daarbij zal zij ook de
algemene vraag betrekken of de thans beschikbare middelen toereikend zijn om alle
oorspronkelijke doelen in 2016 te kunnen behalen.
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HOOFDSTUK I

INLEIDING

1. Sectorplan initieert nieuw elan
De totstandkoming van het Sectorplan natuur- en scheikunde in 2007, de aankondiging in 2008
van de minister van OCW dat daarvoor vanaf 2011 M€ 20 beschikbaar zou komen en de ontwikkeling van de profileringsplannen van de betrokken faculteiten in 2009 hebben naar de
waarneming van de Commissie in de natuur- en scheikunde een nieuwe dynamiek en enthousiasme veroorzaakt. Uiteraard in eerste instantie binnen de instellingen en binnen de disciplines, maar gaandeweg ook tussen de instellingen en tussen de disciplines. Er is in grote eensgezindheid gewerkt aan het gezamenlijk formuleren van de doelen die met het Sectorplan worden beoogd. Deze positieve ontwikkeling is nog verder aangemoedigd door de in recente jaren
weer stijgende studentenaantallen in de natuur- en scheikunde en de zich over een breed front
manifesterende bijval voor het belang van deze vakgebieden vanuit andere disciplines, de
maatschappij en het bedrijfsleven.
Door de totstandkoming van het Sectorplan en de daaropvolgende profileringsplannen zijn
feitelijk al belangrijke implementatiestappen gezet:
- een gedifferentieerd spectrum aan onderzoekzwaartepunten bij ieder van de universiteiten,
die bovendien onderling zijn afgestemd; daarbij hebben de Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit, evenals de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft, een
gezamenlijk plan gepresenteerd waarin hun activiteiten op het gebied van zowel onderwijs
als onderzoek vergaand zijn geïntegreerd;
- door een inmiddels veel sterker georganiseerd overleg van de bèta-decanen is er meer
afstemming en coördinatie op landelijk niveau ten aanzien van het wetenschappelijk
onderzoek en de daaraan gekoppelde masteropleidingen tot stand gekomen;
- door op nationaal niveau uitwisseling van 'best practices' op het gebied van onderwijs te
realiseren, alsmede een nationaal plan voor 'outreach', zijn er ambitieuze doelstellingen ten
aanzien van de groei van de instroom van studenten alsook ten aanzien van de (zeer aanzienlijke) verhoging van de rendementen gepresenteerd;
- allerwegen wordt gewerkt aan de werving van topwetenschappers vooruitlopend op het
beschikbaar komen van de financiële middelen voor het Sectorplan, in een omvang die de
laatste 20 jaar niet tot de mogelijkheden heeft behoord.
Dit klimaat van nieuw elan was voor de Commissie heel stimulerend en zij heeft bij haar werk
veel medewerking van decanen, docenten en medewerkers ondervonden. De Commissie heeft
bij haar 'site-visits' aan de betrokken faculteiten en naar aanleiding van de ingediende voorstellen ervaren dat een gevoel van nieuwe kansen en 'sense of urgency' sterk aanwezig is en
daardoor ook een grote bereidheid om bestaand onderzoek- en onderwijsbeleid zodanig aan te
passen dat de doelstellingen van het Sectorplan ook daadwerkelijk gehaald kunnen worden.
Wel is duidelijk dat de gewenste veranderingen niet allemaal tegelijkertijd en op stel en sprong
kunnen worden doorgevoerd. Dat vergt een proces waarin visieontwikkeling, aanpassing van
de (facultaire) organisatie en van nationale coördinatie en beschikbare middelen verder zullen
moeten groeien. Dit laat onverlet dat de Commissie ervan overtuigd is dat met de uitvoering
van het onderhavige advies thans een zeer betekenisvolle stap wordt gezet bij het stimuleren
van het universitaire onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde. Daarbij is ook van
groot belang dat de middelen die via de tweede geldstroom voor het Sectorplan ter beschikking komen een echte versterking van de financiering van de profileringsgebieden uit de
eerste geldstroom gaan vormen.
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In het begin van deze eeuw kwamen wat betreft de universitaire natuur- en scheikunde in ons
land – om in termen van de Kennisinvesteringsagenda (KIA) 1) te spreken - steeds meer seinen
op oranje en rood te staan. Afnemende studentenaantallen in de harde bètastudierichtingen,
waaronder de natuur- en scheikunde, met tegelijkertijd toenemende studentenaantallen in
andere studierichtingen -die niet gepaard gingen met een navenante stijging in de universitaire budgetten - leidden tot forse bezuinigingen op onderwijs en onderzoek in de bètasector.
Die trend werd in recente jaren verder versterkt door de overheveling van de M€ 100 van de
eerste naar de tweede geldstroom. Her en der werden activiteiten subkritisch en onderwijs en
onderzoek dreigden steeds meer van elkaar gescheiden te raken. De vaste wetenschappelijke
staf vertoonde een onevenwichtige leeftijdsopbouw en vrouwen waren daarin sterk ondervertegenwoordigd. Een loopbaanperspectief voor getalenteerde jonge wetenschappers
ontbrak. De relatief lage instroom en de lage studierendementen leidden tot een lage uitstroom
aan afgestudeerden, waardoor niet meer aan de grote vraag vanuit maatschappij en bedrijfsleven naar goed opgeleide chemici en fysici kon worden voldaan. Steeds meer werd de
kennismaatschappij in deze sector afhankelijk van mensen uit het buitenland. De publieke en
private R&D-inspanningen in de technische en natuurwetenschappen bleven in ons land sterk
achter bij concurrerende landen. Zoals het recente rapport van het Nederlands Observatorium
van Wetenschap en Technologie 2) laat zien, manifesteert dit verschijnsel zich bij de fysica en de
chemie in een ondervertegenwoordiging van deze disciplines in de totale Nederlandse wetenschap. Ondanks deze neerwaartse spiraal in financiering en vertegenwoordiging zijn de fysici
en chemici er overigens nog wel in geslaagd hun hoge internationale wetenschappelijk niveau
te handhaven (overigens kennen deze impactindicatoren altijd een na-ijleffect).
Ten einde de steeds verdere achteruitgang in de scheikunde te keren werd door de Regiegroep
Chemie een voorstel geformuleerd om dit nieuwe sleutelgebied te versterken. Parallel hieraan
werd onder auspiciën van een Stuurgroep van de Colleges van Bestuur van de algemene universiteiten een rapport geïnitieerd voor de natuurkunde. Als gevolg hiervan verschenen in
juni 2007 zowel voor de scheikunde als voor de natuurkunde twee breed gedragen voorstellen
voor een versterking van de kennisinfrastructuur:
- 'De perfecte chemie tussen onderwijs en onderzoek' van de Regiegroep Chemie onder leiding
van prof.dr. E.W. Meijer;
- 'Fysica voor de toekomst - Toekomst voor de fysica' van de Commissie ad hoc Sectorplan
Natuurkunde onder leiding van prof.dr.ir. W. van Saarloos.
De kosten voor de uitvoering van de beide voorstellen werden geraamd op M€ 24 resp. M€ 28
per jaar.
Beide rapporten zijn vervolgens door de Stuurgroep samengebracht in het 'Implementatieplan
Actieplannen Chemie & Fysica'(november 2007). De bundeling van deze drie documenten gaat
sindsdien door het leven als Sectorplan natuur- en scheikunde. Voor de realisatie van het geïntegreerde plan werd door de Stuurgroep aan de minister van OCW verzocht de middelen van
eerste en tweede geldstroom voor deze disciplines structureel te verhogen met M€ 40 per jaar.
Naast de in de Stuurgroep vertegenwoordigde algemene universiteiten werd het Sectorplan
krachtig ondersteund door de 3TU-Federatie alsook de KNAW en NWO.
De minister besloot in 2008 het plan gedeeltelijk te honoreren. Hij stelde met ingang van
1 januari 2011 een bedrag van M€ 20 per jaar beschikbaar, M€ 10 voor elke discipline.

1)

2)

Bouw op talent! In vijf stappen naar de top 5, Jaarlijkse evaluatie Kennisinvesteringsagenda (KIA)
2006-2016, Werkgroep KIA Innovatieplatform, 29 maart 2010
Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren 2010, NOWT, januari 2010
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onder leiding van prof.dr. D.D. Breimer en belast met de implementatie van het plan c.q. de
verdeling van de middelen.
Aanvankelijk werkte de Commissie onder auspiciën van de Stuurgroep van de Colleges van
Bestuur van de Nederlandse universiteiten. Vanaf oktober 2009 is de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap haar opdrachtgever. De samenstelling van de Commissie staat in
bijlage 1.
Volgens het instellingsbesluit, gepubliceerd in de Staatscourant van 20 oktober 2009, nr. 15614
(zie bijlage 2), heeft de Commissie tot taak:
a. De minister te adviseren over de besteding van een jaarlijks bedrag van M€ 14 in de periode
2011-2016 ten behoeve van de uitvoering van het Sectorplan natuur- en scheikunde zoals opgesteld
door Stuurgroep Sectorplan natuur- en scheikunde.
b. Af te stemmen met NWO over de besteding van een jaarlijks bedrag van M€ 6 door NWO/CW en
FOM binnen het kader van het Sectorplan.
c. Vanaf 2011 tweejaarlijkse monitoring en auditing te verzorgen van de door de minister gefinancierde
activiteiten binnen het Sectorplan natuur- en scheikunde, zoals bedoeld onder a en b.
d. In 2015 een eindevaluatie te starten en hiervan verslag uit te brengen aan de minister.
Ter uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, onder a, beoordeelt de Commissie voorstellen van
de faculteiten waar natuur- en scheikunde onderdeel van uitmaken van de universiteiten RuG, UvA,
VUA, LEI, UU, TU/e, TUD, UT, RU en WUR.
Het onderhavige rapport omvat het sub a. gevraagde advies, alsmede informatie over de
afstemming met NWO/CW en FOM (sub b). Tevens wordt de werkwijze aangegeven met
betrekking tot de onder c. en d. genoemde taken.
3. Uitgangspunten en aanpak
Vanaf het begin van het proces heeft de Commissie als uitgangspunt genomen dat het doel
van het Sectorplan een structurele versterking is van het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek in de natuur- en scheikunde aan de algemene en technische universiteiten en
zoveel mogelijk in samenhang met elkaar. Daarbij moet in het bijzonder gedacht worden aan
de verwezenlijking van de volgende doelen:
• het duurzaam vergroten van de instroom (o.a. via outreach-activiteiten, betere aansluiting tussen
VWO en WO, meer aanwezigheid van de universiteiten op het VWO en bij de leraren);
• 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 leidend tot een verhoging van het studierendement (≥ 70%);
• heroriëntatie van de onderzoekinspanning (met als doelen modernisering van het onderzoeklandschap, het creëren van 'focus en massa' binnen de instellingen, taakverdeling en concentratie op
nationaal niveau en handhaving/verbetering internationale status/excellentie).
Hoewel het initiatief voor het Sectorplan oorspronkelijk door de algemene universiteiten is
genomen, heeft de Commissie de technische universiteiten vanaf het begin op gelijkwaardige
wijze bij de implementatie betrokken. In overleg is desgevraagd ook Wageningen tot het
proces en de OCW-middelen toegelaten.
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en onderzoek in de natuur- en scheikunde te bevorderen. Tevens heeft zij als uitgangspunt
gehanteerd dat de te entameren activiteiten op het gebied van het onderwijs (incl. outreach)
voort dienen te bouwen op de belangrijke en succesvolle initiatieven die in de afgelopen jaren
door het Platform Bèta Techniek (PBT) zijn ontwikkeld. Het PBT heeft bij de totstandkoming
van het onderhavige advies ook een belangrijke rol gespeeld in de beoordeling van de onderwijsplannen van de verschillende instellingen (zie pre-advies in bijlage 3).
De Commissie heeft het als een vanzelfsprekendheid gezien de implementatie van het Sectorplan in nauwe samenwerking met de instellingen tot stand te brengen. Vanuit deze gedachte
heeft de Commissie in het najaar van 2008 het proces zodanig ingericht dat de instellingen
(faculteiten) is gevraagd voorstellen in te dienen voor het bereiken van de doelstellingen van
het Sectorplan inclusief de aanwending van additioneel gevraagde financiële middelen. Een
plan van aanpak is in december aan de decanen van de betrokken faculteiten aangeboden, met
de uitnodiging om voor 1 april 2009 zogenaamde (voorlopige) profileringsplannen in te dienen. Op 6 januari 2009 is een goed bezochte kick-off meeting gehouden voor het geven van een
toelichting op de doelstellingen, het proces en de beoordelingscriteria.
De behandeling van de profileringsplannen is in twee stappen verlopen. Na indiening van de
voorlopige plannen heeft een eerste oordeelsvorming plaatsgevonden en zijn door de
Commissie site-visits aan de instellingen gebracht. Deze bezoeken aan de instellingen en de
gesprekken met de decanen c.s. (verscheidene leden van de wetenschappelijke staf) zijn van
grote betekenis geweest voor een goed begrip en een heldere duiding van de plannen en
voorstellen. Parallel is over de onderwijsaspecten van de plannen advies gevraagd aan en
uitgebracht door het Platform Bèta Techniek. Op voorstel van de Commissie hebben de decanen de voorlopige profileringsplannen onderling uitgewisseld. In juli 2009 hebben de instellingen feedback van de Commissie gekregen, alsmede de uitnodiging om hun profileringsplannen te herzien en waar nodig te preciseren en/of aan te vullen. Tevens zijn de decanen
aangemoedigd zich over een aantal zaken van nationaal belang en landelijke coördinatie en
afstemming met elkaar te verstaan. Vervolgens zijn de definitieve profileringsplannen op
1 december 2009 ingediend. De resultaten van de oordeelsvorming daarover vormen de basis
voor het advies, inclusief de verdeling van de financiële middelen, dat de Commissie thans
uitbrengt.
4. Beoordelingskader en financieel toekenningsmodel
Het beoordelingskader dat de Commissie heeft gehanteerd, houdt uiteraard nauw verband
met de nagestreefde doelen (zie § 3). Ook het instellingsbesluit van de minister is daarover
heel duidelijk:
De criteria die de Commissie in ieder geval gebruikt bij haar advies zijn:
a. Faculteitsbreed beleid ter versterking van de exacte wetenschappen, in het bijzonder voor natuur- en
scheikunde.
b. Stijging van de instroom van studenten, landelijk én per opleiding, door stimulering en clustering op
grond van een landelijk afgestemde nulmeting.
c. Rendementsverbetering op grond van een landelijk afgestemde nulmeting.
d. Bijdrage van het ingediende plan aan het handhaven van de toppositie in wetenschappelijke rankings.
e. Bijdrage aan de beoogde heroriëntatie van de onderzoekinspanning.
f. Samenwerking met andere instellingen om te komen tot 'taakverdeling en concentratie' op het gebied
van onderwijs en onderzoek op landelijk niveau.
g. Stijging van de instroom en doorstroom van vrouwelijke wetenschappers naar hogere posities.
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De Commissie heeft ervoor gekozen de aansturing van de implementatie te laten plaatsvinden
via de drie actielijnen die in het Implementatieplan Actieplannen Chemie en Fysica van
november 2007 zijn onderscheiden:
a. Onderwijs;
b. Versterking eerste geldstroom;
c. Versterking focus en massa via tweede geldstroom.
De Commissie is bij de financiële toekenningen uitgegaan van onderstaand structureel
verdeelmodel van de beschikbare M€ 20 per jaar:
M€ 20
actielijn
chemie
fysica
onderwijs
1
1
eerste geldstroom
6
6
tweede geldstroom
3
3
totaal
10
10
De middelen voor de actielijnen a. Onderwijs en b. Versterking eerste geldstroom worden
rechtstreeks aan de universiteiten ter beschikking gesteld (eerste geldstroom). Bij M€ 20 ontvangen deze dan samen per discipline M€ 7 per jaar. Aangezien deze middelen bestemd zijn
voor (aanvankelijk) negen universiteiten (de zes algemene en de drie technische universiteiten)
komt dat per discipline neer op een gemiddeld bedrag van k€ 778 per instelling. Echter, omdat
de Commissie onderscheid zou willen kunnen maken tussen meer en minder sterke voorstellen en aannemende dat alle instellingsplannen in meer of mindere mate zouden bijdragen
aan de doelstellingen van het Sectorplan, is bij de aanvang van het werk van de Commissie
besloten een zekere bandbreedte in de financiële toekenningen aan te houden. De toe te
kennen bedragen zouden per instelling minimaal de helft van het gemiddelde bedragen
(k€ 389) en maximaal het dubbele zijn (k€ 1.556). Deze bedragen zijn later iets naar beneden
bijgesteld in verband met de deelname van de WUR.
In de hoofdstukken III (Onderwijs) en V (Beoordeling profileringsplannen instellingen en
middelenverdeling) van dit Advies zal blijken dat de Commissie ook van deze bandbreedte
gebruik heeft gemaakt, zij het dat geen van de instellingen het minimale of maximale bedrag
toegewezen zal krijgen.
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-9HOOFDSTUK II

ZWAARTEPUNTVORMING IN DE NATIONALE CONTEXT

5. Eerste geldstroom: taakverdeling en concentratie
In het Sectorplan natuur- en scheikunde (SNS) is aangegeven welke negen focusgebieden zijn
gedefinieerd op het gebied van chemisch en fysisch onderzoek in Nederland.
Om de doelstelling van het Sectorplan met betrekking tot versterking van het onderzoek te
verwezenlijken moeten op nationaal niveau heldere keuzes worden gemaakt ten aanzien van
de focusgebieden en de onderzoekzwaartepunten daarin, zodat taakverdeling en concentratie
vorm krijgen.
De profileringsplannen van de universiteiten zijn gebaseerd op de focusgebieden in het Sectorplan. Voor zwaartepuntvorming in de nationale context hebben de bètadecanen gezamenlijk
de zwaartepunten met elkaar afgestemd en een matrix opgesteld, waarin is aangegeven met
welke zwaartepunten de universiteiten bijdragen aan de focusgebieden. Iedere universiteit
heeft de keuze gemaakt voor een beperkt aantal zwaartepunten, zodat de onderzoeksprofielen
duidelijker worden. Op dit moment betekent de zwaartepuntvorming vooral een herstructurering en samenvoeging van bestaande onderzoekslijnen, maar in de verdere ontwikkeling
van deze zwaartepunten zal het ook moeten betekenen dat onderzoekslijnen die niet passen in
het profiel van de universiteit, (geleidelijk) worden afgebouwd. Wanneer meerdere universiteiten voor dezelfde zwaartepunten hebben gekozen is het van groot belang dat nationale
samenwerking tussen universiteiten verder wordt verbeterd en aandacht wordt geschonken
aan coördinatie en wisselwerking.
De Commissie heeft de door de universiteiten voorgestelde zwaartepunten beoordeeld op
basis van 1) kwaliteit (excellentie, omvang, ontwikkelingsperspectief, karakter/-unieke
positie), 2) beleid (visie van de faculteiten, koppeling onderzoek-onderwijs, heroriëntatie
onderzoeksinspanning, landelijke taakverdeling en samenwerking) en 3) het belang van de
onderzoekslijn voor de Nederlandse economie en de bijdrage van het zwaartepunt aan het
creëren van nieuwe werkgelegenheid. Op basis daarvan heeft de Commissie bepaald welke
zwaartepunten (h)erkend worden. De Commissie heeft de voorstellen van de bètadecanen
grotendeels overgenomen. In een enkel geval werd een zwaartepunt niet herkend en/of viel
het te ver buiten de scope van het SNS.
Tevens heeft de Commissie bepaald welke zwaartepunten met de SNS-middelen worden
versterkt. Op basis van bovenstaande beoordeling van de zwaartepunten, de keuzes van de
universiteiten met betrekking tot het al dan niet aanvragen van extra middelen voor de
zwaartepunten, de prioriteiten die zij daar zelf in stellen en de koppeling met de masteropleidingen (zie ook paragraaf 6), heeft de Commissie haar keuzes voor versterking gemaakt.
In hoofdstuk V wordt een nadere toelichting en specificatie gegeven van de zwaartepunten
per universiteit en de middelenverdeling. Ook worden de aan de zwaartepunten gekoppelde
MSc opleidingen per universiteit toegelicht.
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de zwaartepuntvorming in landelijk perspectief zal
plaatsvinden. Hieronder worden achtereenvolgens de matrices voor de chemie en de fysica
weergegeven, gevolgd door een (aangescherpte) beschrijving van de zwaartepunten in de
focusgebieden in nationaal verband.
De matrices zijn bedoeld om de zwaartepunten in de focusgebieden te presenteren, maar de
indeling is niet allesbepalend voor de inhoud. Sommige zwaartepunten van universiteiten zijn
over meerdere focusgebieden verspreid en passen dan niet altijd helemaal perfect in de matrix.
Zo'n zwaartepunt binnen een universiteit is dan toegekend aan dat focusgebied waar de
meeste overlap mee is. In een aantal gevallen kan het werk van een bepaalde groep, onderzoeksthema of –subdiscipline toegepast worden op meerdere zwaartepunten.
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in kaart te brengen, maar dat het zeker geen doel is om zwaartepunten te beperken tot een
bepaald focusgebied.
Zwaartepuntenmatrix Chemie
Per focusgebied is aangegeven welke zwaartepunten een universiteit in de chemie heeft. In
rood is aangegeven wat wordt versterkt met SNS-middelen.
Focusgebied 1 (C1)
duurzame chemie en
chemische (bio)technologie

Focusgebied 2 (C2)
materiaal wetenschappen,
fysische chemie en
nanotechnologie
Polymeren

TU/e

Procestechnologie
Katalyse

UT

Duurzame procestechnologie
en biomassa conversie
Katalytische systemen

Nanotechnologie
Biomedische technologie

TUD
(D)
+LEI
(L)

(Bio)procestechnologie (D)
(Bio)katalyse (D)
Katalyse en
duurzaamheid (L)

Nanowetenschappen (D)
Theorie en spectroscopie (L)

UU

Katalyse

RuG

Katalyse en groene chemie

UvA
(U)
+VU
(V)
RU

Synthese en katalyse (U)

WUR

Focusgebied 3 (C3)
levens- en biomedische
wetenschappen

Focusgebied 4 (C4)
complexe moleculaire
systemen
Complexe moleculaire
systemen
Bio-nano, soft matter en
supramoleculaire chemie

Biotechnologie (D)
Chemische biologie (L)
Structuurbiologie (L)
Structuurbiologie

Colloïden

Functionele materialen

Chemische biologie
Structuurbiologie

Supramoleculaire
chemie en systems
chemistry

Computational chemie
(U+V)
Analytische chemie (U+V)

Systeembiologie (U)
Farmacochemie (V)

Moleculen en materialen
(synthese, groei,
spectroscopie)

Chemische biologie

Supramoleculaire
chemie

Colloidchemie,
surfactanten en
bionanotechnologie

Focusgebied 1 (C1): Duurzame chemie en chemische (bio)technologie
Duurzaamheid van de maatschappij zal de komende jaren nog zeer sterk aan belang winnen
en de chemie en chemische technologie zullen hierin een sleutelrol moeten vervullen. Het
maken en produceren van stoffen met steeds minder verlies aan energie en grondstoffen door
een goedgekozen syntheseweg, gekoppeld aan nieuwe (bio)procestechnologie en analyseapparatuur karakteriseert dit gebied. Daarnaast zullen innovatieve ontwikkelingen voor
alternatieve bronnen van energie en grondstoffen versterkt moeten worden. Nederland kent
de volgende universitaire zwaartepunten in dit focusgebied:
• Katalyse is een zeer sterk vakgebied in Nederland met internationale allure en vele connecties met de procestechnologie, organische en anorganische synthese, duurzaamheid,
energie en enzymologie. Katalyse is een essentieel onderdeel in industriële sectoren
variërend van basischemie tot materialen, coatings en/of fijnchemie. Zwaartepunten in de
katalyse bevinden zich aan TU/e, UT, TUD/LEI, UU, RuG en UvA. Nationale afstemming
vindt plaats via de nationale onderzoekschool NIOK (Nederlands Instituut voor Onderzoek
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Catalysis).
• (Bio)procestechnologie is een belangrijk vakgebied dat met name aan de drie Technische
Universiteiten plaatsvindt en ook zeer belangrijk is voor de chemische industrie. De drie
TU's kennen een taakverdeling met de accenten: procestechnologie (TU/e), (bio)procestechnologie en (bio)katalyse (TUD) en procestechnologie en duurzaamheid (biomassa
conversie) (UT). Landelijke afstemming vindt plaats in 3TU-verband, nationale onderzoekschool OSPT (OnderzoekSchool ProcesTechnologie) en het nog op te richten ISPT
(Institute for Sustainable Process Technology).
• Duurzame energie is een thema dat in opkomst is en zowel voor de chemische industrie als
de maatschappij van groot belang is. Dit thema is sterk verbonden aan zowel katalyse als
procestechnologie, zoals hierboven beschreven. Daarnaast wordt dit belangrijke thema ook
bewerkt in focusgebied 2 met nieuwe materialen voor o.a. zonnecellen en brandstofcellen.
Nationale afstemming vindt plaats in 3TU-verband, via NODE (Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening) en SET (Sustainable Energy Technology).
• Voedingschemie en technologie is een onderdeel van het voedingsonderzoek en werd in het
Sectorplan genoemd als zwaartepunt. Dit onderzoek vindt specifiek plaats in Wageningen
en is disciplinair gekoppeld aan biobased chemie en (bio)procestechnologie. Voedingsonderzoek wordt in belangrijke mate gesteund via het TIFN (Top Institute Food and
Nutrition). Voor de chemie is het geen zelfstandig zwaartepunt in Wageningen.
Focusgebied 2 (C2): Materiaal wetenschappen, fysische chemie en nanotechnologie
Dit gebied kenmerkt zich door de fysische en theoretische beschrijvingen van artificiële moleculen en materialen, waaronder gecondenseerde chemie, en de synthese, analyse en productie
ervan. Er is sterke verwevenheid en wisselwerking met de fysica en daarom worden de nanowetenschappen hier niet (ook) specifiek genoemd bij de chemische zwaartepunten. In dit
focusgebied kent Nederland de volgende universitaire zwaartepunten:
• Theoretische chemie en spectroscopie op hoog niveau vindt op een aantal universiteiten
plaats in het kader van ander onderzoek en in Amsterdam en Leiden is het specifiek als
speerpunt genomen. Hier vindt theoretisch chemisch onderzoek van zeer hoge kwaliteit
plaats. In Amsterdam vindt samenwerking plaats in het ACMM (Amsterdam Center for
Multiscale Modeling) en met Leiden wordt ook samengewerkt in de Nederlandse node van
het CECAM netwerk (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire). De nationale
afstemming zal verder worden aangescherpt.
• Analytische chemie is een vakgebied dat als 'enabling science' ook deel uit maakt van veel
andere zwaartepunten en vakgebieden. Tevens is het van groot belang voor de industrie en
maatschappij. In Amsterdam is een (uniek) zwaartepunt op het gebied van methode/-techniek ontwikkeling. Landelijke afstemming vindt plaats via het COAST initiatief
(COmprehensive Analytical Science & Technology).
• Polymerenonderzoek is een belangrijk vakgebied, ook voor de industrie. Het polymerenonderzoek kent connecties met onderzoek op het gebied van katalyse, vaste stof chemie,
colloïdchemie, supramoleculaire chemie, (bio)macromoleculen en analytisch onderzoek en
maakt daarom ook deel uit van diverse andere zwaartepunten. Veel publiek-privaat onderzoek aan polymeren vindt plaats en wordt gefinancierd in het technologisch topinstituut
DPI (Dutch Polymer Institute). Alleen Eindhoven kent een specifiek zwaartepunt op het
gebied van algemene (methode/techniek) ontwikkelingen in het polymerenonderzoek.
Landelijke afstemming vindt plaats via DPI en PTN (Polymeer Technologie Nederland).
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supramoleculaire chemie, polymeren en nanofysica en is voor andere universiteiten ook in
die zwaartepunten terug te vinden. Voor het nano-onderzoek in Nederland is NanoNed het
nationaal platform.
Focusgebied 3 (C3): Levens- en biomedische wetenschappen
Dit gebied kenmerkt zich door een nauwe wisselwerking met alle nieuwe ontwikkelingen in
de life sciences. Het multidisciplinaire karakter van chemie in relatie met levens- en biomedische wetenschappen en technologie is de kracht van dit gebied, maar desondanks worden er
uit praktische overwegingen hier keuzes gemaakt voor de universitaire zwaartepunten die
Nederland kent in dit focusgebied en die binnen het Sectorplan vallen:
• Chemische biologie is een actueel en belangrijk vakgebied in Nederland, waarin de sterktes
van excellente groepen op het gebied van biochemie, bio-organische, synthetisch organische
en supramoleculaire chemie worden gecombineerd om biologische systemen te onderzoeken in complexe omgevingen en om biosynthese van nieuwe moleculen en materialen te
ontwikkelen. Landelijke afstemming vindt plaats vis de NRSCB (National Research School
Chemical Biology), een gezamenlijk initiatief van RU, RuG, LEI en TU/e, waarbij er een
duidelijk samenspel is tussen de zwaartepunten aan deze vier instellingen.
• Systeembiologie richt zich op het in detail begrijpen van de ontwerpprincipes van cellulaire
netwerken. De UvA werkt in het Netherlands Institute for Systems Biology (NISB) samen
met de VU, AMOLF en CWI.
• Biotechnologie in Delft is sterk verweven met de bioprocestechnologie en biokatalyse daar,
die onder focusgebied 1 vallen.
• Structuurbiologie beslaat het onderzoek naar de structuur-functie relaties van biomoleculen. Dit is een van oudsher zeer sterke activiteit in Nederland met zwaartepunten in
Utrecht, Groningen en Leiden. Nijmegen heeft de structuurbiologie geïntegreerd in de
chemische biologie. Het is belangrijk dat verdere landelijke afstemming van de activiteiten
in de verschillende zwaartepunten in Nederland plaatsvindt.
• Farmacochemie is moleculair farmaceutisch onderzoek met een (uniek) zwaartepunt in
Amsterdam. Het onderzoek heeft een sterk multidisciplinair karakter en er vindt nauwe
aansluiting plaats met de andere zwaartepunten in Amsterdam. Met Leiden vindt samenwerking plaats in het LACDR (Leiden/Amsterdam Center for Drug Research); deze
samenwerking zou kunnen worden uitgebreid tot een nationaal platform. Het TI Farma,
dat zich richt op publiek-private samenwerking met de farmaceutische industrie is veel
breder dan alleen de moleculaire insteek die de farmacochemie heeft.
Focusgebied 4 (C4): Complexe moleculaire systemen
Dit gebied betreft een werkterrein van de chemie en chemische technologie, dat zich in
Nederland heeft ontwikkeld tot een internationaal vooraanstaande activiteit. Voor vernieuwingen in de chemische biologie en moleculaire nanowetenschappen zijn begrippen als
zelfassemblage, zelforganisatie en niet-covalente synthese essentieel. Het gebied Complexe
moleculaire systemen kent de volgende universitaire zwaartepunten in Nederland:
• Colloïdchemie en surfactanten is een onderzoeksgebied met twee belangrijke zwaartepunten in Nederland, namelijk in Utrecht en Wageningen. Voor verdere afstemming en
versterking is het belangrijk dat de samenwerking tussen beide zwaartepunten nader vorm
wordt gegeven.
• Supramoleculaire chemie is in Nederland een zeer sterk vakgebied van internationale allure
met uitmuntende groepen op diverse universiteiten. Het kent connecties met onderzoek op
het gebied van chemische biologie, polymeren en nanowetenschappen. Er zijn zwaartepunten aan de TU/e (complexe moleculaire systemen), UT (in de combinatie met zachte
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combinatie met Katalyse en Systems Chemistry). In de nationale samenwerking zijn verschillende nationale platforms betrokken, zoals NRSCB en NanoNed.
Zwaartepuntenmatrix Fysica
Per focusgebied is aangegeven welke zwaartepunten een universiteit in de fysica heeft. In rood
is aangegeven wat wordt versterkt met SNS-middelen.
Focusgebied 1 (F1)
quantum universe

Focusgebied 2 (F2)
nanophysics and
technology

TU/e

Functional materials

UT

Fluid physics
Computational
physics
Material sciences

TUD
(D)
+LEI
(L)

Theoretical physics
(L)

Optical nanoscopy and
nanomaterials (D)
Nanophysics and
quantum optics (L)

UU

High energy physics
Theoretical physics

RuG

Theoretical and
subatomic physics

Nanophysics: Soft
Condensed Matter
(Colloids)
Functional materials

UvA
(U)
+VU
(V)

(Astro)particle
physics (U)
Quantum matter &
quantum information
(U)
Physics of light and
matter (V)

RU

(Astro)particle
physics

WUR

Focusgebied 3 (F3)
complex systems,
liquids and soft
condensed matter
Plasma physics
Transport physics

Soft condensed matter
(L)

Complex systems &
soft matter (U)

Focusgebied 4 (F4)
physics of life and
health

Focusgebied 5 (F5)
energy

Optics & biophysics

Physics of energy

Physics of radiation
for health (D)
Biomolecular physics
(L)

Energy technologies
(D)

Biomedical science
and engineering

Energy and
sustainability

Biophysics and
biomedical physics
(V)

Physics of energy (V)

Advanced
spectroscopy of
molecules and
materials
Bionanotechnology
(zie ook C4)

Focusgebied 1 (F1): Quantumuniversum
Het focusgebied quantumuniversum zoals hier gedefinieerd, bestrijkt het gehele gebied van de
fundamentele quantummaterie: van elementaire deeltjes en kosmologie tot en met de fundamentele quantumfasen uit de gecondenseerde materie die een gevolg zijn van collectieve
verschijnselen. Dit focusgebied heeft een grote culturele waarde en is ook verweven met de
astronomie. Mede daarom speelt het ook een grote rol bij outreach activiteiten.
Op velerlei gebieden is het werk in Nederland van wereldklasse en heeft een duidelijke
focussering en concentratie reeds plaatsgevonden. In het focusgebied quantumuniversum
werken de theoretici al lang nauw samen met mathematici. Binnen de subatomaire fysica
werkt men op experimenteel terrein veel samen met astronomen (astrodeeltjesfysica) en
informatici (onder andere grid computing). De Nederlandse activiteiten op het gebied van de
experimentele subatomaire fysica (in het bijzonder op CERN) worden gecoördineerd door het
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nauwkeurig de grenzen van het Standaard Model bij lagere energie. Voor de astrodeeltjesfysica is in 2004 een samenwerkingsverband (CAN – Commissie voor de Astrodeeltjesfysica in
Nederland) ontstaan tussen universiteiten (LEI, RU, RuG, UU en UvA) en onderzoeksinstituten (ASTRON, KVI, Nikhef en SRON). Bij de quantum-gecondenseerde materie is het
onderzoek geconcentreerd aan de LEI, RU, RuG, UvA, en UU en is er een grote verwevenheid
tussen experimentele en theoretische groepen.
De theoretische fysica waar in het Delta Institute for Theoretical Physics UU, UvA en LEI
intensief samenwerken op het gebied van quantummaterie (focus gebied 1) kent ook overlap
met hoge-energiefysica (focusgebied 1), en zachte gecondenseerde materie en biofysica
(focusgebieden 3 en 4).
Physics of Light and matter van de VU is ook aan dit focusgebied toegeschreven.
Focusgebied 2 (F2): Nanofysica en -technologie
Dit gebied omvat onderzoek aan fysische verschijnselen op een schaal van ruwweg
1-100 nanometer en de toepassingen hiervan in functionele structuren. Dit gebied is mede
toegankelijk geworden door de technische ontwikkelingen die het fabriceren, bestuderen en
manipuleren op de nanoschaal hebben mogelijk gemaakt. Het onderzoeksveld strekt zich uit
naar de grensgebieden tussen fysica, chemie, biologie en medische wetenschappen en
kenmerkt zich door de combinatie van zeer uitdagende wetenschappelijke vragen met een
enorm toepassingspotentieel. Op het gebied van de nanofysica en nanotechnologie speelt
Nederland internationaal zowel op wetenschappelijk gebied (quantum computation,
nanofotonica, spintronica, grafeen) alsook bij de technologie toepassing (ASML, FEI, NXP,
Shell, FluXXion, Philips,) een leidende rol.
Inhoudelijk zijn er nauwe banden met de nanochemie, die de komende jaren ongetwijfeld
alleen maar zullen versterken. In Nederland is het nano-onderzoek gestructureerd in een
nationaal programma (NanoNed), wat de samenwerkingen tussen wetenschappers in dit bij
uitstek interdisciplinaire wetenschapsgebied sterk heeft bevorderd en geleid heeft tot een
aantal belangrijke faciliteiten voor nanofabricage en -structurering (TUD, UT, RuG). In
Nederland leveren TUD, UT, RuG, LEI, RU, TU/e, UU en AMOLF substantiële bijdragen op
dit gebied.
De Fluid Physics activiteit in Twente in dit focusgebied heeft ook raakvlakken met focusgebieden F3 en F4.
Focusgebied 3 (F3): Complexe systemen, vloeistoffen en materie
De Commissie beschouwt dit als een breed focusgebied dat zich uitstrekt tot en met dynamische instabiliteiten en multiscale phenomena die kunnen optreden in de vloeistofdynamica.
Vloeistofdynamica speelt niet alleen een belangrijke rol in de samenleving, zoals bij energie,
water, en klimaat, maar ook op vrijwel alle plaatsen in de industrie. Op dit gebied neemt
Nederland een internationale toppositie in met het Burgers Center, een zwaartepunt van de
drie TU's, waarin ook een aantal groepen van de andere universiteiten participeert.
Veel van de materialen die we in de natuur tegenkomen als bouwstof van levende wezens of
als voedsel zijn makkelijk vervormbaar, dus 'zacht'. Het subgebied kenmerkt zich door sterke
(potentiële) links met andere disciplines en toepassingen. Bijdragen van fysici binnen de
levenswetenschappen zijn vaak nauw verweven met inzicht in het fysisch gedrag van zachte
en complexe levenloze materie. Via colloïden, polymeren, zelf-organiserende macromoleculen
en organische halfgeleiders zijn er nauwe banden met de chemie en chemische industrie. TTI
DPI in Eindhoven bundelt het polymerenonderzoek. Het TI F&W (van het WCFS) bundelt het
onderzoek aan food and nutrition.
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universiteiten vindt bijdrage aan dit focusgebied plaats, maar wordt ze elders genoemd
(bijvoorbeeld groep van Lohse in Twente wordt gerekend onder focusgebied 2, maar is zeer
actief binnen het hierboven genoemde Burgers Center).
De plasmafysica met belangrijke groepen op TU/e en FOM-Rijnhuizen wordt tot dit focusgebied gerekend.
Focusgebied 4 (F4): Fysica van levensprocessen en gezondheid
Fysici zijn het laatste decennium steeds meer gefascineerd geraakt door vragen die voortkomen uit de studie van de levende natuur. De complexiteit van de levende materie geeft de
fysica een totaal nieuwe dimensie die fysici vraagt om een andere aanpak, in nauwe
samenwerking met biologen en de biomedische discipline. Belangrijke fysische doorbraken
worden verwacht op het snijvlak van de fysica en de systeembiologie, met betrekking tot de
fysische modellering van de koppelingen tussen onderliggende fysische wetmatigheden en
systeembiologische processen. Belangrijke thema's in dit verband zijn bijvoorbeeld de
dynamica van biomoleculen (van picoseconde interacties bij fotosynthese en moleculaire
motoren tot de seconde tijdschaal van de (mis)vouwing van eiwitten), diffusie, interacties en
krachten tussen eiwitten en nucleïnezuren, diffusie van moleculen op cellulair niveau, de
organisatie en hiërarchie in het genetisch materiaal en het begrijpen van neurale netwerken.
Kerngroepen op dit gebied bevinden zich bij de TUD, VU, LEI, UT, RuG en AMOLF.
Focusgebied 5 (F5): Energie
De stijgende energiebehoeften en de daaraan gerelateerde druk op het milieu en klimaatveranderingen vragen om een brede aanpak om zowel de huidige energiebronnen efficiënter
te gebruiken alsook om alternatieve vormen van energieopwekking en opslag te vinden. Op
lange termijn kan alleen duurzame energie hier een oplossing vormen. Kernfusie speelt hier
een belangrijke rol. Met de komst van ITER heeft kernfusie een krachtige impuls gekregen.
Met de zon hebben we al een goed werkende en onderhoudsvrije fusiereactor die ruim
honderdtachtigduizend terawatt aan energie levert. Het probleem is hoe dit efficiënt te
gebruiken. Dit vereist niet alleen efficiëntere fotovoltaïsche cellen maar ook betere methoden
voor opslag en transport van elektriciteit. Biomoleculen kunnen niet alleen ingezet worden als
alternatief voor anorganische zonnecellen, maar kunnen ook ingezet worden om zonlicht
direct om te zetten in brandstof, bijvoorbeeld waterstof. Het is een grote wetenschappelijke
uitdaging om zelfreproducerende biologische energie-omzettingsystemen te ontwikkelen. Een
nauwe samenwerking met de chemie (katalyse, zelfassemblage) en moleculaire biologie ligt
hier voor de hand. Met name op het gebied van de biofotonica heeft Nederland sterke spelers
aan de VU. Verder hebben TUD en RuG erkende zwaartepunten in dit focusgebied, is er
binnen de TU/e een grote activiteit opgestart op het gebied van kernfusie (wordt enigszins
arbitrair onder ander focusgebied gerekend) en heeft UT ook een ambitie in dit focusgebied.
Kort nadat de definitieve plannen werden ingediend, maakte de Stichting FOM bekend het
FOM-instituut Rijnhuizen te willen gaan uitbouwen tot een instituut voor funderend
energieonderzoek met een nationale coördinerende rol en het energieonderzoek ook op
universiteiten te willen versterken, bijvoorbeeld door middel van oprichting van focusgroepen
onder auspiciën van het uit te bouwen FOM-instituut. De Commissie ziet dergelijke focusgroepen als een geschikt instrument om nationale afstemming en coördinatie te bewerkstelligen.
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In de doelstellingen van het Sectorplan is het zeer belangrijk dat excellentie in onderzoek en
onderwijs worden gekoppeld. De koppeling tussen de masteropleidingen en de onderzoekzwaartepunten, dient in de komende jaren verder te worden versterkt. Een goede aanzet is
gemaakt, maar dit proces zal met hoge prioriteit verder uitgewerkt moeten worden.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de (geplande) masteropleidingen in de
chemie en fysica. Aangegeven is de situatie van het MSc-landschap waar naartoe wordt
gewerkt, dat wil zeggen een aantal huidige MSc-opleidingen/tracks wordt afgebouwd en een
aantal nieuwe MSc-opleidingen/tracks, gekoppeld aan de onderzoekzwaartepunten, is nog in
ontwikkeling. De genoemde bestaande MSc opleidingen hebben alle het CROHO label. De
tracks worden door de universiteiten genoemd in de profileringsplannen. De opleidingen
waarin chemie en fysica zijn gekoppeld met elkaar en/of andere disciplines zijn gemarkeerd
met een *.
Alleen de opleidingen die een duidelijke koppeling met de onderzoekzwaartepunten in de
chemie en fysica hebben, zijn opgenomen. Niet opgenomen in de tabel zijn:
• Bredere opleidingen, die niet direct op de zwaartepunten aansluiten, en/of die maar voor
een deel meetellen voor het SNS, zoals: Life Sciences (UvA), Forensic Science (UvA),
Biomolecular science (VU), Medical Natural sciences (VU), Renewable Energy &
Sustainability (UvA/VU), Biomedical sciences (UU), Biologische wetenschappen (UU),
Energy science (UU), Neuroscience and cognition (UU), Sustainable Energy Technology
(3TU).
• Opleidingen die niet onderzoekgeoriënteerd (in de chemie en fysica) zijn, zoals:
Geschiedenis en wijsbegeerte van de wiskunde en natuurwetenschappen (UU), Science and
business management (UU), Science Education & Communication (UU, 3TU).
In hoofdstuk V wordt aangegeven hoe de MSc opleidingen en tracks zijn gekoppeld aan de
onderzoekzwaartepunten per universiteit. Het is de bedoeling dat er gespecialiseerde MScopleidingen en tracks komen, die gekoppeld zijn aan de sterktes in het onderzoek en een
gezonde omvang hebben, dat wil zeggen een minimale instroom van 20 studenten per
opleiding/track. In veel gevallen komt de aansluiting tussen onderzoek en onderwijs nog niet
goed uit de verf. Ook de verhouding tussen MSc opleidingen en tracks is niet altijd eenduidig.
De decanen wordt verzocht om dit voorjaar 2011 nader uit te werken en waar nodig aan te
passen, zodat het duidelijk wordt welke MSc tracks aan welke onderzoekzwaartepunten zijn
gekoppeld en hoe de instroom van minimaal 20 studenten per track zal worden gerealiseerd.
In de prestatieafspraken met de universiteiten (zie hoofdstuk VI) wordt o.a. opgenomen dat de
bètadecanen dienen te rapporteren over de koppeling onderwijs-onderzoek. De Commissie zal
bij haar tussentijdse rapportages en bij haar eindrapportage berichten in hoeverre dit gelukt is.
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UvA+VU

MSc

Tracks

Chemistry (UvA/VU)

Molecular design, Synthesis & Catalysis; Molecular
Simulation & Photonics; Analytical Sciences

Drug Discovery & Safety* (VU)
Systems Biology* (UvA/VU) i.o.
Physics (UvA/VU)

LEI+TUD

Astronomy & Astrophysics (UvA)*
Mathematical Physics (UvA)*
Chemistry (LEI)

Chemical Engineering (TUD)
Life Science & Technology* (LEI/TUD)
Industrial Ecology* (LEI/TUD) i.o.
Physics (LEI)
Applied Physics (TUD)

TU/e

Nanoscience* (LEI/TUD)
Chemical Engineering
Biomedical engineering*
Applied Physics

RuG

RU

Chemistry
Chemical Engineering*
Molecular Biology and Biotechnology*
Physics
Applied Physics
Nanoscience*
Biomedical Engineering*
Energy and Environmental Sciences*
Chemistry
Molecular Life Sciences*
Natural Sciences*
Physics and Astronomy*
Natural Sciences*

UT

Chemical Engineering
Nanotechnology*
Biomedical Engineering*
Applied Physics

UU

Chemical Sciences
Physics & Climate Science

WUR

Astrophysics*
Molecular Life Sciences*

Particle & Astroparticle Physics; Theoretical
Physics; Advances Matter & Energy Physics; Laser
Sciences & Biomolecular Photonics; Physics of Life
and Health

Design, Synthesis and Catalysis;
Physical/Theoretical Chemistry; Biological
Chemistry
Process Engineering; Molecular Engineering

Cosmology
Radiation (bionano minor); MultiScale Physics;
Nanoscience
Process Engineering; Polymers and Composites;
Molecular Engineering and Catalysis
Molecular Bioengineering
Plasma Physics; Transport Physics; Functional
Materials
Molecular Chemistry; Functional Materials
Product Technology
Biochemistry; Chemical Biology
Quantum Universe

Nanoscience; Chemical Biology
Chemical Biology
Nanoscience
Nanoscience; Neuroimaging; Particle (astro)
physics
Nanoscience; Neuroimaging; Particle (astro)
physics
Process Technology; Molecules & Materials; Water
(process) technology

Optics and Biophysics; Fluid Physics; Materials
Physics
Nanomaterials: Chemistry and Physics*;
Biomolecular Sciences*
Theoretical Physics; Chemistry and Physics*;
Particle Physics; Meteorology, Physical
oceanography and Climate
Biocolloids and Bionanotechnology
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Van het totale budget voor het SNS van M€ 20 per jaar wordt M€ 6 besteed via de tweede
geldstroom. De Commissie heeft over de besteding van deze middelen afspraken gemaakt met
het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO en met het Uitvoerend Bestuur van
FOM.
Het bedrag voor de tweede geldstroom wordt geoormerkt toegekend aan NWO ter verdeling
door CW (M€ 3) en FOM (M€ 3). Deze middelen zijn uitsluitend bestemd voor universitaire
onderzoekers, werkzaam in de zwaartepunten in de chemie en fysica, zoals hierboven
aangegeven in paragraaf 5. Behalve nieuwe onderzoekers die met de SNS-middelen via de
eerste geldstroom zullen worden aangetrokken, komen ook andere onderzoekers die in de
desbetreffende zwaartepunten werkzaam zijn, voor deze additionele steun uit de tweede
geldstroom in aanmerking.
De kracht van de tweede geldstroom wordt ingezet om in samenwerking met de eerste
geldstroom de volgende doelen van het Sectorplan te helpen bereiken: 1) handhaving van de
toppositie in wetenschappelijke rankings, 2) heroriëntatie van de onderzoekinspanning en
3) samenwerking tussen de instellingen om te komen tot 'taakverdeling en concentratie' van
onderwijs en onderzoek op landelijk niveau. CW en FOM zullen hiervoor - met enige aanpassingen (zie hierna) - hun gebruikelijke instrumenten en beoordelingsmethoden inzetten,
waarbij de nadruk op de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen ligt.
Uiteraard kunnen onderzoekers in de SNS zwaartepunten net als iedereen gebruik maken van
de reguliere subsidiemogelijkheden bij CW en FOM, zoals de vrije competitie
(CW: TOP/ECHO, FOM: projectruimte en Vrije FOM-programma's), investeringssubsidies
(NWO-Middelgroot, NWO-Groot), Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici), thematische
programma's, etc.
In het kader van versterking van de zwaartepunten hebben CW en FOM de volgende mogelijkheden geopend:
CW
In het plan van de Regiegroep Chemie (“De perfecte chemie tussen onderwijs en onderzoek”)
worden drie hoofdlijnen genoemd waarlangs de middelen voor de tweede geldstroom ingezet
kunnen worden: vrije competitie, apparatuur en thema's, clustering en focussering. CW zet uit
eigen middelen ook jaarlijks M€ 3 in naast de M€ 3 uit de SNS-middelen, zodat in totaal M€ 6
per jaar beschikbaar is. Om de nieuwe groepen op gang te helpen en de zwaartepunten te
versterken kiest CW voor de volgende instrumenten:
• BAZIS-subsidies (Basis Apparatuur Zwaartepunten In Scheikunde) voor 'workhorse'apparatuur. In de eerste twee jaar (2010/11 en 2011/12, indiening september) wordt voor
de zwaartepunten een extra aanvraagmogelijkheid geopend met een budget van M€ 3 per
jaar, naast de reguliere NWO-Middelgroot ronde (bij CW in die jaren M€ 1,4 per jaar). Op
deze manier vindt een inhaalslag op het gebied van apparatuur plaats, die binnen de
chemie zeer gewenst en noodzakelijk is. Er zal in tegenstelling tot NWO-Middelgroot geen
matching van de instellingen worden gevraagd.
• ECHO-STIP-subsidies (Excellent CHemisch Onderzoek - Sectorplan Tweede geldstroom
Intree Project), een voorkeursbehandeling in de reguliere vrije competitie voor ECHOprojectsubsidies. In de eerste fase (rondes 2011/12 en 2012/13, indiening oktober) krijgen
hoogleraren die worden benoemd in het kader van het SNS aan een scheikundige afdeling
van de (SNS-) instellingen eenmalig een voorkeursbehandeling bij aanvragen voor een
ECHO-projectsubsidie (momenteel k€ 260). Wanneer de betreffende aanvraag als subsidiabel wordt beoordeeld en in de bovenste 50% van de ingediende voorstellen wordt
gerangschikt, wordt de ECHO-projectsubsidie toegekend. Hiervoor is M€ 4 per jaar
beschikbaar, naast de reguliere TOP/ECHO vrije competitie (bij CW in die jaren M€ 8 per

- 19 jaar). Op deze manier krijgen de nieuwe hoogleraren een laagdrempelige toegangsmogelijkheid tot de tweede geldstroom.
• TOP-PUNT-subsidies voor excellente (top-)onderzoeksgroepen in de zwaartepunten. In de
tweede fase (rondes 2013/14, 2014/15 en 2015/16, indiening oktober) kunnen (teams van)
hoogleraren, werkzaam in de zwaartepunten aan de scheikundige afdelingen van de
(SNS-)instellingen, aanvragen indienen voor grote subsidies van maximaal M€ 2. Hiervoor
is in de eerste 2 jaar M€ 8 per jaar en daarna M€ 6 per jaar beschikbaar, naast de reguliere
TOP/ECHO vrije competitie. Op deze manier vindt verdere versterking van de zwaartepunten plaats.
FOM
FOM kiest er voor de extra middelen van het Sectorplan voor de tweede geldstroom in de
natuurkunde in te zetten via de FOM-projectruimte, vanwege o.a. frequente indienmogelijkheid (1 mei en 1 november), korte procedure, substantiële grants voor personeel en/of
apparatuur tot k€ 550. Het budget is in 2010 M€ 9. Dit wordt dus in de komende jaren met de
SNS-middelen verhoogd tot M€ 12 per jaar. Voor nieuwe hoogleraren is de toegang in de
FOM-projectruimte laagdrempelig, want zij kunnen één keer een beroep doen op een voorkeursbehandeling: een belangrijke voorwaarde is dat men bij de beste 50% van de aanvragen
moet eindigen. FOM heeft de voorkeursbehandeling voor nieuwe hoogleraren met ingang van
de najaarsronde 2009 uitgebreid tot onderzoekers op een 'tenure track'. Ook U(H)D's komen
voortaan in aanmerking.
FOM wil er aan meewerken dat de implementatie van het SNS een vliegende start maakt. Nu
duidelijk is dat van de SNS-middelen vanaf 2011 structureel M€ 3 per jaar naar FOM gaat,
trekt FOM al voor 2011 uit eigen middelen bij de komende drie honoreringsrondes van de
FOM-projectruimte M€ 1 per ronde uit voor honorering van de beste projecten onder de streep
die tot één van de focusgebieden behoren (te beginnen bij de honoreringsbesluiten die in
oktober 2009 worden genomen over de aanvragen die in het voorjaar zijn ingediend).
Samengevat betekent dit dat de middelen voor het SNS bij CW en FOM als volgt zullen
worden ingezet (in M€):
CW

<2010

BAZIS
ECHO-STIP
TOP-PUNT
Totaal
FOM
Projectruimte extra
Projectruimte
Totaal

2011

2012

3

3
4

2013
4

2014

2015

2016

ΣCW

ΣSNS
6
3
9
18

-

3

7

4

8
8

8
8

6
6

5
13
18

<2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ΣFOM

ΣSNS

3
3

3
3

18
18

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

Verantwoording en evaluatie
CW en FOM leggen jaarlijks verantwoording af over de wijze waarop en de mate waarin ze
aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het SNS hebben bijgedragen met behulp van
de SNS middelen. Tevens geven CW en FOM aan wat ze met eigen middelen en via andere
instrumenten aan de doelen van het SNS bijdragen. In overleg met de Commissie kan worden
nagegaan of aanpassingen noodzakelijk zijn.
In de tussen- en eindevaluatie van de inzet van de SNS-middelen zal ook de inzet van de
middelen in de tweede geldstroom worden geëvalueerd (zie hoofdstuk VI). Bij positieve
evaluatie zal besloten worden deze middelen in te laten dalen in de tweede geldstroom,
respectievelijk de vrije competitie van CW en de projectruimte van FOM.
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- 21 HOOFDSTUK III
8.

ONDERWIJS

Verhoging studentenaantallen en verbetering studierendementen

8.1 Doelstellingen
De belangrijkste onderwijsdoelstelling van het Sectorplan is het creëren van meer focus en
massa in het onderwijs: dat betekent bacheloropleidingen in de scheikunde en in de natuurkunde van een omvang van 250 - 300 studenten, overeenkomend met een jaarlijkse instroom
van ongeveer 100 eerstejaarsstudenten en een studierendement van 70%, en masteropleidingen met een minimale instroom van 20 studenten per opleiding, die een duidelijke
koppeling hebben met de onderzoekzwaartepunten van een universiteit. Onder masteropleidingen verstaat de Commissie opleidingen die gericht zijn op een specifiek thema van
onderzoek. Ook 'tracks' gericht op een specifiek thema, maar overigens deel uitmakend van
een brede masteropleiding, vallen onder deze definitie.
De Commissie verstaat onder de bacheloropleidingen scheikunde en scheikundige technologie
ook die opleidingen welke onder andere namen (bijvoorbeeld molecular science & technology,
life science & technology en moleculaire wetenschappen) worden aangeboden maar die een
voornamelijk chemisch karakter hebben.
De Commissie is onder de indruk van de eerste flinke stappen naar schaalvergroting van de
opleidingen die reeds in een korte spanne tijds zijn gezet. De opleidingen van de Universiteit
van Amsterdam en de Vrije Universiteit zijn inmiddels al vergaand geïntegreerd. Ditzelfde
geldt voor de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden.
Na jarenlange dalingen in de instroom van de natuur- en scheikundeopleidingen in de
jaren '90 en de vroege jaren '00, is er de laatste jaren weer sprake van een voorzichtige stijging.
De Commissie deelt de mening van de decanen dat het van groot belang is om deze positieve
ontwikkeling te consolideren. Om meer gediplomeerde fysici en chemici af te leveren is zowel
een hogere instroom als een hoger studierendement noodzakelijk. Rondom studierendementen is er de laatste jaren sprake van een bewustwordingsproces op de universiteiten.
Desalniettemin was er in 2008 bij sommige opleidingen waarop het Sectorplan betrekking
heeft, nog sprake van bachelorrendementen van ongeveer 25%. De Commissie signaleert dat
de universiteiten het rendementsprobleem serieus nemen en maatregelen tot verbetering
voorstellen. De Commissie prijst het initiatief voor het uitwisselen van 'best practices' op dit
gebied, en spoort de decanen krachtig aan dit initiatief te verbreden en te verdiepen en door
een goede organisatie te borgen.
De Commissie is onder de indruk van de ambities zoals die blijken uit de gestelde doelen voor
instroom en rendementen. De Commissie is er echter (nog) niet van overtuigd dat de maatregelen die universiteiten voorstellen ook zullen resulteren in het behalen van deze doelen. De
universiteiten zullen zich hierover nader moeten bezinnen, en de Commissie zal de ontwikkeling van instroom en rendement gedurende de komende jaren dan ook scherp volgen. Als
uiteindelijk mocht blijken dat de resultaten achterblijven bij de doelstellingen, dan zal dit
mogelijk moeten leiden tot een verdergaande clustering van opleidingen en/of het zelfs
sluiten van opleidingen.
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rendementsdoelen voor de bacheloropleidingen zoals aangegeven door de faculteiten. Dat de
Commissie in deze fase geen consequenties verbindt aan de historische en geprognosticeerde
herinschrijf-rendementen, betekent niet dat de Commissie er geen belang aan hecht dat ook
deze cijfers zullen stijgen: uitval in de orde van 40-50% in het eerste jaar is simpelweg niet
acceptabel!
Ook de overige kengetallen die nu niet direct meegewogen worden in het oordeel van de
Commissie, zoals de masterinstroom-cijfers en de aantallen promoties, zullen scherp gevolgd
worden bij de komende evaluatiemomenten.
De verhoging van de instroom en de verbetering van de onderwijsrendementen zal de inzet
vergen van de gehele universitaire organisatie. De volledige betrokkenheid van de gehele staf
en de leidinggevenden in de faculteiten is hiervoor absoluut essentieel. Datzelfde geldt voor
de intensivering van de outreach-activiteiten en voor het verbeteren van de aantrekkingskracht voor vrouwelijke studenten en voor studenten uit minderheidsgroepen. Ook is het
belangrijk dat studenten vanaf het allereerste begin het gevoel wordt gegeven dat ze deel
uitmaken van de betreffende academische gemeenschap (met een stimulerende omgeving,
inclusief communicatieve docenten, werkfaciliteiten, en andere ontmoetingsplekken).
De Commissie onderschrijft de visie van de decanen dat de bachelorprogramma's relatief
breed en redelijk vergelijkbaar van karakter en inhoud dienen te blijven, terwijl de masterprogramma's voornamelijk gericht moeten zijn op meer gespecialiseerde subdisciplines.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zonder aanvullende eisen bij een andere universiteit
dan waar de bachelor is gevolgd een masteropleiding te gaan volgen, hetgeen de flexibiliteit
en horizontale doorstroming bevordert.
De Commissie vindt het van groot belang dat de masterprogramma's hecht verankerd zijn aan
de onderzoekszwaartepunten. De mate waarin dit het geval kan zijn, hangt mede af van de
organisatie van deze onderzoekszwaartepunten. Bij sommige instellingen vallen deze zwaartepunten samen met onderzoeksinstituten zodat de betrokkenheid met de bijbehorende masterprogramma's evident is. Bij andere instellingen hebben de zwaartepunten meer een thematisch
karakter, met verschillende participerende onderzoeksgroepen. In het laatste geval is de
directe koppeling met en de betrokkenheid bij de masterprogramma's minder vanzelfsprekend. Een directe koppeling tussen masterprogramma en onderzoekzwaartepunt
bevordert ook een betere aansluiting bij de landelijke focusgebieden, waar dat aan de orde is.
De Commissie vindt dat de koppeling tussen masteropleidingen en onderzoekzwaartepunten
binnen enkele jaren geëffectueerd dient te worden. Zij verzoekt de decanen voorjaar 2011 aan
de Commissie te rapporteren hoe zij dit zullen verwezenlijken. Reeds bij de eerstvolgende
voortgangsevaluatie van voorjaar 2012 wil de Commissie kunnen vaststellen dat hierbij dan
grote vorderingen zijn gemaakt.
8.2 Vervolg op PBT-initiatieven
Het Platform Bèta Techniek heeft de afgelopen jaren door middel van activiteiten in het
Sprintprogramma goed werk gedaan dat aansluit bij de doelen van het Sectorplan. Het gaat
dan bijvoorbeeld over:
- regionale samenwerkingen tussen universiteiten en VWO-scholen;
- stimuleren van meer aandacht voor studiesucces en rendement;
- inzicht in de leefwerelden van jongeren met het BètaMentality model.
De Commissie is dan ook positief over de huidige samenwerking tussen de universiteiten en
het PBT. Voor de toekomst is het belangrijk dat de geboekte resultaten geconsolideerd worden,
en dat de ontstane samenwerkingsverbanden voortgezet worden, ook na 2010.
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de door de Stichting 'Innovatie van onderwijs in de Bètawetenschappen en Technologie'
(IOBT) voorziene regionale steunpunten voor VO-scholen, kunnen hierin een belangrijke rol
spelen.
De Commissie acht het van belang dat bij het ontwikkelen van deze Centers samen opgetrokken wordt met de Stichting IOBT en ziet belangrijke mogelijkheden voor synergie nu de
Academic Science Education Centers bij universiteiten zullen worden ondergebracht, aangezien beiden de doelstelling hebben om de aansluiting VO-HO te versterken en netwerken te
vormen van regionale VO-scholen.
8.3 Beoordelingskader en -methode
Deze paragraaf beschrijft de methode die de Commissie gevolgd heeft bij het toekennen van
de budgetten voor onderwijs en outreach.
Allereerst heeft de Commissie besloten budget toe te kennen voor het gezamenlijke outreachen onderwijsplan van de decanen. De Commissie vindt het een goede zaak dat de outreach
gezamenlijk wordt opgezet, bij voorkeur in samenhang met andere landelijke initiatieven die
door het PBT zijn gelanceerd. Dit zal aanleiding geven tot een eenduidige boodschap en
overbodige doublures zullen worden vermeden. De universiteiten hebben elk aangegeven
hiervoor k€ 55 van hun budget te willen besteden (op aangeven van de gezamenlijke decanen
doet WUR mee voor k€ 15). In totaal is hiermee k€ 510 van het totaal beschikbare budget van
M€ 2 voor onderwijs en outreach verdeeld.
Van het nader te verdelen bedrag heeft de Commissie k€ 708,5 verdeeld op basis van de
voorgestelde rendementsdoelen en k€ 708,5 op basis van de kwaliteit van de plannen. De
resterende k€ 73 is gealloceerd ter financiering van de bonus waarmee de voortvarende
integratie van onderwijs en onderzoek door UvA/VU en TUD/LEI wordt beloond en
aangemoedigd. In de onderstaande tabel staan de geadviseerde toekenningen aan de
universiteiten:
univ.

TU/e
UT
TUD
LEI
UU
RuG
UvA
VU
RU
WUR
totaal

nationale
outreach
(k€)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
15
510

O&O
(N+S)
(k€)
130
130
157
144
156
185
165
165
185
0
1417

Totaal
(k€)
185
185
212
199
211
240
220
220
240
15
1927

bach.rend
2010-2013
natuurkunde
43%
49%
40%
45%
63%
53%
60%
65%
50%

w1

4
5
4
4
6
5
6
6
5

bach.rend
2010-2013
scheikunde
52%
40%
48%
48%
65%
61%
60%
65%
63%

w2

w3
(omvang)

w4
(plan)

5
4
5
5
6
6
6
6
6

1,1
1,1
1,1
0,9
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9

2
2
3
3
2
4
3
3
4

*) Gehanteerde formule: [(w1*w3)/44,3 + (w2*w3)/48,1 + 2*w4/26]*(1417/4)

Beoordeling rendementsdoelen
De Commissie heeft k€ 708,5 verdeeld op basis van een analyse van de opgegeven ambities
voor de rendementen van de bachelorprogramma's. Voor beide disciplines (natuur- en
scheikunde) is het gemiddelde berekend van de opgegeven rendementsdoelen voor de jaren
2010 en 2013. Deze gemiddelden worden gegeven in bovenstaande tabel.
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gesteld, ziet de Commissie de gestelde doelen voor deze periode als een indicatie voor zowel
de huidige rendementsprestaties, als voor het ambitieniveau van de faculteiten. Immers: bij de
vraag of het realistisch is een bepaald rendementsdoel te stellen voor de periode 2010-2013, is
zowel de uitgangspositie als de te leveren inspanning in rekening genomen.
Er is gekozen om het gemiddelde van de rendementsdoelen voor 2010 en 2013 te kiezen,
omdat de tweede tussenevaluatie in begin 2014 zal plaatsvinden.
Op het moment van deze tussenevaluatie zullen de actuele rendementscijfers t/m 2013 dan
bekend zijn, zodat de cijfers in bovenstaande tabel door de Commissie als eerste uitgangspunt
kunnen worden genomen om te bepalen in hoeverre de ambities zijn waargemaakt.
De budgetverdeling van k€ 708,5 op basis van de voorgestelde rendementsdoelen voor
2010-2013 wordt bepaald door twee weegfactoren. Een weegfactor is gelijk aan 4, 5, of 6, als het
rendementsdoel tussen respectievelijk 40-45%, 45-55%, en 55-60% ligt. Deze zijn aangegeven in
de tabel als w1 (natuurkunde) en w2 (scheikunde). Een tweede weegfactor brengt de omvang
van de universiteiten in rekening, omdat rendementsverbeteringen van faculteiten met grote
aantallen studenten meer gewicht in de schaal leggen dan die van faculteiten met kleine
aantallen studenten. De vier grootste universiteiten (TUD, TU/e, UT en UU) krijgen hierbij een
weging van 1,1; de overige universiteiten een weging van 0,9. Deze zijn in de tabel aangegeven
als w3. Het product van de weegfactoren voor rendement en omvang bepaalt vervolgens de
toedeling van dit deel van het budget.
Beoordeling kwaliteit onderwijs- en outreachplannen
Van het onderwijsbudget heeft de Commissie k€ 708,5 verdeeld op basis van een beoordeling
van de kwaliteit van de plannen voor onderwijs en outreach. Bij de beoordeling van de
kwaliteit van de plannen heeft de Commissie de volgende criteria gehanteerd:
- verwacht effect op de stijging van de instroom;
- verwacht effect op de rendementsverbetering;
- kwaliteit van de analyse van knelpunten;
- 'innovatief' karakter van de plannen;
- samenwerking met andere instellingen;
- koppeling van onderwijs en onderzoek;
- plannen vergroting aandeel vrouwelijke en allochtone studenten.
Op basis van deze criteria zijn de plannen beoordeeld en is er een weegfactor aan toegekend:
redelijk (weegfactor 2), voldoende (weegfactor 3), goed (weegfactor 4). Deze zijn in de tabel
aangegeven als w4. Dit deel van het budget wordt vervolgens toegekend naar rato van deze
weegfactoren. Op dit deel van de verdeling is geen weegfactor voor de omvang van de
faculteiten toegepast.
8.4 Prestatieafspraken
De Commissie beschouwt de opgegeven prognoses van de universiteiten in de onderstaande
tabel als prestatieafspraken en zal hier bij de toekomstige evaluaties overeenkomstig mee om
gaan. De cijfers betreffen de totalen van natuur- en scheikunde waarbij wederom de brede
definitie van de scheikunde wordt bedoeld. In lichtgrijs zijn de historisch behaalde resultaten
afgedrukt in de tabel. De cijfers voor voltooide MSc's in 2006 zijn beïnvloed door de overgang
van drs. naar MSc. De cijfers voor de voltooide MSc's in 2008 zijn opgevraagd op een moment
dat de definitieve cijfers nog niet overal bekend waren.
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AANTAL EERSTEJAARS BSc-STUDENTEN

VOLTOOIDE BSc OPLEIDINGEN

2006

2007

2008

2010

2013

2016

2006

2007

2008

2010

2013

2016

RU

181

213

224

235

255

270

55

70

90

110

135

155

RUG

136

178

141

160

180

200

33

68

72

80

110

140

LEI

142

155

143

185

205

230

33

43

52

75

115

150

UU

219

195

187

180

210

240

100

108

140

115

140

165

UvA

145

142

171

176

193

212

45,2

60,8

74,8

82

97

107

VU

104

123

124

159

178

195

49,8

45,2

45,8

96

104

115

TUD

221

224

237

250

280

310

103

107

151

140

185

230

TU/e

185

172

173

190

220

235

75

70

75

75

95

115

UT
totaal

196

186

203

240

290

320

61

90

109

124

154

182

1529

1587

1603

1775

2011

2212

555

662

810

897

1135

1359

AANTAL MSc STUDENTEN

VOLTOOIDE MSc OPLEIDINGEN

2006

2007

2008

2010

2013

2016

2006

2007

2008

2010

2013

2016

77

116

133

180

210

235

23

48

54

95

110

135

RUG

102

134

155

180

220

270

32

56

58

85

115

140

LEI

104

143

143

165

190

220

48

57

50

63

86

100

UU

349

468

509

325

360

400

93,3

162

168

115

135

155

UvA

94,5

120

138

140

150

160

29,5

43

37

50

60

70

VU

148

174

203

219

271

299

42,8

46,5

67,8

68

98

118

TUD

410

326

394

400

465

530

144

153

131

140

190

240

TU/e

136

183

225

215

280

470

113

117

104

120

200

250

118

78

109

119

147

174

1824

2146

2584

644

761

779

855

1141

1382

RU

UT
totaal

242

247

263

1662

1911

2163

BACHELORRENDEMENT (gem. N&S)

HERINSCHRIJFRENDEMENT (gem.N&S)

2008

2010

2013

2016

2008

2010

2013

2016

48%

53%

60%

70%

77%

78%

79%

80%

32*

49%

65%

80%

69%

75%

78%

78%

LEI

31%

38%

55%

80%

74%

75%

78%

80%

UU

51%

61%

66%

70%

74%

71%

73%

75%

UvA

40%

55%

65%

70%

86%

83%

83%

85%

RU
RuG*

VU

41%

65%

65%

70%

61%

70%

75%

80%

TUD

31%

35%

53%

80%

73%

70%

75%

80%

TU/e

31%

38%

57%

70%

67%

71%

75%

75%

UT

30%

38%

51%

60%

85%

70%

75%

80%

* RuG 2008 Alleen cijfers N beschikbaar

Toelichting definities
Herinschrijfrendement: het percentage studenten dat in het tweede jaar van de studie zich
herinschrijft voor dezelfde opleiding (referentiedatum 1 oktober).
Bachelorrendement: het percentage studententen van een jaar-cohort dat na herinschrijving in
het tweede jaar het bachelordiploma behaalt binnen vier jaar, gerekend vanaf de startdatum
van de studie.

- 26 Bachelorinstroomcijfers: de som van het aantal eerste jaars hoofdinschrijvingen (actief per
1 oktober) en neveninschrijvingen (actief per 1 oktober) en na-inschrijvingen (niet actief per
1 oktober). (Geen onderscheid tussen studenten die wel of niet eerder voor een andere
universitaire opleiding stonden ingeschreven.) (Bron: VSNU/CBS: 1cHO2009 v2, Aggregaat
ingeschrevenen).
Voltooide opleidingen: diploma's behaald gedurende het academisch jaar (Bron historische
gegevens: VSNU/CBS 1cHO2009. Aggregaat diploma's).
Aantal MSc studenten: aantal ingeschreven masterstudenten per 1 oktober, hoofd- en
neveninschrijvingen. (Bron: VSNU/CBS 1cHO2009. Aggregaat ingeschrevenen).
Verdere toelichting data
- Historische data zijn VSNU-data, tenzij anders aangegeven.
- Voor een aantal opleidingen zijn voor de historische gegevens de eigen registraties
gebruikt. De reden hiervoor is dat gebleken is dat er in een aantal gevallen geen overeenstemming was tussen de centrale registratie en de eigen registraties, en dat daarbij de eigen
registraties beter overeenkwamen met de werkelijke situatie. Het gaat om de historische
data van de UT, LEI en de TUD. Voor de TU/e is alleen voor de voltooide masteropleidingen de eigen historische registratie gebruikt.
- UT heeft geen prognoses voor het aantal ingeschreven masterstudenten opgegeven.
- Bij de masterdiploma's van de UT zijn ook de doctoraaldiploma's meegeteld.
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VROUWEN IN DE WETENSCHAP

9.

Stimulering van de in- en doorstroom van vrouwelijke wetenschappers naar hogere
posities
Het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staven van de universiteiten is in Nederland
naar internationale maatstaven gemeten zeer laag. Ondanks alle goede intenties hebben de
maatregelen van de afgelopen jaren geleid tot slechts een geringe toename in het aantal
vrouwen met een vaste aanstelling in de wetenschappelijke staf van de faculteiten waar de
natuur- en scheikunde onderdeel van vormen. Bij elk van de Nederlandse universiteiten ligt
dit percentage thans zowel bij de natuur- als de scheikunde beneden de 10% zoals geïllustreerd in de onderstaande tabel met de cijfers die door ieder van de faculteiten zijn aangeleverd. Het percentage vrouwelijke hoogleraren binnen de natuur- en scheikunde is nog
weer aanzienlijk lager.

Het is duidelijk dat dit een onwenselijke situatie is, dat een verbetering daarvan veel aandacht
vraagt en dat dit ook een van de doelstellingen van het Sectorplan is. Immers een substantieel
deel van het intellectueel menselijk kapitaal blijft in het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek onbenut en er zijn te weinig vrouwelijke rolmodellen binnen de natuur- en scheikunde om jonge mensen te stimuleren en te begeleiden in een wetenschappelijke loopbaan.
Wel is het zo dat het aandeel vrouwelijke studenten bij de natuur- en scheikunde al jaren
aanmerkelijk hoger ligt dan het aantal vrouwen met een wetenschappelijke stafpositie en
datzelfde geldt voor het aandeel vrouwen dat promoveert. Klaarblijkelijk zijn er te weinig
kansen en stimulansen voor een daarop volgende wetenschappelijke loopbaan voor vrouwen.
De Commissie is van mening dat het Sectorplan een uitgelezen kans biedt om een begin te
maken met een forse verbeteringsslag op dit punt. Zij heeft de betrokken faculteiten
opgeroepen om hun ambities in de komende jaren voor de natuur- en scheikunde duidelijk te
maken en te kwantificeren. Dat is ook gebeurd en in de onderstaande tabel zijn de betreffende
aantallen en percentages per universiteit weergegeven.
Tabel: Historische gegevens en streefcijfers vrouwelijke stafleden
fte vrouwen met vaste positie

fte 1e geldstroom

% vrouwen/ fte 1e geldstroom

2006 2007 2008 2010 2013 2016 2006 2007 2008 2010 2013 2016 2006 2007 2008 2010 2013 2016

TU/e
UT
TUD
LEI
UU
RuG
UvA
VU
RU

155
154
137
100
220
189
120
84
94

169
153
132
103
194
177
119
86
100

172
180
136
105
162
167
116
90
102

184
180
135
96
144
170
110
90
95

200
180
132
100
187
180
105
102
95

205
180
132
102
190
187
105
106
95

6
5
8
7
15
11
5
4
3

5
7
8
7
15
14
5
4
3

6
8
8
7
16
15
4
4
3

6
11
8
5
17
18
4
4
5

10
14
12
9
24
21
7
6
7

16
16
16
12
31
25
9
7
9

4%
3%
5%
7%
7%
6%
4%
4%
3%

3%
4%
6%
7%
8%
8%
4%
4%
3%

3%
4%
6%
7%
10%
9%
3%
4%
3%

3% 5% 8%
6% 8% 9%
6% 9% 12%
5% 9% 12%
12% 13% 16%
11% 12% 13%
4% 7% 9%
4% 6% 7%
5% 7% 9%

Toelichting: In deze tabel zijn de totaalcijfers voor natuur- en scheikunde gegeven. De verhouding "aantal fte
vrouwen met een vaste positie/totaal aantal fte betaald uit de eerste geldstroom" geeft een indicatie van het
percentage vrouwelijke wetenschappers (maar is niet geheel hetzelfde als het percentage vrouwelijke vaste staf).

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de ambities bij de faculteiten om vrouwelijke stafleden te
benoemen sterk aanwezig zijn, in de meeste gevallen moet het percentage vrouwelijke
stafleden aanzienlijk stijgen in de komende 5 jaar en vaak zelfs meer dan verdubbelen. Dus
faculteiten zijn zich bewust van het feit dat er voor de natuur- en scheikunde een forse
inhaalslag moet worden gemaakt. Echter in de meeste gevallen ontbreekt een heldere en
overtuigende argumentatie voor de realisatie daarvan. De Commissie raadt de decanen ten
stelligste aan dit onderwerp de komende jaren hoge prioriteit binnen hun faculteiten te geven
om zo de ambitieus door henzelf geformuleerde sectorplandoelen daadwerkelijk te realiseren.
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De Commissie wil aan de beoogde verandering met de middelen voor het Sectorplan langs
twee invalshoeken bijdragen:
1. Elke instelling krijgt per discipline één vrije tenure-track positie te bezetten door een vrouw
op één van de locale zwaartepunten (k€ 110 per positie per jaar). De decaan wordt
aangeraden de zwaartepunten daartoe onderling met elkaar in competitie te laten treden.
Het is aan de instelling deze posities aantrekkelijk te maken door bijvoorbeeld op de
posities toegesneden randvoorwaarden te bieden, alsmede door een inrichtingskrediet ter
beschikking te stellen waarvoor bij voorrang en verifieerbaar de gelden kunnen worden
aangewend die onbesteed blijven als toegekende posities pas later dan 1 januari 2011
worden bezet. Vanwege de noodzakelijke zorgvuldige selectieprocedure (waarbij ook
internationale werving wordt aanbevolen) vindt de Commissie het aanvaardbaar als
decanen daar ruim de tijd voor nemen, maar zij dienen de posities wel uiterlijk 1 april 2012
te hebben bezet. Voor dit onderdeel hebben het succesvolle Rosalind Franklin Fellowship
Programme van de Rijksuniversiteit Groningen en het recent gestarte MacGillavry Fellowship
Programme for Women bij de faculteit natuurwetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam model gestaan voor de Commissie.
2. Gelet op de hoge ambities van de faculteiten om in de komende jaren meer vaste stafposities door vrouwen te laten bezetten (zie de tabel) ligt het zonder meer in de rede dat
van de toegekende reguliere vaste posities er per discipline tenminste één door een vrouw
zal worden bezet en waar mogelijk meer. De Commissie zal dit de komende jaren nauwkeurig monitoren.
Met deze maatregelen hoopt de Commissie een proces te versterken en te versnellen, waarin
het gewoon wordt dat ook vrouwen natuur- en scheikunde gaan studeren, promoveren,
postdoc worden en kunnen toetreden tot de wetenschappelijke staf van universiteiten. De
bètafaculteiten krijgen op die manier hun eigen rolmodellen in huis. De Commissie ziet het als
sine qua non dat vrouwen van de juiste kwaliteit worden geworven; vrouwen die excelleren in
een van de benoemde zwaartepunten en die een loopbaan ambiëren in de wetenschap.
Aanbevolen wordt tevens internationaal en/of uit het bedrijfsleven te werven.
Op grond van onder meer verkennende gesprekken met succesvolle vrouwelijke hoogleraren
stelt de Commissie voor om de nieuw benoemde vrouwen te coachen door succesvolle
collegae uit de wetenschap of het bedrijfsleven (die niet belanghebbend zijn). Indien
faculteiten daar zelf niet in kunnen voorzien zal het FOM-bureau samen met het CW-bureau
de implementatie hiervan op zich nemen en monitoren. Ook stelt de Commissie voor om
jaarlijks een internationaal toonaangevende vrouwelijke hoogleraar in één van de
speerpuntgebieden uit te nodigen voor enkele lezingen en haar in contact te brengen met de
vrouwen die in het kader van het Sectorplan zijn benoemd. Ook dit zal door het FOM-bureau
samen met het CW-bureau worden gecoördineerd.
Met dit geheel aan voorstellen betuigt de Commissie met woord en daad adhesie aan het
landelijke initiatief '20 in 2020', waarvan het doel is dat in 2020 20% van de hoogleraarposities
aan de Nederlandse universiteiten bezet is door een vrouw. 1)

1)

'20 in 2020', Voorstel voor 20% vrouwelijke hoogleraren in 2020, Els Goulmy en Wim van Saarloos,
april 2010.
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BEOORDELING PROFILERINGSPLANNEN INSTELLINGEN EN
MIDDELENVERDELING

10. Samenvatting aanbevolen middelenverdeling
Voor de implementatie van de drie actielijnen van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde is
vanaf 2011 een budget van M€ 20 per jaar beschikbaar. De middelen voor de actielijn
Versterking focus en massa via de tweede geldstroom (totaal M€ 6 per jaar) worden ter beschikking
gesteld aan NWO voor de besteding door NWO/CW (M€ 3) en FOM (M€ 3) binnen het kader
van het Sectorplan. De Commissie heeft hierover met het GB-CW en UB-FOM afgestemd en
afspraken gemaakt, zoals beschreven in paragraaf 7. Met middelen voor tijdelijk wetenschappelijk personeel (aio's, postdocs) en apparatuur zullen de zwaartepunten en de daarin nieuw
te benoemen posities, zoals hieronder aangegeven, verder kunnen worden versterkt.
De Commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de besteding van een jaarlijks
bedrag van in totaal M€ 14 in de jaren 2011-2016 voor de uitvoering van de actielijnen
Onderwijs en outreach en Versterking eerste geldstroom, per discipline M€ 7 per jaar. In paragraaf 4 is aangegeven welke bandbreedte de Commissie heeft aangehouden bij de verdeling
van de middelen. Met de SNS-middelen vindt versterking van de chemie en fysica plaats,
welke cruciaal is, mede omdat jarenlang op de universiteiten de financiële mogelijkheden niet
meegegroeid zijn met de stijgende kosten en er vele ombuigingen hebben plaatsgevonden,
waardoor de internationale toppositie van de chemie en fysica in gevaar dreigt te komen.
De universiteiten hebben het Sectorplan steeds voluit ondersteund, mede ook omdat de
disciplines scheikunde en natuurkunde een echte versterking nodig hebben. Deze SNSmiddelen zullen dan ook niet leiden tot extra bezuinigingen. Wanneer nieuwe bezuinigingen
aan de universiteiten en/of faculteiten zich aandienen, zullen deze algemene mogelijke
bezuinigingen zeker niet meer ten koste gaan van de chemie en fysica dan van andere
disciplines. Vertegenwoordigers van de CvB's hebben toegezegd hierop toe te zien.
De SNS-middelen zullen worden toegekend door middel van de onderwijsopslag in de lump
sum betalingen van OCW aan de betreffende instellingen. De Commissie zal de bestedingen
monitoren (zie hoofdstuk VI). In de jaren 2011 t/m 2016 kan voor de financiering van de (nietstructurele) Commissiekosten (in totaal k€ 361) door OCW een korting van 0,43% op het totaal
toegekende bedrag per instelling worden aangebracht.
In hoofdstuk III wordt beschreven hoe de middelen voor Onderwijs en outreach zijn verdeeld
over de verschillende instellingen. Van de M€ 2 voor onderwijs en outreach is k€ 510 bestemd
voor gezamenlijke, landelijke outreach-activiteiten. Een bedrag van k€ 1417 is volgens de in
hoofdstuk III beschreven methode verdeeld over de instellingen. De middelen zijn niet
verdeeld naar discipline, omdat veel onderwijs- en outreach-activiteiten zowel de chemie als
de fysica betreffen, maar het is wel de bedoeling dat beide disciplines in gelijke mate
gebruikmaken van de middelen om de prestatieafspraken op het gebied van studenten in-,
door- en uitstroom te bewerkstelligen.

- 30 De M€ 12 voor Versterking van de eerste geldstroom is verdeeld in M€ 6 voor de chemie en M€ 6
voor de fysica voor versterking van de onderzoekzwaartepunten. In de paragrafen 11 t/m 18
van dit hoofdstuk wordt in de beschrijving per universiteit een toelichting en specificatie van
de zwaartepunten gegeven en wordt aangegeven welke zwaartepunten met SNS-middelen
worden versterkt en op welke manier. De middelen worden met name ingezet voor posities
voor hoogleraren (HL), Universitair (Hoofd)Docenten (U(H)D), tenure trackers (TT) en
technisch assistenten (TA) en in een enkel geval nog wat aanvullende investeringen (inv). Per
universiteit wordt daarnaast per discipline een tenure track positie beschikbaar gesteld die in
competitie tussen alle zwaartepunten van de betreffende universiteit wordt ingevuld met een
vrouw, teneinde het aantal vrouwen in de vaste staf te versterken. Voor het genderbeleid
wordt via deze tenure track posities dus in totaal bijna M€ 2 (k€ 990 per discipline) ingezet.
Daarnaast wordt naar verwachting ook nog minimaal een vergelijkbare hoeveelheid middelen
voor dit doel ingezet binnen de overige toegekende posities, zoals beschreven in hoofdstuk IV.
Om al deze nieuwe posities in te vullen is een zorgvuldig wervings- en selectieproces nodig, dat
enige tijd in beslag zal gaan nemen. Het is belangrijk dat de universiteiten de posities met beleid
en gefaseerd invullen, zodat de kwaliteit van de aan te stellen onderzoekers gewaarborgd is. De
SNS-middelen zullen vanaf 1 januari 2011 beschikbaar zijn. Middelen die niet meteen besteed
worden voor de nieuwe posities kunnen worden gebruikt voor start-up funds voor de nieuwe
posities of voor het verder uitbouwen van de zwaartepunten en het realiseren van de
gecombineerde onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Hierbij is ook enige flexibiliteit mogelijk in
uitwisseling van middelen tussen de verschillende toegekende posities van een instelling, met
uitzondering van de speciale tenure track posities voor vrouwen. Uiteraard zal de Commissie de
bezetting van de posities monitoren, moet de bezetting van de posities niet onnodig stagneren en
zal aantoonbaar moeten worden aangegeven waar de middelen heen zijn gegaan.
Het gebruik van het loopbaaninstrument tenure track varieert voor de verschillende universiteiten. Het tenure track beleid richt zich op het binnenhalen van zeer getalenteerde wetenschappers door een zorgvuldig en streng selectiebeleid. In het loopbaantraject wordt vervolgens steeds zorgvuldig, aan de hand van vastgestelde criteria, bekeken of en hoe de
onderzoeker de carrièrelijn kan voortzetten. Vaak betreft het een 'track' als UD in tijdelijke
dienst die wordt omgezet in een vast dienstverband. Maar er zijn ook andere varianten
mogelijk, bijvoorbeeld waarbij een onderzoeker in principe kan doorstromen naar hoogleraar.
Soms kent een universiteit alleen het klassieke model van UD-posities. De Commissie is bij de
toewijzing van TT/UD posities (beide k€ 110 per jaar) uitgegaan van wat de instellingen zelf
aanvragen, maar stimuleert dat universiteiten dit beleid onderling stroomlijnen en de
onderzoekers perspectief in hun loopbaan bieden, indien men voldoet aan de criteria. Bij de
tenure track posities voor vrouwen geldt dit vanzelfsprekend ook. Voor zover een universiteit
(nog) geen tenure track posities kent, kunnen deze ook als UD-positie worden ingevuld.
Naar aanleiding van het Sectorplan is een aantal universiteiten een nauwe samenwerking
aangegaan, die zelfs heeft geleid tot bottom-up gezamenlijke profileringsplannen. Deze
zelforganisatie en de majeure inspanning om twee bestuurlijk gescheiden instellingen op een
lijn te krijgen dienen naar mening van de Commissie beloond te worden. De extra middelen
zijn bedoeld om de ontwikkeling van samenwerking en concentratie verder te stimuleren en
worden toegekend aan de combinaties UvA/VU (k€ 100 per jaar) en TUD/LEI (k€ 100 per
jaar). De instellingen kunnen deze middelen besteden aan onderwijs, onderzoek en/of de
koppeling daarvan. De verantwoording vindt achteraf plaats; de Commissie zal monitoren
waaraan de middelen zijn besteed en met welke resultaten.
De tabel hierna geeft een totaal overzicht van de aanbevolen middelenverdeling. Er is
aangegeven wat de totalen zijn per focusgebied, per discipline en per universiteit.

Totaal SNS

Genderbeleid: 1TT per univ
Onderzoek fysica totaal

Fysica focusgebied 5
Energy

Fysica focusgebied 4
Physics of life and health

Fysica focusgebied 3
Complex systems, liquids
and soft condensed matter

Fysica focusgebied 2
Nanophysics and technology

Genderbeleid: 1TT per univ
Onderzoek chemie totaal
Fysica focusgebied 1
Quantum universe

Chemie focusgebied 4
Complexe moleculaire
systemen

Chemie focusgebied 3
Levens- en biomedische
wetenschappen

Chemie focusgebied 2
Materiaal wetenschappen,
fysische chemie en
nanotechnologie

Nationale outreach
Lokale activiteiten
Onderwijs totaal
Samenwerking
Chemie focusgebied 1
Duurzame chemie en
chemische (bio)technologie

290

55
130
185

1495

110
565

210

245
Plasma physics:
UHD+TA

Functional
materials:
UHD+UD

345
110
745

Complexe moleculaire systemen:
HL+TT+inv

Procesintensificatie:
HL+TT

TU/e

220

55
130
185

110
535

425

1270

Nano-ionics:
HL+UHD+UD

220
110
550

Interfacial soft
matter: HL+inv

Biomassa
conversie:
HL+inv

UT

3013

220
1360

220
Biomolecular
physics: HL (L)
Physics of
radiation for
health: UHD (D)
315

605
Soft condensed
matter: 2UD (L)

Nanophysics and
quantum optics:
UHD (L); Optical
nanoscopy:
2HL+UD (D)

220
1142

180
Chemische
biologie: HL+ TT
(L)
290

110
301
411
100
Procestechnologie:
0,4HL+UHD+ UD;
Biokatalyse: UHD
(D)
452
Theorie en
spectroscopie: HL
(L)

TUD+LEI

UU
55
156
211

1911

110
890

540
Nanophysics:
UD+TA
Nanoscience of
functional materials (Colloids):
½ UD (ook C4)
240

390
Nanoscience of
functional materials (Colloids): ½
UD (ook F2)
55
110
810
Theoretical
physics: 2HL
High energy
physics: HL

Structuurbiologie:
HL+ UHD+TA

255

Katalyse: HL+TA

Tabel: Totale SNS middelenverdeling (k€/jaar) in de Chemie en Fysica

55
185
240

110
718

318

1576

Modelling
atmospheric
compositions: HL
180
110
618

328

Devices of complex materials:
HL+UD+TA

Chemische
biologie: HL+
TA+inv

290

Katalyse en
groene chemie:
HL+UD

RuG

2880

180
220
1180

290
Physics of
energy: HL (V)

Physics of life:
HL+UD (V)

490

220
1160
Astroparticle
physics: 0,5HL+
2TT en Quantum
matter & information: HL (U)

180

180
Computational
chemie: TT (V)
Analytische
chemie: HL (V)
+HL+TT (U)
580
Farmacochemie:
HL (V)

Synthese en
katalyse: HL (U)

110
330
440
100

UvA+VU

620

55
185
240

1660

110
690

290

290
Advanced
spectroscopy of
molecules and
materials:
HL+UD

110
730
(Astro)particle
physics: HL+UD

Chemische
biologie: HL+
4UD/TT

RU
15
0
15

195

0
90

Bionanotechnologie: ½ HL (ook
C4)
90

90
0
90

Bionanotechnologie: ½ HL (ook
F3)

WUR

14000

360
990
5928

605

520

2133

1320

710
990
5945

1798

760

1687

510
1417
1927
200

totaal
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11. Cluster Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam
Algemeen
De Commissie heeft zeer veel waardering voor de gemeenschappelijke plannen van de
faculteit der exacte wetenschappen (VU) en de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde
en informatica (UvA) in Amsterdam. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een grotere
samenhang in met name onderwijs en onderzoek op het gebied van de scheikunde en van de
natuurkunde in Amsterdam. Het gezamenlijk opzetten van een Amsterdam University
College en Amsterdam Graduate School of Science zal deze belangrijke wisselwerking
versterken en zijn uitstekende initiatieven. Gezamenlijk moet het mogelijk zijn om een sterk
cluster in de scheikunde en natuurkunde te kunnen vormen. Ook de samenwerking met een
aantal in Amsterdam gehuisveste instituten zoals AMOLF, Nikhef, CWI en NKI zal het idee
van Amsterdam: City of Science vorm kunnen geven. Ten aanzien van onderzoek wordt er in de
plannen steeds duidelijk gekozen om een speerpunt op één universiteit te versterken tenzij de
speerpunten aan VU en UVA complementair zijn, zoals het geval is bij analytische en
theoretische chemie. Speciale SNS-middelen zijn vrijgemaakt voor de VU en UvA om de
verdere samenwerking te versterken.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Analytische Chemie: 1HL+1TT Supramolecular separations (UvA) en 1HL
Biomolecular spectroscopy (VU)
Computational Chemie: 1TT Subsystem methods in computational chemistry of Multilevel computational biochemistry (VU)
Molecular design, synthese en katalyse: 1HL Biocatalysis (UvA)
Farmacochemie: 1HL Biocomputational chemistry (VU)
Genderbeleid, 2TT (UvA+VU)

subtotaal eerste geldstroom chemie

470
110
180
180
220

1.160

Eerste geldstroom Fysica
-

Astroparticle physics 0.5 HL, 1TT ITFA, 1TT IHEF (UvA) 1
Quantum matter & quantum information, 1 HL WZI/ITFA (UvA)
Physics of Life: 1HL 'system physics of life', 1UD 'non-linear microscopy' (VU)
Physics of Energy: 1HL 'biophysics of photosynthesis/energy' (VU)
Genderbeleid, 2TT (UvA+VU)

subtotaal eerste geldstroom fysica

1.180

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

110
330
440

Samenwerking UvA/VU

100

Totaal Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam

1

310
180
290
180
220

ITFA = Institute for Theoretical Physics, IHEF = Instituut voor Hoge Energie Fysica,
WZI = Van der Waals-Zeeman Instituut.

2.880
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11.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Molecular design, synthesis and catalysis for sustainability and energy (UvA) (C1);
MSc Chemistry (track Molecular design, synthesis & catalysis) (UvA/VU);
• Computational Chemistry: molecular simulation (UvA) en quantum chemistry (VU) (C2);
MSc Chemistry (track Molecular simulation and photonics) (UvA/VU);
• Analytical Chemistry & Spectroscopy: in combinatie met pharmaceutical and clinical sciences (VU)
en in combinatie met sustainability & systems biology, incl. forensic sciences (UvA) (C2);
MSc Chemistry (track Analytical Sciences) (UvA/VU);
• Molecular pharmaceutical sciences & Synthesis in life science chemistry (VU) (C3); MSc Drug
Discovery & Safety (VU);
• Systems Biology (UvA) (C3); MSc Systems Biology (UvA/VU).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Analytische Chemie is op beide Amsterdamse universiteiten gepositioneerd, is onderling
complementair en heeft een grote interactie met andere onderzoeksthema's. De Analytische
Chemie in Amsterdam heeft een unieke positie in Nederland in de ontwikkeling van
analytische technieken, die hun toepassing vinden in diverse andere wetenschappelijke
vakgebieden en ook in vrijwel alle sectoren in de industrie. Een sterke positie in deze heeft
grote importantie als opleidingsactiviteit op een hoog academische niveau, die op zijn beurt
essentieel is voor Nederland. De analytische chemie aan de UvA heeft een connectie met de
zwaartepunten aldaar op het gebied van Duurzaamheid en Systeembiologie. Het zwaartepunt
wordt bij de UvA versterkt met posities voor een hoogleraar en een tenure tracker op het
gebied van 'Supramolecular Separations'. De analytische chemie aan de VU heeft een connectie
met de zwaartepunten op het gebied van Farmacochemie en Medische Chemie. Het zwaartepunt aan de VU wordt versterkt met een hoogleraarpositie op het gebied van 'Biomolecular
Spectroscopy'. Het zwaartepunt Theoretische Chemie is ook op beide universiteiten gepositioneerd en is geïntegreerd in het ACMM. Aan de UvA ligt de focus op moleculaire simulaties en
aan de VU op kwantumchemie. Het wordt versterkt met een tenure track positie aan de VU op
het gebied van 'Subsystem Methods in Computational Chemistry' of 'Multi-level Computational
Biochemistry' (ter beoordeling van de VU). Molecular design, synthese en katalyse aan de UvA is
een belangrijk zwaartepunt, waarin het onderzoek is gericht op duurzaamheid en energie. Het
wordt versterkt met een hoogleraarpositie op het gebied van 'Biokatalyse'. Farmacochemie
(moleculaire farmaceutische wetenschappen) is een uniek zwaartepunt aan de VU en wordt
gecombineerd met de synthetische chemie aldaar. Het wordt versterkt met een hoogleraarpositie op het gebied van 'Biocomputational Chemistry', die ook weer een goede wisselwerking
zal hebben met de theoretische chemie en de nieuwe positie daar. Het zwaartepunt Systeembiologie wordt niet versterkt via het SNS.
Het MSc Chemistry programma van Amsterdam zal worden gereorganiseerd en dan nog
slechts drie tracks bevatten die goed aansluiten bij drie zwaartepunten in het onderzoek. Voor
de track die aansluit op Computational Chemistry zal het een uitdaging zijn voldoende
studenten aan te trekken. De MSc Drug Discovery en Safety heeft een unieke positie. Voor
Systems Biology wordt een nieuwe MSc ontwikkeld, waarin chemie, fysica, wiskunde en
biologie samenwerken. Verder zullen er nog twee bredere MSc programma's zijn, die aansluiten bij chemie en fysica in het algemeen, maar niet bij een specifiek zwaartepunt, namelijk
Medical Natural Sciences en Renewable Energy & Sustainability.
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Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Astroparticle physics and gravitation (UvA/VU) (F1); MSc Physics (track Particle and
astroparticle physics, track Theoretical physics) (UvA/VU);
• LHC (UvA/VU) (F1); MSc Physics (track Particle and astroparticle physics, track Theoretical
physics) (UvA/VU);
• Quantum matter & quantum information (UvA) (F1) en Physics of light and matter (VU) (F1);
MSc Physics (track Advanced matter and energy physics, track Laser sciences and
biomolecular photonics, track Theoretical physics) (UvA/VU);
• Physics of energy (VU/UvA) (F5); MSc Physics (track Advanced matter and energy physics)
(UvA/VU);
• Complex systems and soft matter (UvA) (F3);
• Physics of life (VU) (F4); MSc Physics (track Physics of life & health) (UvA/VU).
De onderzoekszwaartepunten vallen niet samen met de onderzoeksinstituten. In de plannen
wordt aangegeven hoe in de loop van 2010 en 2011 de tracks zodanig geordend worden dat ze
beter aansluiten bij de zwaartepunten. De Commissie moedigt UvA/VU aan op de ingeslagen
weg voort te gaan. Naast de genoemde programma's is er nog een MSc programma Mathematical Physics (UvA) en twee interdisciplinaire programma's, Medical Natural Sciences en
Renewable Energy & Sustainability, die ook al onder de chemie genoemd werden.
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Het zwaartepunt Astroparticle physics and gravitation is een gemeenschappelijk zwaartepunt
van de beide Amsterdamse faculteiten, gebaseerd op de samenwerking tussen het Instituut
voor Theoretische Fysica (ITFA), de hoge-energiefysica (IHEF, Nikhef) en de sterrenkunde
(API) van de UvA en de faculteit der exacte wetenschappen van de VU. De onderzoekers in dit
zwaartepunt zijn van uitstekende kwaliteit en van internationale allure. Het wordt versterkt
met een 0.5 fte hoogleraarpositie en twee tenure track posities. Het zwaartepunt Quantum
Matter & Quantum Information (UvA) is een combinatie van de uitstekende bestaande groepen
werkend aan koude gassen (voornamelijk experimenteel) en gecondenseerde materie (zowel
theorie als experiment). Dit nieuwe initiatief wil de synergie bevorderen tussen deze groepen
en daarbij in het bijzonder een nieuwe activiteit beginnen op het gebied van quantum
informatie. Dit zwaartepunt wordt versterkt met 1 hoogleraarpositie. Het Instituut voor
Theoretische Fysica (UvA) werkt samen met beide zwaartepunten en is ook betrokken bij het
Delta Instituut voor Theoretische Fysica (samen met de UU and LEI), het Nikhef en Quantum
Collective.
Physics of Life (VU) en Physics of Energy (VU) zijn beiden een landelijk erkend zwaartepunt, met
uitstekende wetenschappers. Physics of Life wordt versterkt met 1 hoogleraar voor het modeleren van grote netwerken van biomoleculen en genen, en 1 tenure track positie voor biomoleculaire niet-lineaire microscopie voor biomedisch onderzoek. Er wordt landelijk samengewerkt in een programma voor nieuwe fysische instrumenten voor de gezondheidszorg
(NIG), het Nederlands Institute for Systems Biology (NISB), en Nederlandse Vereniging voor
Klinische Fysica (NVKF). De nabijheid van twee academische ziekenhuizen geeft unieke
kansen. Er is een goede koppeling met het nieuwe MSc track 'Physics & Health'.
Het zwaartepunt Physics of Energy wordt versterkt met 1 hoogleraar biofysica van fotosynthese/energie. Mede daardoor kan dit zwaartepunt verder uitgroeien tot een centrum van
allerlei aan energie gelieerd onderzoek. Het zwaartepunt werkt landelijk samen in het
TBSC/FES programma 'Towards Biosolar cells', het 'Joint Solar Programme-II', en het FES
nano programma. Er is een goede aansluiting met de MSc track Advanced Matter & Energy
Physics.
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De zwaartepunten LHC en Complex Systems & Soft Matter (voornamelijk UvA) worden niet
versterkt via de SNS gelden.
11.2 Onderwijs
De beide universiteiten zijn er in geslaagd om een goed en geïntegreerd plan te formeren met
gecombineerde BSc opleidingen (binnen afzienbare termijn). Er is een ambitieuze aanpak om
de instroom te vermeerderen, waarbij goed wordt samengewerkt met het VWO in de regio.
Ook het Amsterdam University College zal de ambitie om instroom en rendement te verhogen
kunnen versterken. De analyse van de vroegere en huidige situatie geeft aan dat een sterke
verbetering noodzakelijk is en de gezamenlijke aanpak wordt zeer gewaardeerd. In de verdere
planvorming zal ook een specifieke aanpak tot het vermeerderen van de instroom van
vrouwelijke studenten moeten worden opgenomen. De Commissie verwacht dat de nieuwe
MacGillavry fellowships als rolmodel deze aanpak zal versterken.

VU BSc rendement

VU BSc instroom en uitstroom

95%

350

85%

300

75%

250

65%

200
150

55%

100

45%

50

35%

0

25%
2006

2008

2010

2012

2014

2008

2016

2010

2012

2014

2016

2012

2014

2016

UvA BSc rendement

UvA BSc instroom en uitstroom

95%

350

85%

300

75%

250

65%

200
150

55%

100

45%

50

35%

0

25%

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2008

2010

- 36 -

12. Cluster Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden
Algemeen
De Universiteit Leiden (LEI) en de Technische Universiteit Delft (TUD) hebben een gezamenlijk plan ingediend waarbij onderwijs en onderzoek op fraaie wijze zijn afgestemd. De samenwerking in de chemie loopt al enige tijd zeer succesvol en heeft een heldere vorm en een goed
uitgewerkte inhoud met keuzes voor de student en complementaire onderzoekslijnen. Het
verheugt de Commissie dat nu ook de fysica een samenwerking en afstemming voor onderzoek en onderwijs nastreeft. Met name voor LEI heeft het Sectorplan tot een gewenste
bijstelling geleid in de fysica, met meer richtingen. De Commissie vertrouwt erop dat deze
verdere versterking van de samenwerking zowel voor de chemie als de fysica de komende
jaren zijn vruchten gaat afwerpen. De plannen van beide instellingen zijn helder geschreven,
hoewel veelal de eigen indeling wordt aangehouden in plaats van de door de decanen
voorgestelde zwaartepunten. Samenwerkingen met andere universiteiten zijn op een aantal
gebieden expliciet aangegeven, voor de chemie geldt dit met name voor LEI in de 'National
Research School Chemical Biology' en voor de fysica voor 'Delta Institute for Theoretical
Physics'. Het is opvallend dat de samenwerking van de TUD binnen het 3TU verband minder
prominent beschreven is. Speciale SNS-middelen zijn vrijgemaakt voor de TUD en LEI om de
verdere samenwerking te versterken.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Theorie en spectroscopie: 1HL 'fysisch chemische aspecten van duurzame energie'

180

(LEI)
-

Chemische Biologie: 1HL+1TT 'genetische en moleculaire engineering' (LEI)
Biokatalyse: 1UHD '(bio)katalyse & moleculaire imaging' (TUD)
Procestechnologie: 0,4HL+1UHD 'multiphase flow in chemical reactors' en UD
'microfluidics in chemical engineering' (TUD)
Genderbeleid, 2TT (LEI+TUD)

subtotaal eerste geldstroom chemie

290
135
317
220

1.142

Eerste geldstroom Fysica
-

Nanophysics and quantum optics 1UHD (LEI)
Optical nanoscopy bionano 2HL + 1UD (TUD)
Soft condensed matter 2UD (LEI)
Biomolecular physics 1HL (LEI)
Physics of radiation for health 1UHD (TUD)
Genderbeleid, 2TT (LEI+TUD)

subtotaal eerste geldstroom fysica

135
470
220
180
135
220

1.360

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

110
301
411

Samenwerking TUD/LEI

100

Totaal Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden

3.013

- 37 -

12.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Catalysis & sustainability (LEI) (C1); MSc Chemistry (track Design, Synthesis and
Catalysis);
• Theory & Spectroscopy (LEI) (C2); MSc Chemistry (track Physical/Theoretical Chemistry);
• Chemical Biology en Structural Biology (LEI) (C3); MSc Chemistry (track Design, Synthesis
and Catalysis en track Biological Chemistry) en MSc Life Science & Technology (LST)
(LEI/TUD);
• Biotechnology: o.a. bioprocestechnologie en biokatalyse (TUD) (C1), maar ook metabolic
engineering en industriële microbiologie (C3); MSc LST (LEI/TUD);
• Chemical Engineering (TUD) (C1); reactortechnologie en ook koppeling met biotechnologie
en nanotechnologie; MSc Chemical Engineering (track Process Engineering) en MSc LST
(LEI/TUD);
• Nanosciences (TUD) (C2); nanostructured materials en supramoleculaire chemie (C4); ook
gekoppeld aan fysica (Nanophysics and -technology); MSc Chemical Engineering (track
Molecular Engineering) en MSc LST (LEI/TUD).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
In het zwaartepunt Theorie & Spectroscopie aan de LEI worden de bestaande sterktes op het
gebied van fysisch chemisch onderzoek gecombineerd en specifiek gericht op duurzame
energie. Dit zwaartepunt wordt versterkt met een hoogleraarpositie op het gebied van 'fysisch
chemische aspecten van duurzame energie'. De Bio-organische chemie in Leiden is de basis van het
zwaartepunt Chemische Biologie. Op voortreffelijke wijze wordt de organische chemie in dit
zwaartepunt gekoppeld aan biologisch relevante vragen door uitstekende groepen. In het
NRSCB wordt samengewerkt met RU, RuG en TU/e. De samenwerking tussen Leiden en Delft
wordt verder vergroot in het Cell Observatory, waarin ook wordt samengewerkt met biologen
en fysici. Het zwaartepunt in Leiden wordt versterkt met een hoogleraarpositie en een tenure
track positie op het gebied van 'genetische en moleculaire engineering' voor interdisciplinair
chemisch biologisch onderzoek. De zwaartepunten Structuurbiologie en Katalyse en duurzaamheid in Leiden worden niet ondersteund middels SNS-middelen.
Delft kent twee zwaartepunten die voor een belangrijk deel in het focusgebied duurzame
chemie en chemische (bio)technologie liggen, namelijk (bio)katalyse en (bio)procestechnologie. De
biokatalyse heeft connecties met de biotechnologie en met katalytische engineering. Deze
multidisciplinaire samenwerkingen worden versterkt met een UHD-positie op het gebied van
'(bio)katalyse & moleculaire imaging'. In de procestechnologie in Delft zijn reactortechnologie en
miniaturisering belangrijke elementen. Het wordt versterkt met posities voor een 0,4 hoogleraar en een UHD op het gebied van de 'multiphase flow in chemical reactors' en een UD op het
gebied van 'microfluidics in chemical engineering'. Het zwaartepunt in de nanoscience wordt niet
ondersteund middels de SNS-middelen.
Naast de gezamenlijke BSc opleidingen Life Science and Technology (LST) en Molecular
Science and Technology hebben Delft en Leiden ook een gezamenlijk MSc programma LST,
dat aansluit bij vrijwel alle zwaartepunten in Delft en de zwaartepunten in focusgebied 3 in
Leiden. Daarnaast kent Leiden het MSc programma Chemistry (tracks Design, Synthesis and
Catalysis, Physical/Theoretical Chemistry en Biological Chemistry). Delft kent het MSc
programma Chemical Engineering (track Process Engineering en track Molecular Engineering). Beide sluiten goed aan bij de verschillende zwaartepunten. Verder is een onafhankelijke
gezamenlijke MSc Industrial Ecology in ontwikkeling (nu nog een specialisatie in de bestaande
MSc programma's), die aansluiting heeft bij onderzoek op het gebied van duurzaamheid en
procestechnologie. Delft participeert in de 3TU MSc programma's Science, Education &
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Communication (SEC) en Sustainable Energy Technology (SET). Voor Chemical Biology wordt
een gezamenlijk masterprogramma ontwikkeld door de betrokken universiteiten.
Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Theoretical Physics (LEI) (F1); MSc Physics (LEI);
• Nanophysics and technology (TUD) (LEI) (F2); MSc physics (LEI) en Applied Physics
(TUD) en MSc Nanoscience (LEI/TUD);
• Complex systems & soft matter (LEI) (F3); MSc Physics (LEI);
• Physics of radiation for health (TUD) (F4) en Physics of Life (LEI) (F4); MSc (Applied)
Physics (LEI/TUD);
• Energy technologies (TUD) (F5); MSc Applied Physics (TUD).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Het zwaartepunt Nanophysics and technology van LEI kent een actieve samenwerking met de
nano groepen op de TUD op basis van complementariteit. In Leiden wordt hier gewerkt aan
nanophysics and quantum optics en dit onderdeel wordt vanuit het Sectorplan versterkt met
een UHD positie. Nationale samenwerking vindt plaats binnen het FOM-programma 'Solid
State Quantum Information Processing (SSQIP)'. Het zwaartepunt Soft Condensed Matter in LEI
wordt versterkt met twee UD's voor zowel theoretische onderzoek (noodzakelijk na vertrek
van Van Saarloos) alsmede het experimentele onderzoek. Dit zwaartepunt is onderdeel van
Delta Institute for Theorectical Physics. Soft Condensed Matter levert tevens een belangrijke
bijdrage aan het moderniseren van het BSc curriculum. Het zwaartepunt Physics of Life is een
van de twee nieuwe specialismes die LEI wil starten in het (Bachelor) programma naast het
bestaande Physics of Science. Sectorplan middelen worden toegewezen aan een hoogleraar
voor een nieuwe Biofysica groep die nauw samenwerkt met het Cell Observatory/NeCEN in
Leiden en groepen in Delft.
In Delft wordt het zwaartepunt Nanophysics and technology versterkt door de toewijzing van
twee hoogleraren en een UD. Onderzoek van internationaal topniveau wordt verricht in de
Kavli instituten van de TUD. Door de aangevraagde posities combineert TUD de bewezen
sterktes op het gebied van imaging en processing met fundamenteel biofysische research. De
samenwerking met Leiden is intensief en complementair. Het gehonoreerde onderzoek aan
TUD maakt tevens gebruik van expertise op het gebied van cryo-electron tomography van
LEI.
Het zwaartepunt 'Life and Health' is een belangrijk thema voor zowel TUD als LEI. TUD heeft
een unieke competentie op het gebied van 'Physics of radiation and health'. De bijdrage uit het
Sectorplan van een UHD 'Physics of radiation for health' zal de ontwikkeling van de 'Medical
Delta' in de Leiden-Delft-Rotterdam regio verder versterken alsmede het 'Holland Particle
Therapy Center' hetgeen gepland is op de campus van de TUD. De zwaartepunten van LEI en
TUD zijn gekoppeld aan de MSc opleidingen Physics en Applied Physics, terwijl de gezamenlijke MSc Nanoscience wordt ondergebracht in eerstgenoemde.
12.2 Onderwijs
De Commissie geeft een positief oordeel over de onderwijs- en outreachplannen, waarin
duidelijk de intenties op dit gebied naar voren komen. Ook is positief dat dit in samenhang
gebeurt tussen Delft en Leiden. Met name de aantallen studenten in Delft zijn indrukwekkend
en de nieuwe samenwerking in de fysica zal de aantallen in Leiden ook kunnen verhogen.
Deels is er sprake van een inhaalactie en is er een duidelijke urgentie met betrekking tot de
uitvoering van de plannen. Wat wel ontbreekt is een heldere analyse van de vroegere en de
huidige situatie. Er zijn specifieke plannen om de instroom van vrouwelijke studenten te
verbeteren.
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13. Technische Universiteit Eindhoven
Algemeen
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft als enige universiteit in Nederland nog
individuele faculteiten in de Scheikunde & Scheikundige Technology (ST) en Technische
Natuurkunde (TN), terwijl een deel van de chemie en fysica wordt bewerkt in de faculteit
Biomedische Technology (BMT). De TU/e heeft een aantal uitstekende zwaartepunten in het
onderzoek met een directe koppeling aan de MSc programma's. Landelijke afstemming vindt
plaats op een aantal relevante gebieden, ook in 3 TU verband, hoewel de laatste niet erg
prominent beschreven is. De activiteiten welke over de disciplinegrenzen gaan, worden
uitgevoerd in het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS).
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Procestechnologie: 1HL+1TT 'Process Intensification'
Complexe moleculaire systemen: 1HL+1TT+investeringen moleculaire
celbiologie, supramoleculaire chemie, en/of biofysica
Genderbeleid, 1TT

subtotaal eerste geldstroom chemie

290
345
110

745

Eerste geldstroom Fysica
-

Plasma Physics 1UHD, 1 Technician
Functional Materials 1UHD + 1UD
Genderbeleid, 1TT

210
245
110

subtotaal eerste geldstroom fysica

565

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

55
130
185

Totaal Technische Universiteit Eindhoven

1.495

13.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Process Engineering (C1); MSc Chemical Engineering (track Process Engineering);
• Catalysis (C1); MSc Chemical Engineering (track Molecular Engineering & Catalysis);
• Polymer Chemistry & Materials (C2); MSc Chemical Engineering (track Polymers &
Composites);
• Complex Molecular Systems (C4), ICMS en ook Macro-organic chemistry & materials; MSc
Molecular (Bio-)Engineering.
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Procestechnologie is een belangrijke discipline in de Chemische Technologie van de TU/e. Het
onderzoek vindt plaats op het gebied van reactor engineering, process systems engineering en
process & product design, waarbij de activiteiten op het gebied van chemische reactorkunde
van internationaal niveau zijn. Door recente benoemingen wordt dit zwaartepunt verder
versterkt. Via het Sectorplan wordt dit zwaartepunt ondersteund met middelen voor de
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posities voor een hoogleraar en een tenure tracker op het gebied van 'Process Intensification'.
De activiteiten in Eindhoven op het gebied van de Polymeren en Katalyse zijn erkende zwaartepunten van internationaal hoog niveau en worden ondersteund door respectievelijk het Dutch
Polymer Institute en de Top Onderzoekschool Katalyse. Hoewel geen versterkingen zijn
aangevraagd, vindt een deel van dit onderzoek ook plaats in het Instituut voor Complexe
Moleculaire Systemen (ICMS). Het ICMS kent excellent multidisciplinair onderzoek van
internationale allure op het gebied van supramoleculaire chemie, chemische biologie,
biomedische technologie, materialen, nanotechnologie, polymeren en fysica. Dit wordt
versterkt met twee tenure track posities op het gebied van moleculaire celbiologie, supramoleculaire chemie, en/of biofysica, waarbij ook middelen worden gereserveerd om een U(H)Dpositie door te laten groeien naar hoogleraar alsmede middelen voor investeringen.
Het MSc programma Chemical Engineering kent drie tracks die goed aansluiten bij de drie
betreffende zwaartepunten. De track Procestechnologie trekt verreweg de meeste studenten. In
het graduate programma Chemical Engineering is er ook een (uniek) post-master PDEng
programme Process & Product Design, dat goed aansluit bij het onderzoekszwaartepunt
Procestechnologie. Het ICMS kent geen eigen BSc of MSc, maar tracht een topmasters met
selectie te starten. Het ICMS participeert ook in de MSc track Molecular Bioengineering van de
faculteit biomedische technologie (BMT). Eindhoven participeert in de 3TU MSc programma's
Science, Education & Communication (SEC) en Sustainable Energy Technology (SET). Voor
Chemical Biology wordt een gezamenlijk masterprogramma ontwikkeld door de betrokken
universiteiten.
Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Plasma Physics; MSc Applied Physics (track Plasma physics and technology);
• Functional materials; MSc Applied Physics (track Functional materials);
• Transport physics; MSc Applied Physics (track Transport physics).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Plasmafysica heeft binnen Nederland een unieke positie op gebied van 'burning plasma' en
werkt daarbij nauw samen met FOM Rijnhuizen. De inmiddels aangekondigde verhuizing van
FOM-Rijnhuizen naar de campus van de TU/e kan de samenwerking op het gebied van
kernfusie verder verstevigen. De aankondiging eind 2009 dat het Europese Instituut voor
Innovatie & Technologie (EIT) de TU/e financiële steun heeft toegezegd voor het opzetten van
een Knowledge & Innovation Community (KIC) op het gebied van duurzame energie biedt
een grote kans om het energie zwaartepunt van TU/e en FOM-Rijnhuizen verder te verdiepen
en uit te breiden. Het onderzoek is nauw gekoppeld aan het onderwijs door middel van de
nieuw op te zetten MSc opleiding 'Fusion Science and Technology'. Dit zwaartepunt wordt
versterkt met 1 UHD en 1 technicus. Het zwaartepunt Functional Materials is een excellente
groep van wetenschappers. Dit zwaartepunt wordt via het Sectorplan versterkt met 1 UHD en
1 UD om de research inspanning op gebied van nanomagnetisme (spintronics) en nanophotonics te combineren in een nieuwe activiteit gericht op Advanced Nano-electronic
Devices. Er bestaat een goede samenwerking met andere faculteiten binnen de TU/e (onder
andere via het ICMS) alsmede met de hightech industrie in de regio. Binnen Nederland wordt
actief geparticipeerd in ondermeer NanoNed. Het onderzoek is nauw gekoppeld aan het
onderwijs door middel van de MSc track 'Functional Materials'.

- 42 -

13.2 Onderwijs
De ambities wat betreft instroom en rendementverhogingen zijn hoog, maar de plannen
kunnen sterker overtuigen en geven onvoldoende blijk van een nieuwe visie. Er is een analyse
van de huidige en vroegere situatie en men geeft aan dat nieuwe impulsen erg belangrijk zijn.
Voor het onderwijs is er, met name in de BSc programma's, gebrek aan centrale aansturing en
de indruk bestaat dat een centralere aansturing in het maken van strategische keuzes succesvol
kan zijn voor de verbetering van instroom en rendementen. Ook de rol van de opleiding BMT
binnen de chemie en fysica komt niet helder naar voren. Men wil de instroom van vrouwelijke
studenten vergroten en er is de ambitie om meer vrouwelijke staf aan te trekken, hoewel de
wijze waarop verdere uitwerking verdient.
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14. Rijksuniversiteit Groningen
Algemeen
De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) kent zes sleutelgebieden, die de sterktes en excellentie
van het chemie- en fysicaonderzoek in de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en het
KVI representeren. Het profileringsplan is duidelijk vanuit één visie opgeschreven en de wens
om door verder beleid de rendementen en studentenaantallen te vergroten is uitstekend. In
onderwerpen waar dat wenselijk is, zoals het materialenonderzoek, is de integratie van chemie
en fysica op voortreffelijke wijze geregeld. De sleutelgebieden van de RuG zijn herkenbaar en
de koppeling onderzoek-onderwijs op zowel bachelor als master niveau is duidelijk. Het blijkt
soms wel wat lastig de koppeling te maken tussen deze sleutelgebieden van de RuG en de
focusgebieden uit het SNS. Landelijke afspraken zijn waar mogelijk helder geformuleerd en
het onderzoek wordt duidelijk opnieuw vormgegeven om te voldoen aan zowel de wensen
van de moderne wetenschap (bijvoorbeeld de synthetische biologie en energie) als ook aan het
carrièrepad van jonge wetenschappers.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Biomoleculaire chemie en engineering: 1HL+1TA+investeringen 'Chemical Biology'
Katalyse: 1HL+1UD 'katalyse voor duurzame en groene chemie'.
Genderbeleid, 1TT

subtotaal eerste geldstroom chemie

318
290
110

718

Eerste geldstroom Fysica
-

Devices of Complex Materials 1HL, 1UD, 1 Technician
Modelling of atmospheric compositions: 1HL
Genderbeleid, 1TT

328
180
110

subtotaal eerste geldstroom fysica

618

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

55
185
240

Totaal Rijksuniversiteit Groningen

1.576

14.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Moleculaire chemie, katalyse (C1), supramoleculaire chemie en systems chemistry (C4) in
het Stratingh instituut; MSc Chemistry (track Molecular Chemistry) en MSc Chemical Engineering (track Product Technology);
• Functionele materialen, vaste stof chemie en theoretische chemie (C2) in het Zernike instituut met een sterke koppeling tussen de chemie en fysica; MSc Chemistry (track Functional
Materials);
• Biomoleculaire chemie en engineering, inclusief chemische biologie en de chemie tussen
moleculen en leven (C3) alsmede structuur biologie (C3) in het GBB; MSc Molecular Biology
and Biotechnology (track Biochemistry en track Chemical Biology in ontwikkeling).
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Voor Groningen heeft een versterking van de Biomoleculaire chemie en engineering de hoogste
prioriteit en dit zwaartepunt van excellente kwaliteit wordt daarom versterkt met een hoogleraarpositie op het gebied van 'Chemical Biology', waarmee kwalitatief hoogwaardig onderzoek in Groningen op het gebied van biochemie en organische chemie wordt gekoppeld. Deze
positie wordt ingebed met middelen voor een technisch assistent en investeringen. Hierbij
wordt zowel het GBB als wel het Stratingh instituut betrokken; beide van internationaal topniveau. Een tweede bundeling van sterktes in gebieden van internationale allure op het gebied
van homogene Katalyse, moleculaire materialen, biokatalyse en producttechnologie wordt versterkt met een positie voor een hoogleraar en een UD op het gebied van 'Katalyse voor duurzame
en groene chemie'. Voor de chemische activiteiten in de Functionele materialen van het excellente
multidisciplinaire Zernike instituut worden voor de chemie geen geldelijke versterkingen
gevraagd, maar wel in de fysica. Het Zernike instituut is een excellent instituut met vele groepen die op internationaal zeer hoog niveau acteren. Het MSc programma Chemistry kent twee
tracks die goed aansluiten bij de zwaartepunten in de focusgebieden 1 en 2. Verder kent
Groningen nog steeds een MSc Chemical Engineering die aansluit bij de technologische kant
van de zwaartepunten in focusgebied 1. Het zwaartepunt in focusgebied 3 sluit aan bij de MSc
Molecular Biology and Biotechnology (track Biochemistry). Voor Chemical Biology wordt een
gezamenlijk masterprogramma ontwikkeld door de betrokken universiteiten. In Groningen
moet dit aansluiten bij Chemistry & Life. Tenslotte kent Groningen ook MSc programma's in
andere richtingen dan onderzoek, zoals Education & Communication en Industrial Engineering and Management.
Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Theoretische en subatomaire fysica in het CTN en KVI (F1); MSc Physics (track Quantum
Universe);
• Functionele materialen, nanofysica en technologie (F2) in het Zernike instituut met een
sterke koppeling tussen de chemie en fysica; MSc Applied Physics en MSc Nanoscience;
• Biomedische wetenschappen en technologie (F4) in het Zernike Instituut; MSc Biomedical
engineering;
• Energie en Duurzaamheid in het ESRIG (F5); MSc Energy and environmental sciences.
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Het Zernike Institute for Advanced Materials is een Top Onderzoekschool, waar op zeer hoog
niveau onderzoek van internationale allure wordt uitgevoerd. Van de drie hoofdlijnen is het
onderzoek aan Complexe materialen een belangrijke schakel zeker gezien de nadruk op energie.
Het programma 'Devices of Complex Materials' is een nieuwe toepassingsgerichte activiteit die
zal voortbouwen op de sterktes in bestaand materiaalonderzoek. Voor deze activiteit wordt
een hoogleraar, een UD en een technicus beschikbaar gesteld. Naast het MESA+ in Twente en
de chemie en fysica in Eindhoven vindt excellent device-gericht onderzoek van materialen
plaats. Het MSc Applied Physics and Nanoscience is aan dit zwaartepunt gekoppeld. Het
onderzoek in het gebied van Energy and Sustainability wordt versterkt met een hoogleraar op
het gebied van 'modelling of atmospheric compositions'. Dit onderzoek zal plaatsvinden binnen
het Center for Isotope Research (CIO). De positie van deze groep is uniek in Nederland. Het
zwaartepunt Biomedische wetenschappen en technologie in het focusgebied Physics of Life and
Health heeft een zeer sterke wisselwerking met de chemie en de levenswetenschappen.

- 45 -

14.2 Onderwijs
Een goed plan, dat samenhang en ambitie uitstraalt. Men wil de goede resultaten wat betreft
instroom in de faculteit in de afgelopen 8 jaar voortzetten en de daarvoor gebruikte methodiek
in de komende jaren met name richten op natuur- en scheikunde. De universiteit wil zich
richten op een bredere groep studenten. Tevens kiest men, naast 'science & technology', voor
2 nieuwe onderwijslijnen, namelijk 'energie & duurzaamheid' en 'leven & gezondheid', die de
aantrekkelijkheid van de studie verder moeten vergroten. De verhoging van de rendementen
heeft hoge prioriteit. Ook is er met de Rosalind Franklin-fellowships specifieke aandacht voor
het aannemen van vrouwelijke staf, die als rolmodel moet optreden voor vrouwelijke studenten. Het plan is een voorbeeld voor andere instellingen.
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15. Radboud Universiteit Nijmegen
Algemeen
De Radboud Universiteit (RU) heeft een zeer helder profileringsplan geschreven, de zwaartepunten zijn herkenbaar en goed onderbouwd. Aansluiting onderwijs en onderzoek is goed
doordacht, de paragraaf over het beleid om meer vrouwen aan te trekken is duidelijk bovengemiddeld ten opzichte van andere instellingen.
Het beleid van de faculteit om de exacte wetenschappen te versterken komt goed naar voren in
de organisatie in onderzoeksinstituten en de koppeling van de zwaartepunten in de chemie en
de fysica daaraan. De RU organisatie in instituten bevordert de multidisciplinaire samenwerking binnen RU en daarbuiten. Een uitstekend voorbeeld hiervoor is het Institute for Molecules and Materials (IMM) waar fysici en chemici samenwerken in een infrastructuur die op
wereldniveau is. Ook het Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
(IMAPP) is van hoog niveau. De landelijke afspraken zoals in de Chemische Biologie zijn helder. Het onderwijsbeleid van de faculteit kent het zogenaamde 'Nijmegen chain model' om
meer studenten in de exacte wetenschappen aan te trekken, dat succesvol is gebleken in de
afgelopen jaren.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Chemische Biologie: 1HL ('Chemistry at the single cell level'), 4UD/TT ('Artificial
Organelles', 'Chemistry in living cells', 'Proteins with non-natural functionality',
'Molecular imaging in neuronal systems' en/of 'Molecular profiling')
Genderbeleid, 1TT

subtotaal eerste geldstroom chemie

620
110

730

Eerste geldstroom Fysica
-

Advanced spectroscopy of functional molecules and materials IMM): 1HL + 1UD
Particle physics, astroparticle physics and astrophysics (IMAPP): 1HL + 1UD
Genderbeleid, 1TT

290
290
110

subtotaal eerste geldstroom fysica

690

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

55
185
240

Totaal Radboud Universiteit Nijmegen

1.660

15.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Synthese van moleculen en materialen (C2); MSc Chemistry (track Nanoscience);
• Geavanceerde spectroscopie aan moleculen en materialen (C2), een koppeling tussen chemie (Theoretical Chemistry and Spectroscopy) en fysica (Quantum matter en Nanophysics and
Technology); MSc Natural Sciences (track Nanoscience);
• Chemical biology (C3), incl. supramolecular chemistry (C4); MSc Chemistry(track Chemical
Biology) en MSc Molecular Life Sciences (track Chemical Biology).
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Chemische biologie is een belangrijk onderdeel van het chemische zwaartepunt in Nijmegen.
Hierin wordt samengewerkt tussen onderzoeksgroepen met internationale allure op het
gebied van synthese, supramoleculaire chemie, biochemie en structuurbiologie. Het onderzoek
is ingebed in het Institute for Molecules and Materials (IMM) en er wordt samengewerkt met
het DCN en NCMLS. Vooral op het gebied van organische synthese en supramoleculaire chemie doet Nijmegen al gedurende vele jaren onderzoek van uitstekende kwaliteit. In de opbouw van de groep en via het aantrekken van talentvolle onderzoekers is deze kwaliteit ook
voor de toekomst gewaarborgd. Dit zwaartepunt wordt versterkt met een hoogleraarpositie
('Chemistry at the single cell level') en 4 UD posities of tenure track posities ('Artificial Organelles',
'Chemistry in living cells', 'Proteins with non-natural functionality', 'Molecular imaging in neuronal
systems' en/of 'Molecular profiling'). De zwaartepunten Synthese van moleculen en materialen en
Supramoleculaire chemie zijn eveneens van internationale allure en zullen zeker profiteren van
de versterkingen in de chemische biologie. Het zwaartepunt Geavanceerde spectroscopie aan
moleculen en materialen wordt aan de fysica-kant ondersteund via het SNS.
In het IMM is ook veel aandacht voor interactie met het bedrijfsleven en het succes van spinoff bedrijven, waar ook veel chemisch opgeleide werknemers werken. De Radboud Universiteit kent MSc programma's Chemistry, Molecular Life Sciences en Natural Sciences, die voor
de Chemie van belang zijn. De tracks Chemical Biology (in Chemistry en Molecular Life Sciences) en Nanoscience (in Chemistry en Natural Sciences) sluiten zeer goed aan op de onderzoekzwaartepunten. Voor Chemical Biology wordt ook een gezamenlijk masterprogramma
ontwikkeld door de betrokken universiteiten.
Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Astro-particle physics (F1) in het IMAPP; MSc Physics and Astronomy (track Particle
(astro)physics);
• Advanced spectroscopy of molecules and materials (F2) in het IMM; MSc Natural Sciences
(track Nanoscience).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Het zwaartepunt '(Astro)particle physics', onderdeel van het Institute for Mathematics, Astrophysica and Particle Physics (IMAPP), is een erkende activiteit van hoge kwaliteit ondanks de
relatief beperkte omvang. De gemaakte keuzes zijn helder en ambitieus en de samenwerking
met Nikhef en NOVA geeft een goede landelijke afstemming. Het IMAPP wordt door het
Sectorplan versterkt met een hoogleraar en een UD. Het instituut is een unieke combinatie van
deeltjesfysica, astrodeeltjesfysica en theorie. Er is een duidelijke koppeling met de MSc track
Particle Physics, die ook een theoretische specialisatie kent.
Het zwaartepunt 'advanced spectroscopy of molecules and materials' is onderdeel van het Institute
for Molecules and Materials (IMM) en kent een hele sterke wisselwerking met de chemische
activiteiten in Nijmegen. Vanuit het Sectorplan wordt dit zwaartepunt versterkt met een
hoogleraar en een UD. Het IMM is ingebed in NanoNed en internationale EU programma's en
maakt goed gebruik van de unieke infrastructuur van het High Field Magnetic Lab. Ook de
nieuwe TeraHerz faciliteit en de voorgenomen verhuizing van de infrarood vrije-elektronen
laserfaciliteit FELIX/FELICE van FOM Rijnhuizen naar RU zal de fysica in het IMM verder
versterken en zal het IMM tot een internationaal zeer vooraanstaand instituut maken op het
gebied van de chemie, fysica en materiaalkunde. Binnen het IMM is ook een excellente theoretisch fysische activiteit aan materialen en molecules, waarbij eveneens de wisselwerking tussen
de chemie en fysica uitmuntend is. De toegekende plaatsen in het IMM zullen de wisselwerking tussen de disciplines verder versterken. Er is een goede koppeling met de MSc track
Nanoscience.
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15.2 Onderwijs
In een uitstekend plan heeft de Radboud Universiteit de ambities zeer hoog gesteld: de
instroom moet verder omhoog door de reeds ingezette lijn ten aanzien van outreach plannen
voort te zetten en verder uit te breiden; het rendement zal verder omhoog gaan door extra
aandacht voor coaching van de studenten, kwaliteit van onderwijzend personeel en aantrekkelijkheid van het curriculum. De extra aandacht voor immigranten en vrouwelijke studenten
middels rolmodellen is uitdagend. Het keuzeaanbod voor de studenten middels minoren en
heldere masterprogramma's zijn overtuigend. De onderwijsparagraaf van Nijmegen is een
voorbeeld voor andere instellingen.
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16. Universiteit Twente
Algemeen
Het multidisciplinaire karakter van het onderzoek en onderwijs is bij de Universiteit Twente
(UT) en de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) erg belangrijk. Hiervoor worden goede argumenten gegeven en het onderzoek is onderverdeeld in drie instituten (MESA+,
Impact en MIRA) van hoog tot zeer hoog niveau. Deze instituten zijn zeer goed verankerd in
landelijke samenwerkingen als ook in 3TU verband, hoewel de laatste niet erg prominent
beschreven is. Tegelijkertijd heeft de multidisciplinaire opzet van de UT een heldere positionering van de diverse opleidingen en onderzoeksgroepen enigszins belemmerd; zo is de relatie
tussen de opleidingen en de research instituten is niet altijd even duidelijk weergegeven. De
UT heeft een excellente trackrecord op het gebied van valorisatie, creëren van spin-off bedrijven en nieuwe hightech banen.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Procestechnologie en katalyse: 1HL+investeringen 'Biomass Conversion'
Nanotechnologie: 1HL+investeringen 'Interfacial Soft Matter Science and
Technology'
Genderbeleid, 1TT

subtotaal eerste geldstroom chemie

220
220
110

550

Eerste geldstroom Fysica
-

Nano-ionics 1HL+1UHD+1UD
Genderbeleid, 1TT

425
110

subtotaal eerste geldstroom fysica

535

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

55
130
185

Totaal Universiteit Twente

1.270

16.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Chemische reactie engineering, katalytische systemen en microdevices in IMPACT (C1);
MSc Chemical Engineering (track Process Technology);
• Nanotechnologie (C2), soft matter & supramoleculaire chemie (C4) in MESA+; gekoppeld
aan de fysica; MSc Chemical Engineering (track Molecules & Materials) en MSc Nanotechnology;
• Biomedische materialen en interfaces (C2) in MIRA; MSc Biomedical Engineering.
Versterking van zwaartepunten via het SNS
In Twente is het onderzoek georganiseerd in drie multidisciplinaire instituten op het gebied
van Duurzame energie en smart devices (Impact), Nanotechnologie (MESA+) en Biomedische
technologie (MIRA). Bij Duurzame energie zijn onderzoeksgroepen op het gebied van Procestechnologie, Katalyse en Scheidingstechnologie betrokken. Het wordt versterkt met een hoogleraarpositie en middelen voor investeringen op het gebied van 'Biomass Conversion'. Recent is
een aantal vooraanstaande onderzoekers op het gebied van procestechnologie en scheidings-
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technologie uit Twente vertrokken. De UT heeft aangegeven zich te blijven richten op duurzame procestechnologie en biomassa conversie, dus staat het voor de uitdaging om dit
zwaartepunt weer op sterkte te brengen. Voor de toekenning van de SNS-middelen in dit
gebied voor een hoogleraar 'Biomass Conversion' en middelen voor investeringen is het een
voorwaarde dat de UT de vacant geworden posities weer opvult met de eigen eerste geldstroommiddelen. Bij Nanotechnologie zijn uitstekende onderzoeksgroepen op het gebied van
supramoleculaire chemie, (bio)materialenonderzoek, nanowetenschappen,
(bio)macromoleculen, gecondenseerde materie en membraantechnologie betrokken. Hier vindt
een verdere versterking plaats van een echt Twents zwaartepunt met een hoogleraarpositie en
middelen voor investeringen op het gebied van 'Interfacial Soft Matter Science and Technology'.
Het zwaartepunt Biomedische materialen en interfaces is van uitstekende kwaliteit en kent excellente groepen van internationale allure. Het heeft geen specifieke investeringen aangevraagd,
maar zal zeker profiteren van de versterking in de nanotechnologie. De twee tracks in de MSc
Chemical Engineering sluiten goed aan bij de betreffende onderzoekzwaartepunten. Op het
gebied van de chemische aspecten van de biomedische technologie is er aansluiting met de
MSc Biomedical Engineering. De UT is bezig enkele master programma's te herstructureren,
o.a. de MSc Nanotechnology en tracks op het gebied van Water (process) technology en Chemical Engineering, o.a. vanwege de instroom en aansluiting op de arbeidsmarkt. Twente participeert in de 3TU MSc programma's Science, Education & Communication (SEC) en Sustainable Energy Technology (SET).
Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Optics & biophysics (F4); MSc Applied Physics (track Optics and Biophysics);
• Fluid physics (F2); MSc Applied Physics (track Fluid Physics);
• Computational physics (F2); MSc Applied Physics (track Materials Physics);
• Material sciences (F2); MSc Applied Physics (track Materials Physics);
• Physics of Energy (F5); MSc Applied Physics (track Materials Physics).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Het zwaartepunt Fluid Physics in Twente is een uitmuntende activiteit met groepen van internationaal topniveau. Het voorgestelde onderzoek in Nano-ionics concentreert zich op de ontwikkeling van nanofluidic devices die toepassingen hebben in de medische technologie. Dit
onderzoek versterkt activiteiten in fluid dynamics, nanofluidics, bionano-electronics and
lab-on-a-chip. Deze combinatie is uniek in Nederland. Er is nationale samenwerking binnen
NanoNed. Het Nano-ionics onderzoek wordt versterkt met 1 hoogleraar, 1 UHD en 1 UD. Het
zwaartepunt is gekoppeld aan het MSc programma Applied Physics.
16.2 Onderwijs
Het aanbod aan bachelor programma's in Twente is uitgebreid en de student heeft meerdere
mogelijkheden, wat tot een relatief hoge participatie in de technische natuurwetenschappen
heeft geleid. De overgang van een BSc opleiding naar een MSc opleiding en dus de instituten
is niet altijd even overzichtelijk. Het opzetten van een MSc in Applied Technology als vervolg
op de recent opgezette BSc zal verhelderend zijn voor de student, maar mogelijk het aantal
masters in de chemie en fysica verminderen. Om de instroom en het rendement te vergroten
zijn uitgebreide plannen vermeld, echter een sterkte-zwakte analyse van deze ambitieuze
plannen om tot het gewenste resultaat te komen ontbreken enigszins.
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17. Universiteit Utrecht
Algemeen
De Universiteit Utrecht (UU) heeft van oudsher een sterke en grote bètafaculteit. In de plannen
is op een heldere wijze de focussering van het onderzoek in een beperkt aantal excellente
zwaartepunten weergegeven. De studentenaantallen kennen een jarenlang hoog niveau, maar
de onderbouwing van de doelstellingen voor het verhogen van de aantallen en rendementen
wordt in de plannen minder sterk beschreven. De beschreven zwaartepunten zijn herkenbaar
en de plannen hebben op een aantal punten een duidelijke afstemming met andere instellingen
in Nederland, zoals het Delta Instituut voor Theoretische Fysica en het Nederlandse Instituut
voor het Onderzoek van de Katalyse (NIOK). Hoewel de afstemming met Wageningen op het
gebied van colloïden wel wordt genoemd, is het belangrijk deze samenwerking verder te versterken. De interactie tussen de chemie en fysica wordt in het Debye Instituut op fraaie wijze
bewerkt.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie
-

Katalyse: 1HL+1TA 'organic-based porous catalytic materials'
Structuurbiologie: 1HL+1UHD+1TA 'single-particle electron microscopy'
Nanoscience of Functional Materials (Colloids) (combinatie van chemie en fysica):
1UD gezamenlijk
Genderbeleid, 1TT

subtotaal eerste geldstroom chemie

255
390
55
110

810

Eerste geldstroom Fysica
-

Theoretical physics: 1HL 'elementary-particle physics' en 1HL 'hard condensed matter'
High energy physics (analysis): 1HL
Nanophysics: 1UD+1 technical assistant '4D nano imaging'
Nanoscience of Functional Materials (Colloids) (combinatie van chemie en fysica):
1UD gezamenlijk
Genderbeleid, 1TT

360
180
185
55
110

subtotaal eerste geldstroom fysica

890

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
- locale activiteiten
subtotaal onderwijs

55
156
211

Totaal Universiteit Utrecht

1.911

17.1 Eerste geldstroom
Chemie
Erkende zwaartepunten in de chemie en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Katalyse in het Debye instituut (C1); MSc Chemical Sciences (track Nanomaterials: Chemistry & Physics);
• Structuurbiologie in het Bijvoet centrum (C3); MSc Chemical Sciences (track Biomolecular
Sciences);
• Colloïden in het Debye instituut (C4) gekoppeld aan de nanofysica in het Debye instituut
(Nanophysics: soft condensed matter F2); MSc Chemical Sciences (track Nanomaterials:
Chemistry & Physics).
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Versterking van zwaartepunten via het SNS
De UU heeft in de chemie drie sterke zwaartepunten van internationale allure die goed passen
in drie focusgebieden van het Sectorplan. Het Katalyseonderzoek in het Debye instituut is van
hoge kwaliteit en wordt versterkt met posities voor een hoogleraar en een technisch assistent
op het gebied van 'Organic-based porous catalytic materials'. Dit zorgt voor koppeling van de al
bestaande expertises op het gebied van het maken en in-situ karakteriseren van heterogene
katalysatoren en van het ontwikkelen van (geïmmobiliseerde) homogene katalysatoren. Dit
past uitstekend in het landelijk kader binnen NIOK. Het Structuurbiologisch onderzoek in het
Bijvoet centrum kent een unieke combinatie van diverse uitstekende onderzoeksgroepen die
structuur-functie relaties van biomoleculen in hun complexe omgeving bestuderen. Dit
zwaartepunt wordt versterkt met posities voor een hoogleraar, een UHD en een technisch
assistent op het gebied van 'Single-particle electron microscopy'. Het Colloïdenonderzoek in het
Debye instituut is van hoge kwaliteit en is rechtstreeks gekoppeld aan het natuurkunde
zwaartepunt nanofysica. De gemaakte opdeling tussen scheikunde en natuurkunde in het UU
plan is enigszins geforceerd. Het totale zwaartepunt wordt versterkt met een gezamenlijke
UD-positie onder de titel Nanoscience of Functional Materials (Colloids), met als doel de interdisciplinaire aanpak in Utrecht nog krachtiger vorm en inhoud te kunnen geven.
Er zijn twee onderzoeksgeoriënteerde tracks in het MSc programma Chemical Sciences in
Utrecht, die goede aansluiting hebben met de onderzoekzwaartepunten, namelijk op het
gebied van biomoleculaire wetenschappen en op het gebied van nanomaterialen, waaronder
zowel katalyse als colloïden vallen. De Universiteit Utrecht heeft ook een aantal andere MSc
programma's voor chemie studenten die zich meer op het bedrijfsleven, beleid of onderwijs
willen richten.
Fysica
Erkende zwaartepunten in de fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleidingen
• Theoretische fysica in het Instituut voor Theoretische Fysica (F1); MSc Physics & Climate
Science (track Theoretical Physics);
• Hoge energie fysica (F1); MSc Physics & Climate Science (track Particle Physics);
• Nanofysica (F2) gekoppeld aan de chemie (colloïden) in het Debye instituut; MSc Physics &
Climate Science (track Nanomaterials: Chemistry & Physics).
Versterking van zwaartepunten via het SNS
Utrecht heeft een excellente fysica afdeling. De onderzoeksgebieden, waar in het profileringsplan geld voor wordt aangevraagd, overlappen goed met de SNS focusgebieden. Het onderzoek in de theoretische fysica is van uitmuntende kwaliteit en wordt versterkt met twee hoogleraren, één op het gebied van de theoretische elementaire deeltjes fysica ('string theory and quantum gravity') en één op het gebied van de harde vaste stof fysica ('quantum critical matter'). Omdat
een aantal posities in Utrecht gaat verdwijnen ten gevolge van budgettaire maatregelen, is het
van urgent belang een aantal nieuwe hoogleraren te benoemen, zodat de excellentie van deze
groep gehandhaafd kan blijven. De samenwerking binnen het Delta Instituut voor Theoretische Fysica is een fraai voorbeeld van landelijke samenwerking. De hoge-energie fysica groep is
klein, maar speelt een essentiële rol binnen Nikhef, het nationale programma in de subatomaire fysica, waarbij de RU, UvA, VU en UU betrokken zijn. Bovendien levert de groep een
belangrijke bijdrage aan het experimentele Alice programma van CERN. Het onderzoek wordt
versterkt met een hoogleraar op het gebied van 'analysis of collective effects'. Voor een gezonde
toekomst van de UU hoge-energie fysica is het echter noodzakelijk dat het aantal studenten in
het MSc programma in de komende jaren groeit. Er zijn plannen om deze doelstelling te verwezenlijken door nauwere samenwerking met de Amsterdamse MSc 'Particle and Astroparticle Physics' en het opzetten van een nationaal MSc programma. De nanofysica is geconcen-
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treerd in het Debye instituut. Bij het instituut is een aantal onderzoeksgroepen betrokken die
internationale faam genieten. Het instituut is uniek binnen Nederland wat betreft het samenbrengen van de chemie, fysica en materiaalkunde van colloïden. Er is samenwerking binnen
het Dutch Soft Matter Network/Meeting, NanoNed, en Colloid Science onderzoek met Wageningen. Dit gebied wordt ondersteund met een UD en een technicus in '4-D imaging'. Bovendien wordt dit zwaartepunt, zoals hierboven bij de chemie al aangegeven, ook nog versterkt in
de combinatie van nanofysica en colloïdenonderzoek in het Debye instituut. Deze ondersteuning leidt tot een duidelijke aanvulling en versterking van het gezamenlijke onderzoek.
17.2 Onderwijs
De beknopte plannen borduren voort op de relatief grote instroom en redelijke rendementen
in Utrecht. Echter de plannen zullen verder moeten worden uitgewerkt om beide te verhogen.
Verder is het noodzakelijk om – zeker in vergelijking met de andere instellingen – duidelijk te
maken wat bereikt gaat worden met welke nieuwe initiatieven.
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18. Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Algemeen
Het profileringsplan van Wageningen (WU) heeft een geheel ander karakter dan dat van de
andere instellingen. WU heeft geen faculteit exacte wetenschappen, chemie of fysica. WU kent
slechts één faculteit met vijf afdelingen, waarbij de chemie en fysica zijn geïntegreerd in de
doelstellingen van de life sciences. De chemie en fysica leveren de disciplinaire basis voor een
aantal studies en zijn van groot belang voor het succes van de opleidingen van de WU. De
opleiding Moleculaire (Levens) wetenschappen bestaat al sinds 1975 en Wageningen heeft
hiermee een unieke positie in Nederland. Een tabel met milestones op het gebied van financiën, personeel, onderwijs en onderzoek ontbreekt in het profileringsplan.
Honoreringsvoorstel

k€

Eerste geldstroom Chemie en Fysica
-

Colloïden: 1HL Bionanotechnologie

subtotaal eerste geldstroom chemie en fysica

180

180

Onderwijs
- nationale outreach activiteiten
subtotaal onderwijs

15
15

Totaal Wageningen Universiteit

195

18.1 Eerste geldstroom
Chemie en fysica
Erkend zwaartepunt in de chemie/fysica en de daaraan gekoppelde MSc opleiding
• Biomoleculaire wetenschappen, inclusief colloïdchemie & bionanotechnologie (C4) en soft
condensed matter (F3); MSc Molecular Life Sciences, track Biocolloids and Bionanotechnology.
Versterking van het zwaartepunt via het SNS
Wageningen is de 'University of Life Sciences' en chemie en fysica zijn daarin verweven in de
afdeling Agrotechnologie en voeding. Het cluster Biomoleculaire wetenschappen bevat vier
leerstoelen op het gebied van biofysica, organische chemie, fysische chemie en biochemie. In
het kader van het Sectorplan zijn vooral de colloïdchemie en surfactanten een erkende activiteit
binnen de chemie. De chemie en fysica in de biomoleculaire wetenschappen worden versterkt
met een hoogleraarpositie op het gebied van Bio-nanotechnologie om de fysische component
van dit zwaartepunt te versterken. Zwaartepunten in Wageningen op het gebied van Food
chemistry & technology, incl. biobased chemistry en bio process technology (C1), op het gebied van
Biomedical & life sciences, incl. systems biology en microbiology (C3) en op het gebied van Physics of
life (F4) worden in het kader van het SNS niet erkend als volwaardige zwaartepunten. Dit
betreft geen oordeel over de kwaliteit van het onderzoek in deze zwaartepunten, maar ze
liggen buiten de scope van het SNS. Het versterkte zwaartepunt is gekoppeld aan het MSc
programma Molecular Life Sciences en hierbinnen zal Wageningen een MSc track Biocolloids
and Bionanotechnology ontwikkelen, die, indien succesvol, zal uitgroeien tot een zelfstandig
MSc programma.
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18.2 Onderwijs
Een relatief bescheiden plan om een eigen master te realiseren is gepresenteerd, waarbij de
chemie en fysica op heldere wijze worden gecombineerd. Hoewel er geen tabellen van
instroom en rendement bekend zijn gemaakt, moet er moet wel een duidelijker uitwerking
gegeven worden aan de noodzakelijke ambities om de studentenaantallen in zowel BSc en
MSc van de Molecular Life Science verder te doen groeien. Deze groei moet het zelfstandig
MSc programma mogelijk maken, anders zal het bij een track blijven en is de chemie/fysica
subkritisch. De relatief hoge vrouw/man ratio bij de huidige studentenpopulatie is een positief
onderdeel van de opleiding.

- 57 -

HOOFDSTUK VI

VOORTGANGS- EN EINDEVALUATIE

19. Het ultieme doel
Het Sectorplan natuur- en scheikunde is een integraal plan voor herstructurering en versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. Een betere afstemming
binnen Nederland zal helpen om ook binnen Europa een sterkere rol te spelen en aanspraak te
maken op de groeiende Europese gelden voor onderzoek.
In deze paragraaf worden de ultieme doelen nog eens op een rij gezet, mede met het oog op de
handvatten voor de voortgangs- en eindevaluatie (volgende paragrafen). De natuur- en scheikunde zijn twee wetenschapsgebieden waarin Nederland op hoog internationaal niveau opereert, maar in beide vakgebieden is het aantal studenten in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Beide disciplines zijn sterk geraakt door het verschijnsel dat studenten in de harde bètastudierichtingen 'uitwaaieren' over min of meer nieuwe (bèta)opleidingen. De financiële
mogelijkheden voor ongebonden en vernieuwende wetenschap zijn in beide vakgebieden
decennia lang niet meegegroeid met de stijgende kosten, er is een onbalans ontstaan in de
opbouw van de vaste staf en vrouwen zijn in de vaste staf al langere tijd ondervertegenwoordigd. Nieuwe impulsen in het bachelor- en masteronderwijs, gerichte keuzes in zwaartepunten van onderzoek en goede afspraken tussen universiteiten zijn onderdelen van de revitaliseringoperatie voor versterking van de kennisinfrastructuur, waardoor meer focus en massa zal
ontstaan in onderzoek en onderwijs met behoud van de hoge kwaliteit.
De aantrekkelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs in de natuur- en scheikunde wordt
vergroot. De aansluiting met het voortgezet onderwijs wordt verbeterd en de aantallen eerstejaarsstudenten worden vergroot tot gemiddeld minimaal 100 studenten per opleiding. Dit
betekent ook een hogere instroom van studenten uit doelgroepen als vrouwen en allochtonen.
De bacheloropleidingen worden verbeterd om de door- en uitstroom van studenten te vergroten, met als doel een studierendement van 70%. Ook in het vervolgtraject in masteropleidingen worden keuzes gemaakt die meer helderheid geven over mogelijke specialisaties:
masteropleidingen, die zijn gekoppeld aan onderzoekzwaartepunten en voorbereiden op een
promotie en masteropleidingen die de universitaire studie afronden en aansluiten bij de
arbeidsmarkt.
Het ultieme doel is dat er jaarlijks zo'n 700 eerstejaarsstudenten voor zowel chemie als fysica
zullen zijn, waarbij voor de chemie de brede definitie wordt bedoeld, inclusief bacheloropleidingen met andere namen maar wel met een voornamelijk chemisch karakter. Met een studierendement van 70% betekent dit dat er jaarlijks voor iedere discipline een kleine 500 studenten
uitstromen met een BSc diploma. Velen zullen daarna een masteropleiding gaan volgen, hetzij
een van de onderzoeksgerelateerde MSc-opleidingen die voorbereiden op een carrière in de
wetenschap, hetzij een MSc-opleiding die gerelateerd is aan bijvoorbeeld onderwijs, communicatie, management, geschiedenis, beleid, business, etc. en voorbereidt op een (andere) carrière
in de maatschappij. De herstructurering van de masteropleidingen middels het koppelen aan
de onderzoekzwaartepunten zorgt ervoor dat ze beter aansluiten bij zowel de wensen van de
student als ook bij die van de toekomstige werkgever. Op deze manier worden in Nederland
de talententen ontwikkeld en ten volle benut.
Het wetenschappelijk onderzoek in de natuur- en scheikunde in Nederland is ondanks de
geringe omvang kwalitatief uitstekend en heeft wereldwijd een grote impact, zoals reeds uiteengezet in Hoofdstuk I. Om deze excellentie te behouden en innovatief onderzoek te blijven
stimuleren worden keuzes gemaakt die leiden tot een gestructureerd en gebalanceerd nationaal landschap van onderzoekzwaartepunten aan de verschillende universiteiten. De onderzoekzwaartepunten zijn verbonden aan focusgebieden in de chemie respectievelijk de fysica,
zoals gedefinieerd in het oorspronkelijke Sectorplan. De keuze van de zwaartepunten hangt
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samen met de bewezen wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke thema's, zoals de
relevantie voor innovatie en toepassingen. Een structurele versterking van de zwaartepunten
via de eerste geldstroom zorgt voor een goede vaste staf en infrastructuur aan de universiteiten. Ook het vergroten van de in- en doorstroom van meer vrouwelijke onderzoekers in
hogere posities in de zwaartepunten kan daaraan bijdragen. De onderzoekers in de zwaartepunten zullen ook een actieve rol vervullen bij onderwijs en outreach activiteiten. Via de
tweede geldstroom wordt de focus en massa van de onderzoekzwaartepunten verder versterkt.
Het doel is dat het Nederlandse onderzoek in de natuur- en scheikunde ook in de toekomst
minstens op het niveau van de afgelopen jaren zal presteren. Iedere (combinatie van) universiteit(en) kent 2-5 zwaartepunten in de verschillende focusgebieden. Er zal een duidelijke koppeling tussen deze zwaartepunten en de masteropleidingen zijn. Een masteropleiding heeft
een instroom van minimaal 20 studenten. Er vindt nationale afstemming en samenwerking
plaats tussen de verschillende instellingen d.m.v. interuniversitaire onderzoekcentra en platforms in de verschillende focusgebieden. Met deze focussering in onderzoek (en daarmee de
masteropleidingen) wordt recht gedaan aan het belang om de sterktes in het onderzoek te
laten excelleren, onderzoek op voor de maatschappij belangrijke onderwerpen te versterken en
ruimte te bieden aan vernieuwing en wetenschappelijke uitdagingen. Alleen op deze manier
zal Nederland een internationale toppositie in het onderzoek in de natuur- en scheikunde
kunnen behouden. Een vitale en excellente kennisinfrastructuur is tevens de basis voor valorisatie richting nieuwe bedrijvigheid.
De ambities op het gebied van onderwijs en onderzoek zijn hoog. Om het ultieme doel te
bereiken is structureel M€ 40 per jaar nodig. Met de op dit moment beschikbare M€ 20 per jaar
zullen de doelen uiteraard zoveel mogelijk worden nagestreefd en zullen de faculteiten een
forse slag kunnen maken. Gedurende het proces van implementatie zal worden nagegaan in
hoeverre de doelen uiteindelijk ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Naar verwachting zal de resterende M€ 20 toch nodig blijken te zijn om de ambities volledig en op tijd te verwezenlijken.
20. Vervolgaanpak
De Commissie Sectorplan Natuur- en Scheikunde is ingesteld voor de duur van 7 jaar, gerekend vanaf 1 april 2009. Vanaf 2011 verzorgt de Commissie een tweejaarlijkse monitoring en
auditing van de met de Sectorplanmiddelen gefinancierde activiteiten, zowel binnen de eerste
als tweede geldstroom. Volgens het instellingsbesluit wordt de Commissie geacht voor 1 juli
2012 en 1 juli 2014 een tussenrapportage uit te brengen, waarin zij verslag doet van de
uitkomsten van de tweejaarlijkse monitoring. Eind 2015 start de Commissie een eindevaluatie
en brengt uiterlijk 1 april 2016 haar eindrapport uit met daarin de uitkomsten en aanbevelingen.
Voor de aanpak van het vervolgtraject zal de Commissie contacten onderhouden met de
diverse betrokken partijen:
• De bètadecanen zijn verantwoordelijk voor de profileringsplannen van de universiteiten en
zullen na toewijzing van de Sectorplanmiddelen ook verantwoordelijk zijn voor de besteding en verantwoording hiervan. De toegewezen posities dienen te worden ingevuld. Er
moeten geschikte kandidaten worden geworven en geselecteerd. De activiteiten op het
gebied van onderwijs en outreach moeten worden uitgevoerd en 'best practices' uitgewisseld. Het met het Sectorplan geïntensiveerde bètadecanen-overleg zal ook in de periode
2011-2016 een actief forum moeten blijven, waarin landelijke afstemming en samenwerking
belangrijke onderwerpen zijn. Ook op andere niveaus, zowel wat betreft onderwijs als
onderzoek, is het belangrijk dat er nationale coördinatie is. De bètadecanen zijn verantwoordelijk dat de prestatieafspraken worden nagekomen. Voor de Commissie zijn de bètadecanen de contactpersonen.
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• Het Platform Bèta Techniek heeft de Commissie in haar werkwijze diverse malen geadviseerd en heeft ook een preadvies uitgebracht over de onderwijsparagrafen van de profileringsplannen. In het verdere traject zal de Commissie het PBT betrekken bij het monitoren
van de prestatieafspraken op het gebied van onderwijs.
• Voor de Sectorplanmiddelen die via de tweedegeldstroom worden verdeeld, heeft de
Commissie afspraken gemaakt met het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van
NWO en het Uitvoerend Bestuur van FOM over de besteding van deze middelen (zie paragraaf 7). De Commissie zal monitoren op welke wijze en in welke mate CW en FOM met de
Sectorplanmiddelen (en eigen middelen) hebben bijgedragen aan de doelen van het Sectorplan. Het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO en het Uitvoerend Bestuur
van FOM zijn verantwoordelijk voor het leveren van overzichten met toegekende projecten,
inclusief de manier waarop deze aan focus en massa in de onderzoekzwaartepunten
bijdragen.
• Het onderwijs en onderzoek zullen in de komende jaren ook op andere manieren geëvalueerd worden, bijvoorbeeld door visitatiecommissies. Waar mogelijk en nodig zal de
Commissie deze gegevens betrekken bij haar monitoring.
• Zo nodig zal de Commissie contact hebben met andere partijen die betrokken zijn bij de
nationale outreachactiviteiten (NNV en C3), partijen die betrokken zijn bij het onderwijs
(IOBT, beroepsverenigingen, onderwijsdirecteuren, etc.), partijen die betrokken zijn bij het
onderzoek (onderzoekscholen, nationale platforms, instituten, KNAW, etc.) of overige partijen (VSNU, Regiegroep Chemie, industrie, LNVH, CWTS, etc.)
Voor de tweejaarlijkse monitoring en eindevaluatie zal de Commissie de bètadecanen vragen
de gegevens aan te leveren die nodig zijn om de prestatieafspraken te evalueren. Deels zal de
Commissie deze gegevens ook verifiëren bij bijvoorbeeld de VSNU. Tevens zal de Commissie
zich zo nodig middels site-visits op de hoogte stellen van de implementatie van het Sectorplan
en de resultaten die daarmee worden bereikt. In het proces van beoordeling van de profileringsplannen leverden de site-visits goede wederzijdse inzichten op voor een succesvolle
implementatie van het Sectorplan. Ook voor de monitoring zullen site-visits een nuttig
instrument kunnen zijn, bijvoorbeeld om te bespreken wat te doen als prestatieafspraken niet
worden gehaald of om aanbevelingen te doen.
21. Prestatieafspraken
Met de bètadecanen maakt de Commissie afspraken over inspanningsverplichtingen en resultaten, zodat de Commissie kan monitoren of de doelstellingen van het Sectorplan worden
gehaald met de inzet van de extra middelen. De prestatieafspraken sluiten aan op de
uitgangspunten van het Sectorplan, zoals aangegeven in hoofdstuk I.
Voor haar tweejaarlijkse monitoring per 1 juli 2012 en 1 juli 2014 en haar eindevaluatie per
1 april 2016 heeft de Commissie gegevens nodig. De decanen wordt gevraagd drie maanden
voordien, dat wil zeggen eerste kwartaal 2012, eerste kwartaal 2014 en vierde kwartaal 2015,
gegevens aan te leveren op het gebied van:
• Onderwijs en outreach
(stijging van instroom, rendementsverbetering, nationale samenwerking)
° Aan de decanen wordt allereerst gevraagd voorjaar 2011 een plan in te dienen, waarin
duidelijker wordt aangegeven hoe de uitwisseling van best practices op het gebied van
onderwijs en outreach zal plaatsvinden. Bij de tweejaarlijkse monitoring wordt de
decanen gevraagd hierover te rapporteren en een overzicht van de activiteiten, projecten
en resultaten te geven, zowel nationaal als lokaal.
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° De decanen wordt gevraagd cijfers aan te leveren over de BSc opleidingen (aantal eerstejaarsstudenten, aantal voltooide BSc's, bachelorrendement en herinschijfrendement) en
de MSc opleidingen (instroom per opleiding/track, aantal studenten en voltooide
MSc's). Tevens dienen ze aan te geven of hiermee wordt voldaan aan de ambities en
prestatieafspraken voor onderwijs en outreach, zoals opgenomen in Hoofdstuk III van
dit advies. In de toelichting dient ook aandacht te worden besteed aan het verhogen van
het aantal vrouwelijke en allochtone studenten.
• Koppeling onderwijs – onderzoek
(faculteitsbeleid, versterking onderwijs en onderzoek)
° Aan de decanen wordt allereerst gevraagd voorjaar 2011 een plan in te dienen, waarin
duidelijker wordt aangegeven welke MSc tracks aan welke onderzoekzwaartepunten
zijn gekoppeld en hoe de instroom van minimaal 20 studenten per track zal worden
gerealiseerd. Bij de tweejaarlijkse monitoring wordt de decanen gevraagd te rapporteren
in hoeverre deze koppeling onderwijs – onderzoek gerealiseerd is.
° De onderzoekzwaartepunten dienen ook actief betrokken te zijn bij BSc onderwijs en
outreach. Dit geldt voor de nieuwe posities, maar evenzeer voor alle andere stafposities.
De decanen wordt gevraagd te rapporteren over deze inzet, activiteiten en resultaten.
• Onderzoek
(handhaven toppositie, heroriëntatie onderzoek, in- en doorstroom vrouwen, nationale samenwerking)
° Aan de decanen wordt gevraagd te rapporteren over de invulling van de gehonoreerde
posities, inclusief de tenure track posities voor vrouwen en het aandeel vrouwen in de
overige nieuwe aanstellingen. Zowel het proces, de planning, de inzet van de middelen
voor start-up funds als de ontwikkeling van de posities dienen te worden toegelicht.
° De kwaliteit van het onderzoek kan worden aangetoond via bijvoorbeeld het aantal
publicaties, citaties, promoties, tweedegeldstroomsteun, andere subsidies en prijzen. De
Commissie houdt hiervoor geen nulmeting aan, maar verwacht dat de decanen de
Commissie via hun rapportage bij de tweejaarlijkse monitoring overtuigen van de
kwaliteit van het onderzoek in de zwaartepunten aan hun instelling.
° Naast de gegevens van de universiteiten zelf zal de Commissie bij de tweejaarlijkse
monitoring ook de gegevens van CW en FOM over de inzet van de SNS-middelen in de
tweedegeldstroom meenemen. Aan CW en FOM wordt gevraagd te rapporteren over de
wijze waarop en de mate waarin ze aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het
SNS hebben bijgedragen met behulp van de SNS middelen. Daarnaast dienen ze ook aan
te geven wat ze met eigen middelen en via andere instrumenten aan de doelen van het
SNS hebben bijgedragen.
° Aan de decanen wordt gevraagd te rapporteren over de ontwikkeling van de zwaartepunten, bijvoorbeeld de omvang, samenstelling en scope, incl. het afbouwen van onderzoekslijnen (heroriëntatie). Ook dient men te rapporteren over de samenwerking met
andere instellingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de nationale platforms en wat die
hebben bijgedragen, de landelijke afstemming en taakverdeling, gebruik van infrastructuur.
• Algemeen
(faculteitsbeleid, versterking natuur- en scheikunde)
° De decanen wordt gevraagd te rapporteren over de inzet van de ontvangen financiële
SNS-middelen en de relatie met de andere financiën van de faculteit.
° Bij de tweejaarlijkse monitoring wordt de decanen ook verzocht te rapporteren over
overige zaken die de implementatie van het Sectorplan beïnvloeden, bijvoorbeeld wat
betreft financiële, personele, wetenschappelijke, onderwijskundige, maatschappelijke,
beleidsmatige of bestuurlijke zaken.
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De Commissie zal al deze gegevens analyseren, beoordelen en toelichten in haar rapportages.
Tevens zal de Commissie de resultaten in landelijk perspectief plaatsen en deze afzetten tegen
de doelstellingen van het Sectorplan, zodat een visie kan worden gegeven op de ontwikkeling
van de beide disciplines. Hierbij zal de Commissie de criteria die bij de beoordeling van de
profileringsplannen zijn aangehouden (zie hoofdstuk I) ook weer meenemen.
In haar eindrapportage zal de Commissie tenslotte de uitkomsten presenteren en aanbevelingen doen voor de verdere verankering en realisatie van de doelen van het Sectorplan en de
daarvoor benodigde middelen uit de eerste en tweede geldstroom.
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Bijlage 1: Samenstelling van de Commissie per 1 april 2010 12

Voorzitter
Prof.dr. D.D. (Douwe) Breimer

Oud-Rector Magnificus en Oud-Voorzitter College van
Bestuur Universiteit Leiden & Hoogleraar
Farmacologie Universiteit Leiden

Overige leden
Dr.ir. J.P.H. (Jos) Benschop

Vice-President Research ASML

Dr. E.M.M. (Ellen) de Brabander

Head of Global R&D Merial Limited

Dr. T. (Teun) Graafland

Manager European Science & Education Programmes
Royal Dutch Shell

Prof.dr. E.W. (Bert) Meijer

Universiteitshoogleraar Moleculaire Wetenschappen
en hoogleraar Organische Chemie
Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr. D.M. (Denise) Krol

Professor of Applied Science
University of California Davis

Prof.dr. B.Q.P.J. (Bernard) de Wit

Hoogleraar Theoretische Natuurkunde
Universiteit Utrecht

Secretarissen
Dr. T. (Tanja) Kulkens

Drs. H.G. (Hendrik) van Vuren

Adjunct-directeur Chemie (Gebied Chemische
Wetenschappen en ACTS) NWO
Hoofd Onderzoekbeleid en Plaatsvervangend
directeur Stichting FOM

Het secretariaat van de Commissie wordt bijgestaan door drs. F.L.A. (Floor) van de Pavert
(Programmacoördinator bij FOM)

Aanvankelijk maakte ook prof.dr.ir. W. (Wim) van Saarloos deel uit van de Commissie. Vanwege zijn
benoeming tot directeur van FOM heeft hij per 1 november 2009 zijn lidmaatschap beëindigd.
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STAATSCOURANT

Bijlage 2

Nr. 15614
20 oktober
2009

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
8 oktober 2009, nr. HO&S/Prog/148842, houdende de instelling van de
Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde (Instellingsbesluit Commissie
Sectorplan natuur- en scheikunde)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2 Instelling en taak
1. Er is een Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde.
2. De commissie heeft tot taak:
a. de minister te adviseren over de besteding van een jaarlijks bedrag van € 14 miljoen in de
periode 2011–2016 ten behoeve van de uitvoering van het Sectorplan natuur- en scheikunde
zoals opgesteld door Stuurgroep Sectorplan natuur- en scheikunde,
b. af te stemmen met NWO over de besteding van een jaarlijks bedrag van € 6 miljoen door
NWO/CW en FOM binnen het kader van het sectorplan.
c. vanaf 2011 tweejaarlijkse monitoring en auditing te verzorgen van de door de minister
gefinancierde activiteiten binnen het sectorplan natuur- en scheikunde, zoals bedoeld onder a
en b,
d. in 2015 een eindevaluatie te starten en de eindevaluatie uit te brengen aan de minister,
3. Ter uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, onder a, beoordeelt de commissie voorstellen van de faculteiten waar natuur- en scheikunde onderdeel van uit maken van de universiteiten
RUG, UvA, VU, UL, UU, TUE, TUD, UT, WUR, en RU.
Artikel 3 Criteria beoordeling plannen
1. De criteria die de commissie in ieder geval gebruikt bij haar advies zijn:
a. faculteitsbreed beleid ter versterking van de exacte wetenschappen, in het bijzonder voor
natuur- en scheikunde,
b. stijging van de instroom van studenten, landelijk én per opleiding, door stimulering en
clustering op grond van een landelijk afgestemde nulmeting,
c. rendementsverbetering op grond van een landelijk afgestemde nulmeting,
d. bijdrage van het ingediende plan aan het handhaven van de toppositie in wetenschappelijke
rankings,
e. bijdrage aan de beoogde heroriëntatie van de onderzoekinspanning,
f. samenwerking met andere instellingen om te komen tot ‘taakverdeling en concentratie’ op het
gebied van onderwijs en onderzoek op landelijk niveau.
g. stijging van de instroom en doorstroom van vrouwelijke wetenschappers naar hogere posities.
Artikel 4 Instellingsduur
De commissie wordt ingesteld voor de duur van 7 jaar, te rekenen vanaf 1 april 2009.
Artikel 5 Informatieplicht
De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.
Artikel 6 Leden
1. De commissie bestaat tenminste uit 5 en ten hoogste uit 7 leden.
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2. Tot leden van de commissie worden bij instelling benoemd:
a. De heer prof. dr. D.D. Breimer, tevens voorzitter,
b. De heer dr. ir. J.P.H. Benschop,
c. Mevrouw dr. E.M.M. de Brabander (vanaf 1 september 2009),
d. De heer dr. T. Graafland,
e. De heer prof. dr. E.W. Meijer,
f. De heer prof. dr. ir. W. van Saarloos (tot 1 november 2009)
g. Mevrouw prof. dr. D.M. Krol (vanaf 1 november 2009)
h. De heer prof. dr. B.Q.P.J. de Wit (vanaf 1 november 2009)
3. De commissie wordt bijgestaan door twee secretarissen, dhr. drs. H.G. van Vuren en mw dr. T.
Kulkens. De secretarissen hebben in de commissie een raadgevende stem.
4. De benoeming van leden en secretarissen geschiedt voor de instellingsduur van de commissie.
5. De minister kan – bij tussentijds vertrek van een lid/secretaris of ter uitbreiding van de commissie –
op voordracht van de commissie een ander lid/secretaris benoemen.
Artikel 7 Werkwijze
1. Het Platform Bèta Techniek brengt pre-advies uit aan de commissie over de onderwijsprestatieafspraken in de plannen bedoeld onder 3. De commissie betrekt het pre-advies bij haar advies aan
de minister zoals bedoeld onder 2 sub a.
2. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
3. De commissie kan zich door andere personen laten bijstaan voor zover dat voor de vervulling van
haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, deskundige ambtenaren.
Artikel 8 Tussenrapportages en eindrapport
1. De commissie brengt vóór 15 maart 2010 een rapport uit met daarbij de adviezen, bedoeld in
artikel 2, tweede lid, onder a.
2. De commissie brengt in 2012 en 2014 vóór 1 juli een tussenrapportage uit waarin de commissie
verslag doet van de uitkomsten van de tweejaarlijkse monitoring, bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onder c.
3. De commissie brengt uiterlijk 1 april 2016 haar eindrapport uit met daarin de uitkomsten en
aanbevelingen naar aanleiding van de jaarlijkse monitoring en de eindevaluatie, bedoeld in artikel
2, tweede lid, onder d.
Artikel 9 Kosten van de commissie
1. De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister.
Onder kosten worden in ieder geval verstaan:
a. de vergoedingen aan de leden van de commissie, zie artikel 10,
b. de kosten voor secretariële ondersteuning,
c. de kosten voor overige zaken zoals vergaderruimtes, het inschakelen van externe deskundigheid, het laten verrichten van onderzoek en publicatie van rapportages.
2. De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning voor de
periode van de instellingsduur aan de minister aan. Bij het uitvoering geven aan activiteiten
waarvan de begroting door de minister is goedgekeurd, handelt de commissie volgens de
geldende (aanbestedings-)regels.
3. De kosten van de commissie zullen vanaf 2011 in mindering worden gebracht op de middelen
genoemd in artikel 2, tweede lid, sub a.
Artikel 10 Vergoeding van de commissie
De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De
toepasselijke salarisschaal voor de voorzitter en de andere leden is schaal 18 van bijlage B van het
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Voor de jaren 2009 en 2016 is de arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de andere leden 4/36 (respectievelijk 3/36) naar rato van de zittingsperiode
in die jaren. Voor de jaren 2010 en 2015 is de arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de andere leden
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3/36 (respectievelijk 2/36). Voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 is de arbeidsduurfactor voor de
voorzitter en de andere leden 1,5/36 (respectievelijk 1/36).
Artikel 11 Verantwoording
1. De Commissie legt jaarlijks vóór 1 juli rekening en verantwoording af over de gemaakte kosten in
het voorafgaande jaar. Vanaf 2011 kan dit indien gewenst tegelijk met de tussenrapportage
bedoeld in artikel 8, tweede lid.
2. De commissie biedt de minister vóór 1 april 2016, eventueel tegelijk met het eindrapport bedoeld
in artikel 8, derde lid, een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten
gedurende de periode dat de commissie werkzaam is geweest. Dit eindverslag kan deel uitmaken
van het eindrapport. Bij het eindverslag legt de commissie rekening en verantwoording af over de
gemaakte kosten in 2015 en 2016.
Artikel 12 Openbaarmaking
1. Rapporten, notities, verslagen en andere producten, waaronder de eindevaluatie, welke door of
namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt,
maar uitsluitend aan de minister uitgebracht, met uitzondering van de correspondentie ter
verkrijging van de voorstellen als bedoeld in artikel 2, derde lid.
2. Na verlening van de subsidies heeft de commissie toestemming met de betrokken instellingen te
communiceren ten behoeve van de uitvoering, monitoring en auditing van de projecten.
Artikel 13 Intellectueel eigendom
De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit
naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de
minister van rechten met betrekking tot intellectueel eigendom aangaande de werkwijze en publicaties
van de commissie.
Artikel 14 Archiefbescheiden
De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Artikel 15 Inwerkingtreding
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2009.
2. Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2016.
Artikel 16 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H.A. Plasterk.
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TOELICHTING
In 2007 heeft de Stuurgroep Natuur- en scheikunde het Sectorplan natuur- en scheikunde (SNS)
aangeboden aan het ministerie. Het SNS is het overkoepelende Implementatieplan van de actieplannen ‘Fysica voor de toekomst’ door de Commissie Actieplan Natuurkunde en ‘De perfecte chemie
tussen onderwijs en onderzoek’ door de Regiegroep Chemie. Het doel van het SNS is versterking van
het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek binnen de natuur- en scheikunde in Nederland.
De plannen signaleren dat het aantal studenten in voorgaande jaren sterk is afgenomen, waardoor
instituten zijn afgeslankt en sommige onder de kritische massa terecht zijn gekomen. Verder kent de
wetenschappelijke staf een onbalans in leeftijd en ‘gender’. Het sectorplan bemerkt dat de mogelijkheid voor ongebonden onderzoek kleiner wordt. En er treedt versnippering van onderzoeksgebieden
op door een gebrek aan landelijke regie om afgewogen keuzes te maken. Deze versnippering bedreigt
de kwaliteit en excellentie in onderwijs en onderzoek.
In de voortgangsrapportage van de Strategische Agenda aan de Tweede Kamer in juni 2008 (KST
31288, nr 31) heb ik aangegeven de noodzaak voor een sterke basis in Nederland in de natuurkunde en
de scheikunde te onderschrijven. Het interesseren van voldoende jongeren, onder wie zeker ook
meisjes, voor deze vakken is van groot belang voor het veilig stellen van voldoende exact geschoolden die onze publieke instellingen en het bedrijfsleven nodig hebben. Het werk van het Platform Bèta
Techniek (PBT) vormt daarvoor een uitstekende basis. De chemie geldt als sleutelgebied wegens het
belang voor een sterk Nederlands bedrijfsleven. Ook vormen krachtige basisdisciplines natuur- en
scheikunde de pijlers voor een gezonde wetenschappelijke infrastructuur. Nederland scoort in die
disciplines internationaal uitstekend. Om dat zo te houden is extra inzet nodig. De betrokken instellingen, de KNAW en NWO hebben aangegeven het plan te steunen en daarom geef ik in het verlengde
van de middelen in 2009 en 2010 via het PBTook vanaf 2011 steun aan het sectorplan.
De middelen voor het sectorplan zullen deels (€ 14 miljoen) direct aan de instellingen worden
beschikbaar gesteld conform de procedure in dit besluit. Het andere deel (€ 6 miljoen ) wordt door
NWO/CW en FOM toegekend volgens de bij de NWO gebruikelijke procedures. Zowel de commissie
sectorplan N&S als NWO-CW en FOM zullen bij de beoordeling van de plannen kijken naar de
aansluiting van die plannen bij de doelen van het SNS. De doelen van het SNS betreffen zowel
wetenschappelijk onderwijs als het wetenschappelijke onderzoek, in het bijzonder modernisering van
het onderzoeklandschap, versterking van het onderzoek op de door de actieplannen geïdentificeerde
focusgebieden, en het creëren van ‘focus en massa’ binnen de instellingen. De commissie verzorgt het
integrale beeld voor de minister van de voortgang van de uitvoering van het sectorplan.
In het besluit geef ik de commissie aanwijzingen mee bij de uitvoering van haar adviestaak. Ten eerste
met betrekking tot de onderzoeksdoelstellingen zal de commissie samenwerken met NWO/CW en
FOM. Ten tweede werkt de commissie samen met het Platform Bèta Techniek (PBT) met betrekking tot
de onderwijsdoelen in elk geval tot 2011. Dit betreft de werkwijze zoals de betrokken faculteiten die
kennen in het kader van de SPRINT-programma’s. Afhankelijk van besluitvorming over het PBT moet
de uitvoering van de monitoring en auditing van onderwijsdoelen vanaf 2011 opnieuw worden bezien.
In toelichting op artikel 3 merk ik op dat de faculteiten het beleid voor natuur- en scheikunde vakgroepen moeten plaatsen binnen het faculteitsbrede beleid. Zo zullen de faculteiten onder meer erop
gericht blijven bètabreed de deelname te doen stijgen en die inspanning zie ik in de monitoring graag
bewaakt. De genoemde nulmeting bestaat uit de cijfers conform de definities zoals die nu gebruikelijk
zijn in het verkeer met het PBT, of aangepast in overeenstemming met het PBT. Het sectorplan toont
ambitieuze doelstellingen ten aanzien van het aantal eerstejaars per Ba-opleiding en per Ma-opleiding,
die ik graag vertaald zie naar de plannen per instelling. Ik onderschrijf de ambitie het postpropedeutisch rendement op minimaal 75% te brengen van harte.
In december 2008 heeft de Stuurgroep haar plan van aanpak gestuurd aan de decanen van de
faculteiten waar natuurkunde en scheikunde deel van uit maken. Daarbij deed de Stuurgroep het
verzoek profileringsplannen in te dienen. Na ontvangst daarvan op 1 april 2009 zijn deze in de
maanden daarna voor advies voorgelegd aan de commissie en aan het PBT. De commissie heeft de
conceptplannen in bezoeken op locatie besproken met de indieners. Begin juli heeft de commissie de
instellingen feedback op hun plannen gegeven. De instellingen is gevraagd op 1 december 2009 goed
op elkaar afgestemde definitieve plannen bij de commissie in te dienen.
Op basis van het eindrapport van de commissie Sectorplan natuur- en scheikunde begin 2016 zal een
besluit worden genomen over eventuele indaling van de middelen in de eerste geldstroom.

4

Staatscourant 2009 nr. 15614

20 oktober 2009

- 69 -

Het is de bedoeling dat door de uitvoering van de plannen de natuur- en scheikunde in de toekomst
zal blijven excelleren en de Nederlandse kennissamenleving duurzaam versterkt.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R.H.A. Plasterk.
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