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Bijschrift bij de afbeelding op de voorkant 

 
Quantuminterferentie in enkele moleculen 
Chemici en fysici van TU Delft en Universiteit Leiden zijn samen op zoek naar alternatieve 
methoden om quantuminterferentie, en de invloed hiervan op moleculaire geleiding, aan te 
tonen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld nieuwe moleculen maken die als gevoelige sensoren 
kunnen dienen.  
 
Op het plaatje is een benzeenring (midden) te zien, gekoppeld aan twee gouden elektrodes. 
Deze zou destructieve interferentie moeten vertonen. De grafiek laat de berekende 
waarschijnlijkheid zien dat elektronen hun pad door de ring voltooien. Tussen -5 en -4 
elektronvolt gaat de transmissie naar nul, wat op destructieve interferentie duidt. 
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0. Conclusies en aanbevelingen 
Deze tweede tussenrapportage van de Commissie Breimer (verder ‘de Commissie’) aan de 
minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortgang van de 
implementatie van het Sectorplan natuur- en scheikunde (verder ‘het Sectorplan’ of ‘SNS’) is 
gebaseerd op de voortgangsrapportages van de faculteiten. Over de onderwijsaspecten in deze 
voortgangsrapportages heeft de Commissie zich ook deze keer laten adviseren door de 
speciaal voor dit doel ingestelde Expertcommissie Sminia van het Platform Bèta Techniek 
(PBT). De Commissie heeft de bevindingen van de Expertcommissie integraal overgenomen en 
in haar conclusies en aanbevelingen verwerkt. In deze tweede tussenrapportage vraagt de 
Commissie speciale aandacht voor de veertien conclusies en aanbevelingen hieronder. De 
eerste zeven (a t/m g) gaan expliciet in op de criteria uit het instellingsbesluit. De andere 
zeven (h t/m n) beschouwen andere issues die van vitale betekenis zijn voor een voorspoedige 
ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek in beide disciplines. 
 
a - Facultair stimuleringsbeleid 
Dankzij de specifieke middelen van het Sectorplan heeft het door de faculteiten gevoerde 
beleid over een breed front de exacte wetenschappen versterkt, de natuur- en scheikunde in 
het bijzonder. Dit ondanks generieke bezuinigingen en een klimaat waarin politiek en 
samenleving de draai naar meer bèta en techniek nog maar moeizaam weten te maken. Het 
Sectorplan is door de faculteiten, NWO-CW en FOM voortvarend geïmplementeerd. Vrijwel 
alle toegewezen posities zijn bezet. 
Indrukwekkend is de wijze waarop de faculteiten een goede balans weten te creëren tussen 
sterke disciplines enerzijds en kansen voor vruchtbare inter- en multidisciplinaire samenwer-
kingen anderzijds. Niet alleen werken de chemie en de fysica onderling nauw samen, maar 
deze disciplines werken ook goed samen met andere disciplines zoals de levenswetenschap-
pen, medische wetenschappen, technische wetenschappen, wiskunde, astronomie en informa-
tica. Veel multidisciplinair onderzoek is van groot belang voor de aanpak van 'grand challen-
ges', speelt in op de vraagsturing via de topsectoren en draagt krachtig bij aan innovatie en 
concurrentiekracht van een mede daardoor toekomstbestendig bedrijfsleven. 
Mede gestimuleerd door het Sectorplan is het Bètadecanenoverleg in het nationale weten-
schapsbestel uitgegroeid tot een gezaghebbend orgaan. 
 
b - Verhoging studenteninstroom 
De instroom van studenten vertoont een zodanig hoge groei dat over het geheel genomen de 
doelen voor 2016 nu al zijn bereikt! Mede door krachtenbundeling en gevormde samen-
werkingsverbanden (UvA/VU en LEI/TUD) zal ook de schaal van de diverse BSc-opleidingen 
voldoen aan het gestelde doel: een instroom van nieuwe studenten ≥ 100 per jaar. Dit geldt 
zowel voor de scheikunde als de natuurkunde. 
 
c - Rendementsverbetering opleidingen 
Het studierendement van de BSc-opleidingen is toegenomen, maar de doelen zijn nog niet 
over de volle breedte bereikt. Toch ziet de Commissie dat er belangrijke stappen zijn en wor-
den gezet die vertrouwen geven op een verdere verbetering in de toekomst. Vooral het goede 
werk van de Innovatie Centra Academisch Bètaonderwijs (ICAB) en de uitwisseling van best 
practices in dat verband moeten hier met ere worden genoemd. Hoewel de jaarlijkse BSc-uit-
stroom nu al aan de doelen voor 2016 voldoet (≥ 500 per discipline), zal een verdere verbete-
ring van het studierendement de uitstroom verder opstuwen. 
 
d - Handhaving toppositie in wetenschappelijke rankings 
Kwalitatief behoort het chemisch en fysisch onderzoek in Nederland tot de absolute wereld-
top. Dat is opmerkelijk omdat deze disciplines naar internationale maatstaven gemeten sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in het Nederlandse onderzoekspectrum. Alle krachten moeten 
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gebundeld worden om te voorkomen dat het tekort aan kwantiteit afbreuk gaat doen aan de 
kwaliteit. 
 
e - Heroriëntatie onderzoekinspanning 
In de visiedocumenten die aan het Sectorplan ten grondslag liggen, werden focusgebieden 
benoemd die als uitgangspunt hebben gediend bij de formulering van lokale zwaartepunten. 
De decanen hebben deze zwaartepunten met hand en tand beschermd tegen generieke bezui-
nigingen die er ondanks het Sectorplan toch ook waren. Dit heeft er per saldo toe geleid dat de 
heroriëntatie van de onderzoekinspanning een nog scherper profiel heeft gekregen. 
Ook NWO-CW en FOM plegen een grote inzet om het Sectorplan tot een succes te maken. Zij 
wenden – naast hun Sectorplanmiddelen – ook een substantieel deel van hun reguliere mid-
delen aan om de onderzoekzwaartepunten aan de universiteiten te versterken. Verder hebben 
zij een goed oog voor de tenure trackers en hun behoefte aan middelen om hun onderzoek goed 
op te kunnen starten. 
 
f - Taakverdeling en concentratie 
Bij de start van het Sectorplan zijn door de faculteiten profileringsplannen ingediend met per 
universiteit landelijk afgestemde zwaartepunten. Het Bètadecanenoverleg heeft hierbij een 
cruciale verantwoordelijkheid genomen. Overigens betreft dit een continu proces waarbij ook 
de krachtige werking van het NWO-instrument Zwaartekracht en de Nationale Roadmap 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van OCW niet onvermeld mag blijven. Ook via het 
topsectorenbeleid zijn belangrijke initiatieven op dit vlak tot stand gekomen (bijvoorbeeld de 
oprichting van het instituut ARCNL). 
 
g - Meer (top)vrouwen 
De kansen om met de middelen van het Sectorplan het lage aandeel vrouwen in de weten-
schappelijke staven substantieel te verhogen, zijn goed benut. Van de 96 (soms in deeltijd) 
ingevulde posities zijn er 31 (32 procent) door een vrouw bezet. Dit is voor een aanzienlijk deel 
te danken aan de speciale tenure track posities (18) die de Commissie voor vrouwen ter 
beschikking heeft gesteld. De oorspronkelijke verwachting dat 40 procent van de nieuwe posi-
ties uiteindelijk door vrouwen zou worden bezet, komt echter niet uit. Nieuwe impulsen 
worden dan ook als noodzakelijk gezien. Het aantal vrouwen in de hoogste wetenschappelijke 
rangen groeit gestaag, maar een doel als '20 in 2020'1 is nog ver weg.  
 
h - Internationale werfkracht van talent 
Bij het aantrekken van chemische en fysische toponderzoekers die zich elders in de wereld al 
bewezen hebben, is Nederland helaas niet meer concurrerend. Hoewel de Nederlandse positie 
op de internationale markt voor tenure trackers nu nog redelijk is, komt ook deze de laatste tijd 
steeds meer onder druk te staan. Ook de brain drain neemt toe. Mede gezien het grote belang 
van beide disciplines voor het bedrijfsleven en de grand challenges is een actiever 
overheidsbeleid noodzakelijk. Te denken valt aan start-up funding op een niveau zoals dat in 
Duitsland en Zwitserland gangbaar is. Ook is het van groot belang dat jong aangeworven 
talent ook later over voldoende middelen kan beschikken om tot bloei te komen en in bloei te 
blijven. 
 
i - MSc-opleidingen en de connectie met onderzoekzwaartepunten ('matrix') 
De beoogde jaarlijkse instroom per MSc-opleiding voldoet nog niet overal aan het gestelde 
doel van ≥ 20. De verwachting is gewettigd dat door herstructureringen en samenwerking hier 
in de komende paar jaar nog flinke slagen zullen worden gemaakt. De uitstroom van MSc-
opleidingen is uitermate bevredigend, mede vanwege zijinstroom vanuit andere disciplines en 

                                                      
1 '20 in 2020' is een voorstel van Els Goulmy en Wim van Saarloos aan de minister van OCW voor 20 procent 
vrouwelijke hoogleraren in 2020 (FOM-10.0571). 
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het hbo, alsmede instroom vanuit het buitenland. De Commissie constateert met tevredenheid 
dat de instellingen de koppeling van het masteronderwijs aan de onderzoekzwaartepunten 
voortvarend ter hand hebben genomen. Dit heeft geleid tot een verscherping van de 
onderwijsprofielen van de instellingen, waarbij de lokale onderzoekzwaartepunten leidend 
zijn voor de aangeboden specialisaties binnen de masteropleiding van de instellingen. De 
nationale 'matrix' die dit proces heeft opgeleverd, is een prestatie van formaat! Het is nu zaak 
snel ook de laatste stap te zetten en de 'matrix' in te zetten als communicatiemiddel voor de 
werving van potentiële MSc studenten uit binnen- en buitenland. Een aansprekende en 
wervende webpagina waarop de faculteiten gezamenlijk presenteren wat Nederland te bieden 
heeft, kan en moet er snel komen. 
 
j - Outreach 
De Commissie is onder de indruk van de vele en uiteenlopende activiteiten van de instellingen 
voor het pre-universitair onderwijs. Dit varieert van outreach om bij leerlingen in het primair 
en secundair onderwijs belangstelling voor bèta en techniek te kweken tot steun aan initiatie-
ven voor onderwijsverbetering (vernieuwing lesmethoden, beter opgeleide leraren). Een goed 
overzicht ontbreekt echter. Alles gebeurt ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar de 
vraag naar de effectiviteit is vaak moeilijk te beantwoorden. De Commissie vindt het de hoog-
ste tijd een en ander systematisch in kaart te brengen en daar vervolgens een centrale regie op 
te zetten. De Commissie neemt met waardering kennis van de opdracht van de bètadecanen 
aan hun onderwijsdecanen om een dergelijk onderzoek in te stellen. Er wordt sterk op aange-
drongen daarbij ook het Platform Bèta Techniek te betrekken. Het is van groot belang voor het 
onderzoek en de opvolging van de daaruit te trekken conclusies om een breed draagvlak te 
creëren. 
 
k - Lerarenopleiding 
Het animo voor de universitaire lerarenopleidingen natuur- en scheikunde is gering. Dat is 
bedreigend voor de kwaliteit van het vwo en de continuïteit van de bestaande lerarenoplei-
dingen. Het gevaar van een negatieve spiraal waarbij de academisch geschoolde eerste-
graadsleraar verdwijnt, is niet denkbeeldig. Stevige – wellicht zelfs onconventionele - maatre-
gelen zijn nodig om het tij te keren. De Commissie beveelt de instelling aan van een speciale 
commissie die de bètadecanen en het ministerie daartoe van advies moet dienen. Uiteraard zal 
ook het vwo zelf in deze commissie vertegenwoordigd moeten zijn. In dit kader moet vermeld 
worden dat de Commissie ook de recente instelling door de bètadecanen van een nationale 
commissie voor bètadidactiek als een belangrijke ontwikkeling ziet. 
 
l - Versnelde structurele indaling SNS-accres 
Nu de implementatie van het Sectorplan zo voorspoedig verloopt en veel van de gestelde 
doelen al zijn bereikt, acht de Commissie een bemoedigend signaal van het kabinet op zijn 
plaats. Daarom doet de Commissie de suggestie de middelen die vooralsnog tijdelijk aan de 
instellingen, NWO-CW en FOM zijn toegekend, versneld structureel te maken. Overigens is 
het voor de bestendiging van de geboekte resultaten en het bereiken van de resterende doelen 
van cruciaal belang dat de indaling van de Sectorplanmiddelen in de reguliere bekostiging van 
de desbetreffende instellingen nog voor een ruime periode geoormerkt wordt. 
 
m - Het instrument 'sectorplan' 
Het Sectorplan natuur- en scheikunde is opgezet om het wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek structureel te versterken en te profileren. Het werkende weg ontwikkelde instru-
ment (er lag geen blauwdruk) kenmerkt zich door heldere en meetbare doelstellingen en 
resultaten. Een significante sterkte van het sectorplan is de specifieke wisselwerking tussen 
eerste en tweede geldstroom. De vorming van zwaartepunten is in competitie gestimuleerd, 
wat een geschikt vehikel is gebleken om gezamenlijk onderwerpen aan te pakken die vragen 
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om continuïteit en impulsondersteuning en een succesvol mechanisme om universiteiten in 
beweging te krijgen, en onderwijs en onderzoek beter te koppelen. Een sectorplan is derhalve 
uitermate geschikt om de visie op wetenschap(sterreinen) effectief vorm te geven binnen 
zowel de eerste als de tweede geldstroom, met in beide gevallen een commitment voor de 
lange termijn. Daarmee is tevens gezegd dat een breed gedragen visie op de toekomst van een 
sector een cruciale voorwaarde is voor een sectorplan met overtuigingskracht. 
 
n - Follow-up Vision Paper 2025 Chemie en Fysica van Dijkgraaf c.s. 1. 
In het Vision Paper 2025 Chemie en Fysica houdt de Commissie Dijkgraaf een krachtig 
pleidooi voor uitbreiding van het Sectorplan. De Commissie Breimer steunt dit pleidooi, maar 
vindt het - net als bij het vigerende Sectorplan - belangrijk ook bij een Sectorplan 2.0 de doelen 
SMART te formuleren, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden. Dat is geen sinecure, vergt tijd en behoeft nauwgezet 'zwaluwstaarten' met de 
Commissie Dijkgraaf. Desgevraagd is de Commissie bereid leiding te geven aan de 
voorbereiding c.q. totstandkoming van een dergelijk plan in de loop van 2015. Uiteraard 
vereist zo'n operatie draagvlak bij de betrokken stakeholders en de a priori bereidheid van 
OCW om een goed plan ook van adequate financiële middelen te voorzien. Hierbij wordt 
gedacht aan een bedrag van M€ 20 per jaar, zijnde identiek aan de tweede tranche van het 
oorspronkelijke Sectorplan. 
 
 
 
  

                                                      
1 In het Vision Paper 2025 Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future beschrijft de Commissie Dijkgraaf de ambities 
voor de natuur- en scheikunde voor de komende tien jaar. Op 2 december 2013 werd het document aangeboden aan de 
opdrachtgevers, prof.dr. Ben Feringa, voorzitter van het NWO-gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen en lid van de 
Regiegroep Chemie, en prof.dr. Eric Eliel, voorzitter van het Platform Universitaire Natuurkunde. 
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1. Inleiding 
De Commissie Sectorplan natuur- en scheikunde onder leiding van prof.dr. D.D. Breimer 
(voor de volledige samenstelling, zie bijlage A) heeft tot taak de tweejaarlijkse monitoring en 
auditing te verzorgen van de activiteiten in het kader van het Sectorplan en de besteding van 
de middelen die daarvoor door de minister ter beschikking zijn gesteld. Deze activiteiten zijn 
gebaseerd op het advies over de implementatie van het Sectorplan, dat de Commissie op 12 
april 2010 uitbracht en dat vervolgens integraal door de minister werd overgenomen.1 Op 9 
juli 2012 bracht de Commissie een haar eerste tussenrapportage uit.2 In deze tussenrapportage 
doet de Commissie verslag van de uitkomsten van haar tweede evaluatie. In 2016 zal de 
Commissie een eindrapport aan de minister uitbrengen met onder andere de resultaten van de 
eindevaluatie die in de loop van 2015 zal starten. 
 
De monitoring en auditing betreffen enerzijds de besteding van de middelen en anderzijds de 
geboekte resultaten. Het algemene beeld van de Commissie is dat de faculteiten, NWO-CW en 
FOM de middelen effectief besteden en goed op koers liggen om de afgesproken doelstellin-
gen te halen. De Commissie heeft de overtuiging dat het Sectorplan leidt tot een duurzame 
versterking van de natuur- en scheikunde, zowel wat betreft het onderwijs als het onderzoek. 
De bètadecanen delen deze visie. 
 
Ter voorbereiding op deze tussenrapportage hebben de faculteiten, NWO-CW en FOM – net 
als bij de eerste tussenrapportage - voortgangsverslagen ingediend. Voor de onderwijsaspec-
ten is preadvies uitgebracht door het Platform Bèta Techniek (zie bijlage B). Ten slotte heeft de 
Commissie op een centrale plaats in het land gedurende twee dagen decanen en bestuurders 
van de betrokken organisaties ontvangen. Deze tussenrapportage bevat de weerslag van deze 
voortgangsverslagen en de gevoerde gesprekken. Een belangrijk nieuw element in deze 
gesprekken waren de SWOT-analyses van de faculteiten en de tweede geldstroom waarop 
hierna in paragraaf 1.2 nader wordt ingegaan. 
 
1.1 Doelen en beoordelingskader 
Bij haar werkzaamheden neemt de Commissie als uitgangspunt dat het Sectorplan moet leiden 
tot een structurele versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de natuur- 
en scheikunde aan de algemene en technische universiteiten, waarbij onderwijs en onderzoek 
zoveel mogelijk in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Daarbij moet in het 
bijzonder gedacht worden aan de verwezenlijking van de volgende doelen: 
- het duurzaam vergroten van de instroom (onder andere 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 studierende-

ment (≥ 70 procent); 
- heroriëntatie van de onderzoekinspanning (met als doelen modernisering van het onderzoekland-

schap, het creëren van 'focus en massa' binnen de instellingen, taakverdeling en concentratie op na-
tionaal niveau en handhaving/verbetering internationale status/excellentie). 

 
Het beoordelingskader dat de Commissie heeft gehanteerd, houdt uiteraard nauw verband 
met de nagestreefde doelen. Ook het instellingsbesluit van de minister is daarover heel duide-
lijk: 
  

                                                      
1 Advies Commissie Breimer inzake implementatie Sectorplan Natuur- en Scheikunde, 12 april 2010 (SNS – 10.0119/D). 
2 Eerste Tussenrapportage Commissie Breimer inzake implementatie Sectorplan Natuur- en Scheikunde, 30 juni 2012 
 (SNS – 12.0728/D). 
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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. 
 
1.2 SWOT-analyses 
De implementatie van het Sectorplan is nu in een cruciale fase gekomen. In 2010 heeft de 
minister van OCW het advies van de Commissie over de profileringsplannen uit 2009 overge-
nomen. Vanaf 2011 zijn de middelen voor de implementatie beschikbaar gekomen. In 2016 
moet bij de slotevaluatie besloten worden of de middelen van het Sectorplan structureel zullen 
indalen. Intussen draait de wereld door. Het Sectorplan is succesvol. De studentenaantallen 
vertonen een spectaculaire groei. De FES-middelen verdwijnen, de topsectoren krijgen 
gestalte. De maakindustrie ontwikkelt zich tot het trekpaard van de Nederlandse economie. 
Het Vision Paper 2025 van de Commissie Dijkgraaf wijst zowel op tekortkomingen die 
voortduren, als op nieuwe ontwikkelingen die opkomen. De Adviesraad voor het 
Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert in 'Boven het maaiveld' over focus op 
wetenschappelijke zwaartepunten1. De VSNU en het Rathenau Instituut schetsen in 'Vizier 
vooruit' vier toekomstscenario's voor de Nederlandse universiteiten2. En het rapport van het  
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) behandelt de huidige inzet van middelen voor 
wetenschappelijk onderzoek in relatie tot maatschappelijke output.3 Op Prinsjesdag komt het 
kabinet met zijn Wetenschapsvisie. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie aan de 
bestuursdelegaties van de faculteiten, NWO-CW en FOM gevraagd even afstand te nemen van 
de dagelijkse beslommeringen en aan het begin van de gesprekken vanuit het perspectief van 
hun instelling een SWOT-analyse te presenteren, met als doel een substantieel deel van het 
gesprek een strategisch karakter te geven. Andermaal zou het dus moeten gaan over 
positionering en profilering. 
 
De centrale thema's uit de SWOT-analyses van de bètadecanen en de besturen van NWO-CW 
en FOM laten zich als volgt samenvatten: 

 We zijn trots op de sterk gestegen studentenaantallen, maar constateren dat de benodigde 
onderwijscapaciteit voor een kwalitatief goede opleiding ten koste gaat van de 
onderzoekcapaciteit. 

 Het Sectorplan is voor de natuur- en scheikunde een succesvol instrument gebleken. De 
profilering via zwaartepunten verschaft een positieve duidelijkheid in samenwerking met 
andere instellingen, het bedrijfsleven en de binding met de regio. 

 Inhoudelijk staan universiteiten voor de uitdaging om bruggen te slaan tussen funda-
menteel onderzoek, toegepast onderzoek en engineering. 

 Het Sectorplan heeft de koppeling tussen onderwijs en onderzoek al krachtig bevorderd en 
er is ambitie om op dit punt nog verdere slagen te maken. 

 De beperkte deelname van vrouwen blijft een punt van aanhoudende zorg. Het is een grote 
uitdaging om meer meisjes te interesseren voor de studie natuur- en scheikunde, de 

                                                      
1 Advies 86, (AWT); Den Haag, april 2014  
2 VSNU en Rathenau Instituut, februari 2014 
3 IBO; Den Haag, 1 mei 2014 
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monodisciplinaire studievarianten in het bijzonder. Ook het aantal vrouwen in de 
wetenschappelijke staf moet verder omhoog. 

 Via het Sectorplan zijn veel nieuwe – vooral jonge – mensen tot de wetenschappelijke sta-
ven toegetreden. Bedreigend is dat er te weinig middelen zijn om deze onderzoekers de 
gelegenheid te geven een florerende groep op te bouwen, zeker in een tijd dat in de tweede 
geldstroom de financiering van het ongebonden fundamenteel onderzoek onder grote druk 
is komen te staan. 

 De universiteiten beschikken over te weinig eigen middelen. Dat is fnuikend voor de 
slagkracht om toptalent te werven met competitieve start up funding. Het belemmert ook de 
mogelijkheden om de lokale infrastructuur (technici, laboranten, werkplaatsen, clean 
rooms, apparaten, computers e.d.) op een hoog peil te handhaven. Matchingsverplichtingen 
verbonden aan externe financieringen zijn moeilijk op te brengen en leiden er inmiddels toe 
dat zelfs gehonoreerde projectaanvragen soms niet in uitvoering genomen kunnen worden. 

 Geringe belangstelling voor de lerarenopleidingen vereist dringend maatregelen. 
 
In algemene zin is de Commissie onder de indruk van de gedrevenheid waarmee het Sector-
plan door de betrokken instellingen wordt uitgerold en de ambitie om in de toekomst samen 
nieuwe stappen te zetten om de natuur- en scheikunde op een hoger plan te brengen. 
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2. Besteding toegekende middelen 
Sinds 2011 wordt jaarlijks M€ 20 toegekend aan de verschillende universiteiten, FOM en 
NWO-CW voor onderwijs, outreach en onderzoek in de natuur- en scheikunde. De verdeling 
van deze middelen vindt plaats conform het advies van de Commissie van 12 april 2010 vol-
gens onderstaande verdeelsleutel. 
 

Verdeling SNS middelen k€ 

Nationale outreach activiteiten 510 
Lokale onderwijs activiteiten 1.417 

Samenwerking (TUD/LEI en UvA/VU) 200 
Onderzoek chemie 1e geldstroom 5.945 

Onderzoek fysica 1e geldstroom 5.928 

Onderzoek chemie 2e geldstroom 3.000 
Onderzoek fysica 2e geldstroom 3.000 

Totaal 20.000 

 
In het advies van de Commissie uit 2010 is deze verdeling nader uitgewerkt. In de volgende 
paragrafen van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de daadwerkelijke besteding van de mid-
delen heeft plaatsgevonden. De resultaten die zijn bereikt met de inzet van de middelen wor-
den beschreven in de navolgende hoofdstukken. 
 
2.1 Nationale outreachactiviteiten 
Voor gezamenlijke, landelijke outreachactiviteiten krijgen alle instellingen jaarlijks k€ 55 en 
WUR k€ 15, in totaal k€ 510. Deze middelen zijn bedoeld voor het duurzaam verhogen van de 
instroom voor zowel natuur- als scheikunde én voor verbetering van de aansluiting tussen 
voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Een landelijke commissie bestaande uit twee 
bètadecanen (VU en UT t/m 2013; RU en UU vanaf 2014) en vertegenwoordigers van NNV 
(Nederlandse Natuurkunde Vereniging) en C3 (Stichting ter promotie van de chemie) hebben 
de opdracht gekregen om te zorgen voor (i) de gehele coördinatie en afstemming van het pro-
ces en (ii) een goede afstemming tussen de landelijke activiteiten op het gebied van instroom- 
en onderwijsbevorderende maatregelen in de natuur- en scheikunde. De NNV/C3-commissie 
verzorgt het contact met de verschillende projecten, adviseert de bètadecanen over de beste-
ding van de landelijke gelden en is verantwoordelijk voor de communicatie, administratie en 
de financiële zaken. 
 
De NNV/C3 commissie is van oordeel dat er een goede verantwoording van de besteding van 
de middelen is gegeven. Er is landelijke afdekking en het bereik van de activiteiten is goed. 
De NNV/C3 commissie merkt daarbij wel op dat de effecten van de verschillende activiteiten 
nog nooit op nationaal niveau in kaart zijn gebracht. De Commissie beveelt daarom aan de 
besteding van de middelen voor landelijke outreachactiviteiten te evalueren. Deze evaluatie 
zou niet beperkt moeten blijven tot de middelen die in het kader van het SNS zijn besteed, 
maar zou een analyse moeten behelzen van alle instrumenten die in het kader van landelijke 
outreachactiviteiten zijn ingezet. De Commissie neemt met waardering kennis van het feit dat 
de bètadecanen de onderwijsdecanen hebben verzocht om een dergelijk onderzoek in te 
stellen. De Commissie doet hierbij echter de nadrukkelijke aanbeveling om het PBT eveneens 
bij dit onderzoek te betrekken. 
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In 2012 en 2013 zijn de middelen aan de volgende projecten besteed: 
 

Gesteunde projecten in 2012 en 2013 Totaal verstrekte subsidie 

Basisonderwijs 

€ 190.000 
TechniekToernooi 

Expedition Chemistry 

First Lego League 

Voortgezet onderwijs-onderbouw 

€ 212.500  

First Lego League 

Sciencespace.nl 

Eureka!Cup 

Beroepen in de Les 

RINO 

Sciencewijzer-app 

Video-interviews (jonge) toponderzoekers 

Voortgezet onderwijs-bovenbouw 

€ 197.500  

Beroepen in de Les 

HiSPARC 

Lab on a Chip 

Online Scheikunde experimenten 

RINO 

Video-interviews (jonge) toponderzoekers 

Professionalisering docenten en vakontwikkeling 
€ 390.000  

Regionale Steunpunten 

NNV/C3-commissie € 30.000  

TOTAAL € 1.020.000  

 
2.2 Lokale onderwijsactiviteiten 
De middelen voor lokale onderwijsactiviteiten zijn in 2010 door de Commissie verdeeld op 
grond van de voorgestelde rendementsdoelen en de kwaliteit van de plannen. In hun tweede 
tussenrapportages beschrijven de instellingen hoe de aan hen toegewezen middelen zijn 
besteed in de periode 2012-2013. De middelen zijn ingezet voor een breed scala aan activiteiten 
in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, toegespitst op verschillende doelgroepen 
zoals leerlingen, leraren en studenten. De vorm die de faculteiten hierbij gekozen hebben, 
loopt uiteen van 'gewone' voorlichtingsdagen tot speciale prijzen, masterclasses en 
conferenties. De Commissie waardeert de grote inzet van de faculteiten waarbij blijvend 
aandacht wordt gevraagd voor een actieve rol van onderzoekers bij deze activiteiten. 
 
2.3 Samenwerking 
De Commissie heeft de combinaties UvA/VU en TUD/LEI naar aanleiding van de (gezamen-
lijke) profileringsplannen vanaf 2011 een samenwerkingsbonus toegekend van jaarlijks k€ 100 
per combinatie. De toekenning van deze middelen had tot doel de samenwerking tussen de 
faculteiten verder te stimuleren. 
 
In tegenstelling tot de rapportages in 2012 hebben TUD en LEI nu één gezamenlijke voort-
gangsrapportage ingediend. Beide faculteiten hebben, naar tevredenheid van de Commissie, 
een breed en onderling afgestemd voorlichtingspakket voor hun gezamenlijke en samenwer-
kende bacheloropleidingen samengesteld. Daarnaast zijn beide faculteiten gezamenlijk opge-
trokken bij het invoeren van het BSA en zijn de mogelijkheden voor studenten om te wisselen 
tussen opleidingen van beide universiteiten vergroot. Beide universiteiten vragen overigens 
nadrukkelijk aandacht voor een aantal bureaucratische belemmeringen die verdere snelle inte-
gratie op het gebied van onderwijs in de weg staan. Zo hebben een aantal gezamenlijke oplei-
dingen, ondanks een eerdere toezegging van OCW, nog steeds geen officiële registratie in 
DUO als zogenaamde 'joint degree opleidingen' kunnen realiseren. Gevolg hiervan is dat BSc 
afstudeerders, afhankelijk van de plaats van inschrijving, een 'Delfts' of een 'Leids' diploma 
behalen. Daarnaast onderkent de VSNU gezien de nog altijd gesplitste DUO data voor Delft en 
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Leiden de gezamenlijkheid van de opleidingen niet. De Commissie erkent dat er een aantal 
succesvolle samenwerkingen tussen beide universiteiten op het gebied van onderzoek zijn, 
zoals de Casimir research school en een gezamenlijke Zwaartekrachtsubsidie. De Commissie is 
desalniettemin van oordeel dat in de afgelopen jaren, waarin specifiek SNS-middelen ter 
beschikking zijn gesteld ter stimulering van de samenwerking, nog meer progressie had 
kunnen worden geboekt in de samenwerking op het gebied van onderzoek. 
De Commissie prijst het UvA-VU samenwerkingsverband voor de samenvoeging van de 
bacheloropleidingen scheikunde waarbij een groot aantal administratieve hobbels genomen 
moesten worden. De Commissie onderschrijft het streven van beide universiteiten om ook de 
gezamenlijke opleiding natuur- en sterrenkunde binnenkort van start te laten gaan. Bij het 
afstemmen van de masteropleidingen wordt eveneens flinke voortgang geboekt. Op het 
gebied van onderzoek wordt geprofiteerd van een aantal al langer lopende 
samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld in de FOM-instituten Nikhef en AMOLF, waarin 
onderzoekers van beide universiteiten gezamenlijk participeren. Nieuwe samenwerkingsver-
banden zoals het Advanced Research Center for NanoLithography (ARCNL), Bio/Soft cluster 
(biofysica en zachte materie) en het Solardam-consortium dragen naar oordeel van de 
Commissie bij aan een nog verdere integratie van de faculteiten. 
 
2.4  Sectorplan en bezuinigingen 
Zoals ook al in de eerste voortgangsrapportage door de Commissie geconstateerd staan 
tegenover de extra middelen uit het SNS soms generieke bezuinigingen van vergelijkbare 
omvang bij de faculteiten. De vooraf beoogde slagkracht van het SNS lijkt hiermee soms 
enigszins verloren te gaan. De Commissie merkt hierbij overigens op dat een deel van de 
bezuinigingen gerealiseerd zijn in niet-prioritaire gebieden van de natuur- en scheikunde, 
waarmee wordt bijgedragen aan een scherpere onderzoeksprofilering. Een positieve uitzonde-
ring op de slinkende budgetten voor beide disciplines vormen de RU en de TUD, met een 
significante stijging van de eerste geldstroom (zie ook 6.1). 
 
2.5 Invulling toegekende posities 
In het advies van de Commissie uit 2010 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de instelling 
en financiering van 88 personeelsplaatsen. De Commissie is in de loop van de tijd een aantal 
keren verzocht posities om te zetten in ander type posities. De Commissie is hiermee akkoord 
gegaan, mits de omzetting goed onderbouwd was en in de geest van het SNS. Bij het invullen 
van de posities is gekozen voor kwaliteit, maar vaak wel voor een minder hoge senioriteit dan 
aanvankelijk bedoeld. In tabellen 1.a en 1.b is aangegeven welke posities zijn toegekend en hoe 
die zijn ingevuld. Op twee na zijn alle posities nu ingevuld. Dit betreft een hoogleraarspositie 
(en een bijbehorende TA) Chemische Biologie aan de RUG, waarvoor in de afgelopen maan-
den voor de derde keer is geworven en momenteel wordt onderhandeld met de genomineerde 
kandidaat. Uit tabellen 2.a en 2.b blijkt dat de nieuw aangestelde onderzoekers uitstekend in 
staat zijn geweest subsidies te verwerven. Zeker als hierbij in ogenschouw wordt genomen dat 
de vaak relatief junior Sectorplanonderzoekers in competitie met meer senior collega's toch in 
staat zijn geweest relatief hoog in competities te eindigen. In een aantal gevallen kon 
Sectorplanonderzoekers een startpakket worden geboden gefinancierd uit 'gespaarde' SNS-
middelen. Dit bleek veelal noodzakelijk om talent voor Nederland te behouden of aan te 
trekken. Naar de toekomst toe is dit een zorgwekkende ontwikkeling die ook gesignaleerd is 
in het 'Visiedocument 2025 Chemie en Fysica' van de commissie Dijkgraaf. Ook in het AWT 
rapport 'Boven het maaiveld' en het IBO Wetenschappelijk onderzoek wordt hier aan 
gerefereerd. 
 
2.6 Aandeel vrouwen 
Het aantal vrouwen dat is aangesteld op sectorplanposities bedraagt 31. Van het totaal aantal 
onderzoekers dat op sectorplanposities en aanvullende posities is aangesteld is 32 procent (31 
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van de 96) vrouw. Het aantal vrouwelijke stafleden is hiermee significant verhoogd waarbij de 
oorspronkelijke streefcijfers van de individuele faculteiten vaak ruimschoots zijn behaald. De 
oorspronkelijke verwachting van de Commissie, dat 40 procent van alle nieuwe posities zou 
worden bezet door vrouwen, komt echter niet uit. Een aantal decanen heeft overigens wel 
duidelijk gehoor gegeven aan de oproep van de Commissie om naast de 'verplichte' 
genderposities, ook van de overige toegekende vaste posities er ten minste een door een 
vrouw in te vullen. De Commissie constateert echter ook dat er faculteiten zijn waar dit niet is 
gebeurd; UU springt hierbij in het oog omdat van de dertien ingevulde (niet gender) posities 
er geen enkele door een vrouw is ingevuld. 
 
2.7 Tweede geldstroom 
NWO-CW en FOM hebben op vergelijkbare wijze als bij de eerste tussenrapportage aan de 
Commissie gerapporteerd over de wijze waarop en de mate waarin ze aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het Sectorplan hebben bijgedragen. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen middelen die aan NWO-CW en FOM zijn toegekend specifiek ter stimuleren van de 
zwaartepunten (samen M€ 6 per jaar) en 'eigen' middelen van NWO-CW en FOM die aan de 
zwaartepunten zijn toegekend. 
 
FOM heeft de Sectorplanmiddelen, net als in eerste rapportageperiode, ingezet via de FOM-
Projectruimte. Met behulp van de Sectorplanmiddelen is het budget voor de FOM-Project-
ruimte vanaf 2011 verhoogd tot M€ 12. Het verslechterende financiële perspectief heeft FOM 
echter doen besluiten het budget weer terug te brengen tot M€ 10 in 2014 en bovendien een 
systeem van doorlopende aanvragen in te voeren. Voor nieuwe hoogleraren, vaste stafleden en 
tenure trackers is de toegang tot de FOM-Projectruimte, ook na deze aanpassing, blijvend 
laagdrempelig. Zij kunnen één keer een beroep doen op een voorkeursbehandeling. In 2012, 
2013 en 2014 werden 22 projecten voor in totaal M€ 8,7 uit de SNS-middelen aan de 
zwaartepunten toegekend (zie tabel 2.a). Van de totale FOM-Projectruimte werd in de 
rapportageperiode 68 procent toegekend aan de zwaartepunten. Ook de overige subsidie-
instrumenten van FOM, met name de vrije FOM-programma's, leverden een substantiële 
bijdrage aan de zwaartepunten (zie verder hoofdstuk 5). 
 
De middelen die aan NWO-CW ter beschikking zijn gesteld worden uitgezet via drie subsidie-
instrumenten (BAZIS, ECHO-stip en TOP-punt, zie tabel 2.b). Het totaal beschikbare budget 
van M€ 3 wordt door NWO-CW uit eigen middelen aangevuld met M€ 3 zodat er jaarlijks 
gemiddeld M€ 6 beschikbaar is. In de eerste voortgangsrapportage werd reeds gerapporteerd 
over het BAZIS-programma bedoeld voor 'workhorse'-apparatuur ter versterking van de 
chemische zwaartepunten. In 2012, 2013 en 2014 hebben drie ECHO-stip-subsidierondes 
plaatsgevonden. Dit subsidie-instrument is speciaal bedoeld voor onderzoekers op een 
Sectorplanpositie en geeft hun een relatief laagdrempelige toegang tot de tweede geldstroom, 
vergelijkbaar met de voorkeursbehandeling bij FOM. In totaal werden 18 ECHO-stip-subsidies 
toegekend. Met de TOP-punt-subsidies hoopt CW de onderzoekzwaartepunten in de chemie 
verder te versterken. Deze subsidie kan worden aangevraagd door (teams van) hoogleraren, 
werkzaam in de zwaartepunten aan de scheikundige afdelingen van de (SNS-)instellingen. In 
juni 2014 werden de eerste vier toekenningen voor M€ 8 gedaan. In 2015 en 2016 volgen nog 
twee TOP-punt-subsidierondes. Als het gehele NWO-CW programmaportfolio wordt bekeken 
dan wordt ongeveer 75 procent van de middelen uitgezet binnen de zwaartepunten (zie 
verder hoofdstuk 5). 
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2.8 Conclusies en aanbevelingen 
De besteding van de toegekende SNS-middelen verloopt voorspoedig. Aanvankelijk was er 
enige vertraging bij het invullen van de posities, omdat het lastig bleek senior talent aan te 
trekken in competitie met (arbeids-)voorwaarden die internationaal door universiteiten wor-
den geboden. Daarom is er veelal voor gekozen de posities in te vullen met junior talent. 
 
Wat betreft de middelen die ingezet worden voor outreachactiviteiten, ook die met andere dan 
SNS-middelen worden gefinancierd, ziet de Commissie graag een structureler evaluatie van 
wat werkt en wat niet. De Commissie voorziet hierin een rol voor het PBT. 
 
De Commissie is te spreken over de wijze waarop FOM en NWO-CW de zwaartepunten heb-
ben versterkt en ziet de specifieke wisselwerking tussen de eerste en de tweede geldstroom als 
een zeer effectief element van het instrument Sectorplan om de doelstellingen te verwezenlij-
ken. 
De Commissie komt derhalve, vooruitlopend op de eindevaluatie in 2016, tot de conclusie dat 
de middelen kunnen worden opgenomen in de lump sump betalingen van OCW aan de univer-
siteiten en NWO. Wel moeten deze de oormerking hebben van inzet conform de doelstellingen 
van het SNS.  
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Tabel 1a: Invulling toegekende posities natuurkunde 
univ  zwaartepunt pos.* wijz. onderzoeker  per 

TU/e F2 Functional materials UHD  Erik Bakkers m 1-1-10 

   UD  Marcel Verheijen m 1-1-10 

   gTT  Ageeth Bol v 1-9-11 

 F3 Plasma physics UHD  Roger Jaspers m 1-5-10 

   TA  Scheffer, Oosterbeek m 1-1-11 

UT F2 Fluid physics HL  Serge Lemay m 1-1-11 

 
 

  UHD TT Stanley Lai m 1-9-13 

 

  UD TT James Seddon m 1-5-12 

F4 Optics & biophysics 
gTT  Annemarie Huijser v 1-11-11 

 gTT Sonia Garcia Blanco v 1-1-14 

TUD F1 Theoretical physics - L gTT UHD Dorothea Samtleben v 1-9-12 

+LEI F2 Nanophysics & quantum optics- L UHD  Alexey Boyarsky m 1-10-12 

  Optical nanoscopy - D HL  Andreas Engel m 1-7-13 

   HL TT Jeroen Kalkman m 1-10-13 

 
 

  UD  Elio Abbondanzieri m 1-1-11 

   gTT  Anne Meyer v 1-1-11 

 F3 Soft condensed matter - L UD  Vincenzo Vitelli m 1-2-10 

   UD  Daniela Kraft v 1-8-13 

 F4 Bimolecular physics - L HL UHD Doris Heinrich v 1-2-13 

  Physics of radiation for health - D UHD UD Marlies Goorden v 30-5-11 

UU F1 Theoretical physics HL**  Stefan Vandoren m 1-5-12 

   HL**  Gleb Arutyunov m 1-5-12 

    TT Dirk Schuricht m 1-10-13 

    TT Umut Gursoy m 1-10-12 

  High energy physics HL  Raimond Snellings m 1-1-11 

 F2 Nanophysics UD  Marijn van Huis m 1-2-12 

   TA  Schneijdenberg m 1-5-12 

  Colloiden ½ UD  Ingmar Swart m 1-3-12 

   gTT  Laura Filion v 1-4-12 

RUG F2 Functional materials HL gTT Meike Stohr v 15-2-10 

   UD  Graeme Blake m 1-7-11 

   TA  Henk Bonder m 1-3-11 

 F5 Energy & sustainability HL 0,2HL Wouter Peters m 1-5-13 

   gTT TT Huilin Chen m 1-4-13 

    TT Ulrike Dusek v 15-3-14 

UvA F1 Astroparticle physics - U ½ HL ½UHD Gianfranco Bertone m 1-10-11 

+VU   TT  Shin'ichiro Ando m 1-9-11 

   TT UHD Patrick Decowski m 1-10-11 

  QM & QI - U HL  Florian Schrek m 1-12-13 

 F3 Complex syst.& soft matter - U gTT UHD 
Noushine Shahidzadeh-
Bonn 

v 1-10-11 

 F4 Physics of life- V HL UHD Greg Stephens m 1-3-12 

   UD  Stefan Witte m 1-7-12 

 F5 Physics of energy - V HL UHD Elisabeth von Hauff v 1-11-13 

   gTT HL Roberta Croce v 1-3-11 

RU 

F1 (Astro)particle physics 

HL  Renate Loll v 1-9-12 

 UD  Sascha Caron m 1-11-11 

  TT Frank Saueressig m 1-4-13 

 gTT  Marijke Haverkorn v 1-6-11 

 F2 Adv. spectrosc. mol. & mat. HL  Nigel Hussey m 1-9-13 

   UD  Anouk Rijs v 1-1-12 

WU F3 Bionanotechnologie ½ HL  Aldrik Velders m 1-4-12 

  Totaal 44,5 48,7 0 vacatures   
*HL= hoogleraar, U(H)D = Universitair (Hoofd) Docent, TT= tenure track, gTT=gender TT. In de kolom 'wijz' staat in welke posi-
tie de toegekende positie eventueel gewijzigd is/zijn. 
** Met de Commissie Breimer is afgesproken dat de twee hoogleraarsposities bij Theoretische Fysica werden ingevuld door bevor-
dering van twee UHD's. De rest van de middelen kon dan gebruikt worden voor twee TT-posities.  
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Tabel 1b: Invulling toegekende posities scheikunde 
univ  zwaartepunt pos.* wijz. onderzoeker  per 

TU/e C1 Procestechnologie HL  Martin v..Sint Annaland m 15-8-10 

   TT  Ivo Roghair m 1-7-13 

   gTT gHL Maaike Kroon v 1-3-11 

 C4 Complexe mol. systemen HL UD Ilja Voets v 1-3-11 

   TT  Tom de Greef m 1-1-11 

    UHD Christian Ottman m 1-9-12 

UT 
C1 Duurzame procestechnologie 

HL  Sacha Kersten  m 1-2-11 

  UD Louis van der Ham1 m 1-1-11 

 C2 Nanotechnologie gTT  Melissa Kaoy v 15-2-12 

 C4 Bio-nano, soft matter & supramol. HL  Rob Lammertink  m 1-1-11 

TUD 
+LEI 

C1 (Bio)procestechnologie - D 0,4HL  André de Haan m 1-2-14 

 

 UHD HL Jos Derksen m 15-8-14 

 UD  Pouyan Boukany m 1-11-11 

(Bio)katalyse - D 
UHD UD Kristina Djanashvili v 1-4-11 

gTTD  Monique van Veen v 1-9-13 

C2 Theorie & spectroscopie - L HL TT Dennis Hetterscheid m 1-2-13 

C3 Chemische biologie - L HL 0,2HL Stan van Boeckel m 1-9-11 

 

  0,3HL Hans Aerts m 1-7-13 

 TT TT Mario van der Stelt m 1-4-12 

 
 TT Sander van Kasteren m 1-9-12 

gTTL  Roxanna Kieltyka v 1-3-13 

UU C1 Katalyse HL TT Marc-Ettienne Moret m 1-7-13 

   TA  Jord van Schaik m 1-7-13 

 C2 

Structuurbiologie 

HL  Jurgen Plitzko m 1-1-13 

 

 

UHD  Jan Post m 1-3-13 

 

TA  Theo van der Krift m 1-12-12 

gTT  Celia Berkers v 1-9-13 

C4 Colloiden ½ UD  Ingmar Swart m 1-3-12 

RUG C1 Katalyse & groene chemie HL  Marc van der Maarel m 1-12-11 

   UD  Katalin Barta v 1-2-13 

 C3 Chemische biologie HL  Vacature   

    TT Martin Witte m 1-1-13 

   TA  Vacature   

   gTT  Anna Hirsch v 1-9-10 

UvA C1 Synthese & katalyse - U HL TT-HL Anett Schalmey v 1-9-13 

+VU   gTT  Stefania Tanase-Grececa v 1-7-11 

 C2 Computational chemie - V TT  Daan Geerke m 1-4-11 

   gTT  Paola Gori Giorgi v 1-4-11 

  Analytische chemie - V HL  Manfred Wuhrer m 15-4-13 

  Analytische chemie - U HL  Garry Corthals  m 1-5-14 

   TT  Michelle Camenzuli v 1-3-14 

 C3 Farmacochemie - V HL  Iwan de Esch m 1-9-13 

RU C3 Chemische biologie HL  Wilhelm Huck m 1-1-11 

   TT  Jeroen Janssen m 15-9-11 

   TT  Jasmin Mecinovic m 10-10-11 

   TT  Thomas Boltje m 1-1-13 

   TT  Armaz Aschrafi m 1-9-12 

   gTT  Kimberly Bonger v 1-1-13 

WU C4 Bionanotechnologie ½ HL  Aldrik Velders m 1-4-12 

  Totaal 42,4 45,9 2 vacatures   
 
* HL= hoogleraar, U(H)D = Universitair (Hoofd) Docent, TT= tenure track, gTT=gender TT. In de kolom 'wijz' staat in welke posi-

tie de toegekende positie eventueel gewijzigd is/zijn. 
1 deels uit SNS-middelen 
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Tabel 2a: Versterking zwaartepunten fysica via SNS-middelen bij FOM in 2012-2014 
 

 Focusgebied 
1 (F1) 
quantum uni-
verse 

Focusgebied 2 
(F2) 
nanophysics and 
technology 
 

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

Focusgebied 4 
(F4) 
physics of life 
and health 

Focusgebied 5 
(F5) 
energy 

TU/e  Functional materials 

 Swagten - 
ORBITRONICS – con-
trolling nanomagnetism 
& spin dynamics by 
spin orbit torques 

 Flipse - Room 
temperature 
ferromagnetism in 
hydrogenated epitaxial 
graphene: a new 
paradigm for two‐
dimensional carbon 
based magnetism and 
spintronics 

Plasma physics 
Transport physics 
 

  

UT  Fluid physics 
Computational physics 
Material sciences 

 Katsonis - Chiral liquid 
crystals as dynamic 
templates for nano-
objects  

 Van der Wiel - 
Unraveling the spin 
dynamics in 1D 
molecular wires 

 Optics & biophysics 
 

Physics of energy 

TUD 
(D) 
+LEI 
(L) 

Theoretical physics 
(L) 
 

Optical nanoscopy and 
nanomaterials (D) 

 Zwiller - A quantum dot 
- atomic vapor coherent 
interface 

 Caviglia - Engineering 
quantum magnetism and 
superconductivity in 
spin-orbit Mott insula-
tors 

 
Nanophysics and quan-
tum optics (L) 

 Beenakker - Theory of fer-
mion-parity switches in 
superconductors 

Soft condensed matter (L) Physics of radiation for 
health (D) 
Biomolecular physics (L) 
 

Energy technologies (D) 

UU High energy physics 
Theoretical physics 

 Peitzmann - Thermal 
photon measure-
ments in ALICE: 
probing the initial 
temperature of the 
quark-gluon plasma 

 Mischke - A charm-
ing way to disentan-
gle initial- and final-
state effects at the 
LHC 

Nanophysics: Soft Con-
densed Matter (Col-
loids) 
 

   

RuG Theoretical and sub-
atomic physics 

 Bergshoeff - A new 
road to massive 
gravity? 

Functional materials 

 Van Wees - Room 
temperature 
ferromagnetism in 
hydrogenated epitaxial 
graphene: a new 
paradigm for two‐
dimensional carbon 
based magnetism and 
spintronics 

 Biomedical science and 
engineering 

Energy and sustainabi-
lity 

UvA 
(U) 
+VU 
(V) 

(Astro)particle phy-
sics (U) 
QM&QI (U) 

 Gregorkiewicz - Hot 
electrons in cool 
nanocrystals 

 Caux - From 

 Complex systems & soft 
matter (U) 

Biophysics and bio-
medical physics (V) 

 Wuite – Self-assembly 
of nano-shells 

 
 

Physics of energy (V) 



17 
 

Newtonʹs cradle to 
Gibbsʹs grave 

 Hofman - 
Holography in the de 
Sitter static patch 

 
Physics of light and 
matter (V) 

 Ubachs - Methanol 
in the early universe: 
a sensitive probe for 
drifting constants 

 Vassen - Ultracold 
helium elevator and 
interferometer for 
measuring alpha 

 Witte - Beyond opti-
cal microscopy: 
Phase-contrast 
imaging of cells with 
a table-top soft-X-ray 
microscope 

RU (Astro)particle phys-
ics 

 Filthaut - Higgs as a 
portal to new physics 

 Saueressig - Black 
hole dynamics in 
asymptotically safe 
quantum gravity 

Advanced spectroscopy 
of molecules and mate-
rials 

 Kirilyuk – Real-time 
view of electron-phonon 
coupling  

 Kimel - The emergence 
and (sub)picosecond 
dynamics of electron‐
spin correlations in 
spintronic materials 

   

WUR  
 

 Bionanotechnology (zie 
ook C4) 

  

*In groen is aangegeven van welke onderzoekers in de zwaartepunten een project is gehonoreerd in de FOM-Projectruimte, dat mede met SNS-
middelen is gefinancierd. Er zijn veel meer toekenningen in de zwaartepunten gedaan met (eigen) FOM-middelen, maar die zijn niet allemaal hier 
aangegeven 
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Tabel 2b: Versterking zwaartepunten chemie via SNS-middelen bij NWO-CW in 2012-2014 
 

 Focusgebied 1 (C1) 
duurzame chemie en chemi-
sche (bio)technologie 

Focusgebied 2 (C2) 
materiaal wetenschappen, 
fysische chemie en nanotech-
nologie 

Focusgebied 3 (C3) 
levens- en biomedische 
wetenschappen 

Focusgebied 4 (C4) 
complexe moleculaire sys-
temen 

TU/e Procestechnologie 

 Keeping track of particles and 
molecules in intensified reac-
tors  

 Maaike Kroon: Azeotrope-break-
ing using novel nature-based 
deep eutectic solvents 

 Martin van Sint Annaland: 
Unravelling the origin of the 
redox kinetics behaviour of 
oxygen carriers in chemical 
looping combustion 

 
Katalyse 
 

Polymeren 
  

 Complexe moleculaire sys-
temen 

 Mass spectrometry for iden-
tifying supramolecular 
complexes 

 Christian Ottmann: Small-
molecule stabilization of 
14-3-3 Protein-Protein 
Interactions in Metabolic 
Diseases 

 Tom de Greef: Engineering 
synthetic cell-free bio-
chemical circuits using a 
molecular networking 
strategy 

 Ilja Voets: Supramolecular 
Colloids: multivalent par-
ticles with switchable and 
orthogonally selective 
'sticky' interactions 

 Bert Meijer en Dick Broer - 
‘Polymers in motion’ 
 

UT Duurzame procestechnologie en 
biomassa conversie 

 Sacha Kersten: Thermochemical 
production of chemicals and 
fuels from lignocelluloses; 
Pyrolysing demineralized bio-
mass. 

Katalytische systemen 
  

Nanotechnologie 
  
Biomedische technologie 
  

 Bio-nano, soft matter en 
supramoleculaire chemie 

 Giving a pulse to supramo-
lecular chemistry in 
Twente 

TUD 
(D) 
+LEI 
(L) 

(Bio)procestechnologie (D) 

 Nuclear Tomographic Scanner 
(NuTS) for Multiphase & 
Granular Flow 

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

Nanowetenschappen (D) 

 Nanoscale Surface Analysis 
using X-ray Photoelectron 
Spectroscopy 

 
Theorie en spectroscopie (L) 

 Dennis Hetterscheid: Cyto-
chrome C Oxidase mimics for 
use in catalytic water oxidation 

Biotechnologie (D) 
 
Chemische biologie (L) 

 Roxanne Kieltyka: Apply-
ing autonomous bio-
molecular cascade reac-
tions to synthesize novel 
hybrid nucleic acid-graft 
copolymeric materials  

 Mario van der Stelt: 
Novel target engage-
ment biomarkers for bet-
ter drug candidates 

 Hermen Overkleeft, Hans 
Aerts en Huib Ovaa 
(ook NKI) - ‘Exploring 
and exploiting activity-
based protein profiling 
in chemical biology and 
medicinal chemistry’ 
 

Structuurbiologie (L) 
  
 

 

UU Katalyse 

 Basic Equipment for Testing and 
Analysis of Catalytic Biomass 
Conversion Processes 

 Marc-Etienne Moret: A bifunc-
tional approach to the hydro-
genation of CO2-derived sub-
strates catalysed by earth-
abundant metals 

 Structuurbiologie 

 Understanding the 
chemistry between bio-
molecules  

Colloïden 

 Facilitating Debye Synchro-
tron Studies on the Self-
Assembly of Colloids 

 Ingmar Swart: Single atom 
analytics: chemical identi-
fication of single atoms and 
functional groups in mole-
cules 

RuG Katalyse en groene chemie 

 Basic Research Equipment for 
Molecular Chemistry in the 
New Center for Life  

Functionele materialen 

 Single-Crystal X-ray Diffrac-
tometer for Functional Mate-
rials Research 

 

Chemische biologie 

 Upgrading of Biomole-
cule Production Pipeline 

 Anna Hirsch: Selective 
small-molecule inhibi-
tors of glucansucrases as 
chemical probes and po-
tential toothpaste addi-
tives 

 Bert Poolman (met 

Supramoleculaire chemie en 
systems chemistry 
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Wilhelm Huck (RU) en 
Cees Dekker (TUD)) - 
‘Complex enzymatic 
networks for the bottom-
up construction of a 
synthetic cell’ 
 

Structuurbiologie 
 

UvA 
(U) 
+VU 
(V) 

Synthese en katalyse (U) 

 Structure determination of 
(bio)organic, organometallic 
and supramolecular com-
pounds by mass spectrometry 

 Anett Schallmey: Degradative 
enzymes in a synthetic context: 
Etherase-catalysis for the sus-
tainable synthesis of enantio-
merically pure beta-ketoethers 
and beta-ketosulfides 

Computational chemie (U+V) 

 Amsterdam Laboratory for Com-
putational Chemistry 

 Paola Gori-Giorgi: The strictly-
correlated-electrons approach 
at work for Chemistry: Density 
Functionals for transition met-
als and accurate excitation 
energies 

 
Analytische chemie (U+V) 

 Instrumentation for targeted bio-
analysis of living systems. 

 Photons for Chemistry 

Systeembiologie (U) 
  
Farmacochemie (V) 

 Iwan de Esch: Breaking 
the equilibrium dissocia-
tion constant into frag-
ments: The use of bind-
ing kinetics and thermo-
dynamics in the devel-
opment of selective 
phospodiesterase 
TbrPDEB1 ligands 

 Rob Leurs en Martine 
Smit - ‘7 ways to 7TMR 
modulation (7-to-7)’ 
 

 

RU  Moleculen en materialen 
  
 

Chemische biologie 

 Fingerprints in chemical 
biology: focusing on 
mass and shape 

 Wilhelm Huck: Dynamic 
non-covalent nucleoid-
like assemblies in pico-
liter droplets 

 Jeroen Janssen: Deep Pro-
filing with Flow Cytom-
etry, novel chemometric 
methodology for Person-
alized Health (Deep-
Flow) 

 Wilhelm Huck (met Bert 
Poolman (RUG) en Cees 
Dekker (TUD)) - 
‘Complex enzymatic 
networks for the bottom-
up construction of a 
synthetic cell’ 
 

Supramoleculaire chemie 

 A closer look at complex 
molecular systems 

WUR  
 

  Colloidchemie, surfactanten 
en bionanotechnologie 

 Aldrik Velders: Multivalent 
Orthogonal Nanoparticle 
Aggregates Ligand 
Induced Self-
(dis)Assembly (MO-
NALISA) 

 
*In blauw is aangegeven welke zwaartepunten zijn versterkt met een BAZIS-subsidie voor apparatuur. In groen is aangegeven welke 
onderzoekers in de zwaartepunten een ECHO-stip-project hebben gekregen in de vrije competitie van CW. In oranje zijn de eerste TOP-
punt subsidies in de zwaartepunten aangegeven. Er zijn veel meer toekenningen in de zwaartepunten gedaan met (eigen) CW-middelen, 
maar die zijn niet allemaal hier aangegeven. 
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3. Instroom, onderwijs en outreach 
3.1 Doelen 
De structurele versterking van het wetenschappelijke onderwijs die het Sectorplan aan de 
algemene en technische universiteiten beoogt, komt tot uitdrukking in de in paragraaf 1.1. 
genoemde doelen. 
 
Het ambitieniveau van de individuele instellingen rechtvaardigde volgens de Commissie in 
haar advies van 12 april 2010 de verwachting dat in 2016 door de gezamenlijke universiteiten, 
zowel in de natuurkunde als in de scheikunde, een uitstroom van circa 500 BSc-gediplomeer-
den per jaar gehaald zou kunnen worden. Voor de goede orde moet opgemerkt worden dat 
deze 'nationale' doelstelling lager is dan de som van de ambities van de afzonderlijke 
instellingen. In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4 van deze tussenrapportage wordt aangegeven 
in hoeverre de verwezenlijking van deze doelen op schema ligt. 
 
3.2 Preadvies Platform Bèta Techniek 
Evenals bij de start van het Sectorplan en de eerste tussenrapportage in 2012, heeft de Com-
missie ook voorafgaande aan deze eerste tussenrapportage advies gevraagd aan en gekregen 
van het Platform Bèta Techniek. Het preadvies dat is voorbereid door de daartoe door het Plat-
form ingestelde Expertcommissie Onderwijs en Outreach SNS onder leiding van prof.dr. T. 
Sminia, is als bijlage B opgenomen in deze tussenrapportage. De Commissie Breimer onder-
schrijft de belangrijkste bevindingen en de aanbevelingen voor de toekomst. 
 
 
3.3 BSc-instroom1 
Algemeen 
Zoals de figuur 1 laat zien vertoont de BSc-instroom voor het totaal van de SNS-opleidingen 
over de afgelopen jaren een gestage groei. Sinds het studiejaar 2007/8, dat als ‘nulmeting’ voor 
het Sectorplan dient, is de instroom met 44 procent gestegen, met name sinds het startjaar van 
het Sectorplan in 2010. Waar deze groei over de periode 2007-2011 nog achterbleef bij de totale 
instroom in het wo in deze periode en helemaal bij die van de gehele sector Bèta-techniek, 
heeft de groei van de SNS-instroom sinds 2010 een inhaalslag gemaakt en is nu vergelijkbaar 
met de groei van de Bèta-techniek opleidingen. De groei van de BSc-instroom voor alle wo-
opleidingen wordt de afgelopen jaren ruimschoots overtroffen. 
 
De totale BSc-instroom lag in het studiejaar 2013/14 op 2259 studenten voor alle SNS-oplei-
dingen gezamenlijk. De Commissie monitort in de chemie 10 (incl. WUR) en in de fysica 9 
(excl. WUR) instellingen. De gemiddelde instroom komt daarmee in het studiejaar 2013/14 op 
119 eerstejaars per opleiding. Daarmee is de doelstelling van een toename tot een gemiddelde 
van 100, die de Commissie in haar eerste tussenrapportage uit 2012 nog 'haalbaar voor 2016' 
achtte, inmiddels ruimschoots gerealiseerd. Wel zijn er nog steeds aanzienlijke verschillen tus-
sen de instellingen onderling en ook tussen natuur- en scheikundeopleidingen, zoals blijkt uit 
de hieronder weergegeven individuele instroomcijfers. 
 
 
  

                                                      
1 De gegevens in figuur 1 en deze paragraaf zijn gebaseerd op DUO-cijfers over instroom. 
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Figuur 1: Ontwikkeling totale instroom BSc (geïndiceerd, 2007/8=100) 

 
 
Instroomcijfers per opleiding en per instelling 
Hieronder zijn de instroomcijfers per opleiding en per instelling (of per combinatie van instel-
lingen, indien de opleiding gecombineerd wordt aangeboden) weergegeven. In iedere grafiek 
is tevens het streefcijfer voor 2016 als een stippellijn weergegeven. De WUR heeft geen presta-
tieafspraken gemaakt, waardoor het streefcijfer daar ontbreekt. 
 
TUD+LEI1 

 

 
 

                                                      
1 Voor scheikunde tellen in Leiden/Delft alleen de gezamenlijke BSc-opleidingen LST en MST. 
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UT1 

 

 
 
RU 

 
 
TU/e 

 
 

                                                      
1 Voor de UT worden naast de disciplinaire opleidingen ook de brede bachelors Biomedical Engineering (BE) en 
Advanced Technology (AT) onder het Sectorplan gerekend. 
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WUR1 

 
 
Observaties en conclusies 
Veel instellingen en opleidingen delen in de groeiende tendens die de geaggregeerde 
instroomcijfers (figuur 1) laten zien. Een enkele opleiding, zoals natuurkunde in Utrecht en 
scheikunde in Nijmegen, neemt geen deel aan de globale trend van groeiende instroom. Op 
veel plaatsen zijn de streefcijfers voor 2016 al gehaald of zelfs (ruim) overschreden. Opvallend 
is dat over het geheel bezien de terugloop in de instroom bij monodisciplinaire 
scheikundeopleidingen, zoals ook door de Expertcommissie Sminia in 2012 werd waargeno-
men, het laatste jaar omgezet is in een verhoging van de instroom. De natuurkundeopleidin-
gen en de brede bètaopleidingen doen het bovendien steeds beter. 
 
3.4 BSc-uitstroom 
Algemeen 
Het aantal BSc-gediplomeerden in opleidingen die onder het Sectorplan vallen, is gestegen van 
873 in het studiejaar 2009/10 tot 1033 in het studiejaar 2012/13 (bron: tussenrapportages 
instellingen 2014). In het studiejaar 2011/12 piekte de uitstroom zelfs tot 1219 gediplomeerden, 
onder dreiging van de 'langstudeerboete' (waarna er in 2012/13 een terugval was). Gezien de 
nog steeds groeiende instroom die in de voorgaande paragraaf in kaart is gebracht, kan een 
verdere groei van het aantal gediplomeerden worden verwacht voor de komende jaren. De 
doelstelling van het Sectorplan, 500 BSc-gediplomeerden voor natuurkunde en scheikunde elk 
in 2016, is dus nu al behaald.2 
 
Uitstroomcijfers per opleiding en per instelling 
Hieronder zijn de uitstroomcijfers per opleiding en per instelling (of per combinatie van 
instellingen, als de opleiding gecombineerd wordt aangeboden) weergegeven. In iedere 
grafiek is tevens het streefcijfer voor 2016 als een stippellijn weergegeven. De WUR heeft geen 
prestatieafspraken gemaakt, waardoor het streefcijfer daar ontbreekt. 
 

                                                      
1 Alleen de scheikundeopleiding valt in Wageningen onder het Sectorplan, er zijn geen prestatieafspraken gemaakt. 
2 Doordat brede, discipline-overstijgende BSc-opleidingen binnen het Sectorplan een groeiend aandeel van de in- en 
uitstroom voor hun rekening nemen, kan alleen worden vastgesteld dat aan de doelstelling '500N+500S/jaar' 
'gewogen' is voldaan. 
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TUD+LEI1 

  

 
 
UvA+VU 

  
 
RUG 

  
 

                                                      
1 Voor Scheikunde tellen in Leiden/Delft alleen de gezamenlijke BSc-opleidingen LST en MST.  
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UU 

 
 
UT1 

 

 
 
RU 

 
 

                                                      
1 Voor de UT worden naast de disciplinaire opleidingen ook de brede bachelors Biomedical Engineering (BE) en 
Advanced Technology (AT) onder het Sectorplan gerekend. 
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TU/e 

 
 
WUR1 

 
 
Observaties en conclusies 
De uitstroomcijfers vertonen op veel plekken een groeiende trend (in overeenstemming met 
het globale beeld), enkele uitzonderingen daargelaten. De streefcijfers worden, behalve in het 
piekjaar 2011/12, op de meeste plekken nog niet gehaald. Aangezien de BSc-uitstroom een 
functie van de BSc-instroom en het studierendement is, kan op basis van de groei van de 
instroom een vergelijkbare (maar vertraagde) groei in de uitstroom worden verwacht. Op 
basis hiervan mag verwacht worden dat de instellingen over het algemeen de gestelde doelen 
voor 2016 zullen halen. 
 
3.5 Studierendement 
Hieronder volgen de herinschrijvingsrendementen en bachelorrendementen per opleiding en 
per instelling (of per combinatie van instellingen). Deze grafieken zijn gebaseerd op de 
individuele voortgangsrapportages van de instellingen. Het herinschrijvingsrendement is 
gedefinieerd als het percentage van de eerstejaars dat zich een jaar later bij dezelfde opleiding 
heeft ingeschreven. Het bachelorrendement is gedefinieerd als het percentage van de 
herinschrijvers dat binnen vier jaar (= nominaal +1) een bachelordiploma haalt. In de grafieken 
zijn ook de doelstellingen voor het bachelor- en herinschrijvingsrendement aangegeven, die de 
universiteiten voor zichzelf hebben gesteld. 
 
LEI+TUD 
Voor het Sectorplan tellen in Leiden de opleiding Natuurkunde (N), in Delft de opleiding 
Technische Natuurkunde (TN) en de gecombineerde opleidingen Life Science and Technology 
(LST) en Molecular Science and Technology (MST). De nagestreefde rendementscijfers voor de 
Leidse natuurkundeopleiding zijn hoger dan voor de andere opleidingen. 

                                                      
1 Alleen de scheikundeopleiding valt in Wageningen onder het Sectorplan, er zijn geen prestatieafspraken gemaakt. 
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UvA+VU 
In deze grafiek gecombineerde rendementscijfers, omdat de instellingen een gezamenlijke 
rapportage over de scheikunde- en natuurkunde-opleidingen hebben geleverd. 
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RUG1 
In Groningen worden voor het Sectorplan de volgende opleidingen meegeteld: Natuurkunde 
(N), Technische Natuurkunde (TN), Sterrenkunde (Sterr.), Scheikunde (S) en Scheikundige 
Technologie (ST). Er zijn geen streefcijfers voor het herinschrijvingsrendement opgegeven. 

 
 

 

                                                      
1 In de eerste tussenrapportage is abusievelijk een streefcijfer van 80 procent genoemd in plaats van 70 procent  
voor het BSc-rendement RUG. 
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UU 
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UT 
Aan de Universiteit Twente worden de volgende opleidingen onder het Sectorplan gerekend: 
Applied Physics (AP), Chemical Engineering (CE), Biomedical Engineering (BME) en Advan-
ced Technology (AT). De rendementsdoelstellingen zijn niet voor alle opleidingen dezelfde. 
 

 
 

 
 
RU 
In Nijmegen worden de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde (N&S), Science, Scheikunde (S) 
en Moleculaire Levenswetenschappen (ML) onder het Sectorplan gerekend. De herinschrij-
vingsrendementen zijn voor de gecombineerde natuurkundeopleidingen (N&S + Science) en 
scheikundeopleidingen (S + ML) gegeven, conform de rapportage van de instelling. 
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WUR 
Alleen de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen valt in Wageningen onder het 
Sectorplan (en wordt daarin onder de scheikunde gerekend); er zijn geen prestatieafspraken 
gemaakt. 
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Herinschrijvingsrendementen en bachelorrendementen variëren sterk, per opleiding en uni-
versiteit. De bachelorrendementen nemen in het algemeen structureel toe met de tijd. Het 
herinschrijvingsrendement is bij een aantal universiteiten sterk verbeterd en op niveau 
gebracht. Desondanks blijft het bachelorrendement met het herinschrijvingsrendement een 
zeer belangrijk aandachtspunt, omdat voor de meeste opleidingen de streefcijfers nog niet 
worden gehaald. De Expertcommissie Sminia merkt op dat, net als de uitstroomcijfers, ook de 
rendementen beïnvloed kunnen zijn door de aankondiging van de langstudeerboete in 2012. 
 
3.6 Profilering BSc-onderwijs 
De Expertcommissie Sminia constateert in haar advies dat, net als bij de vorige tussenrappor-
tage in 2012, nieuw ontwikkelde multidisciplinaire bacheloropleidingen nog steeds een 
belangrijk deel van de vergrote instroom voor hun rekening nemen. De universiteiten werken 
aan de transformatie van een zuiver disciplinair ingerichte bachelor naar een opleiding waarin 
verbindingen worden gemaakt tussen sectoreigen vakgebieden, maar ook met sectorvreemde 
vakken uit bijvoorbeeld maatschappij- en geesteswetenschappen, en tevens met onderzoek-
zwaartepunten . de universiteiten creëren zo disciplinaire, maar ook contextrijke opleidingen 
die module-, profiel- of themagewijs worden ingericht en die studenten tijd geven voor oriën-
tatie en daarnaast ruimte geven voor keuzes uit verscheidene studieroutes. Niet alle universi-
teiten kiezen voor verbreding, vanwege de specifieke interesses van aankomende studenten. 
Ook voor studenten die strikt disciplinaire scheikunde of natuurkunde willen studeren blijven 
er mogelijkheden. 
 
De Commissie deelt het enthousiasme van de Expertcommissie Sminia over de beweging van 
deze onderwijsvernieuwing: verbreding treedt op terwijl ook monodisciplinaire opleidingen 
behouden blijven, omdat het studenten meer keuzeruimte en duidelijker eigen profilering 
biedt. Het BSc-onderwijs wordt zo aantrekkelijk voor een grotere groep studenten met 
verschillende interesses en achtergronden. De doorgevoerde vernieuwingen maken dat het 
BSc-onderwijs steeds beter aansluit bij de leefwereld van jongeren. 
De Commissie Breimer onderschrijft ook de aanbeveling om het Bètamentality model, 
waarbinnen verschillende ‘typen’ bèta's bediend kunnen worden binnen een brede bachelor, 
zoals het Bachelor College van de TU/e, expliciet en pragmatisch in te zetten bij de verdere 
structurering en organisatie van het BSc-onderwijs. 
 
3.7 Nationale uitwisseling 'best practices' 
Om de doelstelling van het Sectorplan met betrekking tot het verhogen van de instroom en het 
verbeteren van het studierendement te realiseren, hebben de bètadecanen het initiatief geno-
men om Innovatie Centra Academisch Bètaonderwijs (ICAB) op te richten. Met een driejarige 
subsidie van het ministerie van OCW zijn in het voorjaar van 2011 vijf disciplinaire ICAB net-
werken van start gegaan (voor biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde/farmacie en 
wiskunde). De ICAB netwerken voor natuur- en scheikunde werken landelijk samen en opere-
ren als een platform voor het uitwisselen van best practices op het gebied van onderwijsinno-
vatie voor het academisch bachelor- en masteronderwijs. In de ICAB netwerken voor natuur-
kunde en scheikunde worden zowel op opleidingsniveau als op vakniveau kennis uitgewis-
seld en nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd met het oog op bevordering van het studiesucces. 
Inmiddels hebben de bètadecanen besloten het ICAB voort te zetten. 
 
De Commissie juicht dit initiatief van harte toe en acht het uitwisselen van best practices nog 
steeds van groot belang. De Commissie merkt daar overigens wel bij op dat het ook van 
belang is om minder succesvolle activiteiten met elkaar te delen zodat deze daar waar nodig 
ook kunnen worden beëindigd. De Commissie verzoekt de decanen ook op dit punt nadruk-
kelijk landelijke afstemming verder door te voeren en zal tevens een opdracht verstrekken aan 
het PBT om in samenspraak met de decanen een en ander systematisch in kaart te brengen Dit 
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alles zou uiteindelijk moeten leiden tot een meer uniforme aanpak en nog efficiëntere beste-
ding van de middelen op landelijk niveau.  
 
3.8 Conclusies en aanbevelingen 
De instroom van studenten vertoont een zodanig hoge groei, dat over het geheel genomen de 
doelen voor 2016 nu al zijn bereikt. Mede door krachtenbundeling en gevormde samen-
werkingsverbanden (UvA/VU en LEI/TUD) zal ook de schaal van de diverse BSc-opleidingen 
voldoen aan het gestelde doel ≥ 100. Dit geldt zowel voor de scheikunde als de natuurkunde. 
Het studierendement van de BSc-opleidingen neemt over de hele linie genomen toe, maar 
vertoont nog wel grote fluctuaties. Toch ziet de Commissie dat er belangrijke stappen zijn en 
worden gezet die vertrouwen geven voor een verdere verbetering in de toekomst. Vooral het 
goede werk van de Innovatie Centra Academisch Bètaonderwijs (ICAB) en de uitwisseling van 
best practices in dat verband moeten hier met ere worden genoemd. Hoewel de jaarlijkse BSc-
uitstroom nu al aan de doelen voor 2016 voldoet (≥ 500 per discipline), zal een verdere 
verbetering van het studierendement de uitstroom verder opstuwen. 
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4. MSc- en PhD-opleiding 
4.1 Koppeling masteropleidingen en onderzoekzwaartepunten 
Uitgaande van de profileringsmatrix voor het onderzoek hebben de Bètadecanen de afgelopen 
twee jaar in onderling overleg de masteropleidingen scherper gefocusseerd, om zodoende te 
komen tot een vergelijkbare profileringsmatrix voor de masteropleidingen. De Commissie 
constateert met tevredenheid dat de instellingen de koppeling van het masteronderwijs aan de 
onderzoekzwaartepunten voortvarend ter hand hebben genomen en dat dit heeft geleid tot 
een verscherping van de onderwijsprofielen van de instellingen, zodat de lokale onderzoek-
zwaartepunten leidend zijn voor de aangeboden specialisaties binnen de masteropleiding. 
Hierna zijn de matrices uit de folders Masteronderwijs naar onderzoekszwaartepunt van de 
gezamenlijke Bètadecanen weergegeven (zie tabellen 3a en 3b voor resp. fysica en chemie). De 
Commissie heeft de bètadecanen aangeraden deze folders een communicatiemiddel te laten 
zijn voor de primaire doelgroep, potentiële MSc studenten uit binnen- en buitenland. De 
Commissie stemt in met de aanbevelingen van de Expertcommissie Sminia en stelt de 
gezamenlijke bètadecanen voor om gemeenschappelijk een aansprekende en wervende 
webpagina te maken waarin de SNS opleidingen zich goed positioneren. 
 
Het door de bètadecanen aangeleverde overzicht van mastertracks zou moeten worden door-
getrokken in een expliciet en inzichtelijk overzicht van de SNS mastertracks/opleidingen in 
relatie met de profilering van de universiteiten. Dit is van belang om naar het voortgezet 
onderwijs, de bachelorstudenten en het bedrijfsleven als 'afnemers' van afgestudeerden een 
eenduidig en helder beeld van het aanbod te kunnen presenteren. De Commissie adviseert, 
met de Expertcommissie, de universiteiten dit overzicht duidelijk en overzichtelijk naar de 
buitenwereld te communiceren en - zeker voor de talentvolle studenten uit het buitenland - 
verder te verankeren aan de aanwezige gerenommeerde onderzoekzwaartepunten en 
onderzoekinstituten. 
Ook de bètadecanen onderkennen dat 'internationale mobiliteit daarbij in het algemeen nog 
een interessante onbekende is; gegeven de kwaliteit van de disciplines natuurkunde en schei-
kunde in Nederland moet het mogelijk zijn hier meer van te profiteren.' De Expertcommissie 
ziet deze ontwikkeling als een belangrijke stap op weg naar wat de bètadecanen aangeven als 
'een betere afstemming om Nederland gezamenlijk en met hulp van de overheid te 'branden' 
als het gaat om academische science-opleidingen'. 
 
De koppeling tussen masteropleidingen en de zwaartepunten is ook gerelateerd aan de 
onderzoeksscholen. Waar sprake is van plaatselijke onderzoeksscholen is dit in vele gevallen 
gekoppeld aan de zwaartepunten of in sommige gevallen aan een combinatie van 
zwaartepunten. De nationale onderzoeksscholen zijn een uitstekende wijze om landelijke 
afspraken in de koppeling onderwijs en onderzoek veilig te stellen. 
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Tabel 3a: Koppeling masteropleiding aan onderzoekzwaartepunten in de fysica 
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Tabel 3b: Koppeling masteropleiding aan onderzoekzwaartepunten in de chemie 

 



40 
 
4.2 Instroom en uitstroom MSc-opleidingen 
De instroom in de MSc-opleidingen laat op de meeste plaatsen een gestage groei zien. Samen 
met de goede zijinstroom, vanuit andere disciplines, het hbo en het buitenland, vertaalt zich 
dit in een globaal genomen duidelijk stijgende uitstroom van het aantal MSc-gediplomeerden 
(figuur 1, bron: DUO). Uit de door de instellingen gerapporteerde getallen blijkt dat de 
doelstelling van een minimale instroom van twintig studenten per jaar nog niet voor iedere 
individuele MSc-opleiding wordt gehaald. Uit het preadvies van het PBT (bijlage B) blijkt dat 
de 45 masteropleidingen die onder het Sectorplan vallen in 2011 en 2012 jaarlijks ruim 1300 
afstudeerders kenden (gemiddeld circa 29 afstudeerders). 
 
Figuur 1: Ontwikkeling uitstroom MSc per instelling 
 

 
 
4.3 Promotieduur 
De instellingen hebben de promotieduur voor promovendi gestart in de jaren 2004-2008 
gerapporteerd. Daarbij is per startjaar aangegeven welk percentage promovendi binnen resp. 
4, 5, 6 en 7 jaar promoveerde en daarnaast welk percentage uitviel of langer dan 7 jaar over de 
promotie deed. In de onderstaande grafieken is een 'promotieduur' per jaar weergegeven. Dit 
is een gewogen gemiddelde van de fracties die binnen 4, 5, 6 of 7 jaar promoveerden. 
Uitvallers of de kleine fractie die langer dan 7 jaar over een promotie deed, zijn buiten 
beschouwing gelaten. De grafieken representeren daarom, door deze grofmazige manier van 
rapporteren, niet de werkelijke (gemiddelde) promotieduur van een jaarcohort, maar zijn 
slechts bruikbaar als indicatie van de ontwikkeling van de promotieduur aan de betreffende 
instelling.  
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LEI+TUD1 

 
 

 
 

                                                      
1 De TUD rapporteerde de promotierendementen voor de faculteit TNW als geheel. 
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UvA+VU1 

 
 

 
 

                                                      
1 De UvA en VU hebben alleen de promotieduur voor de jaarcohorten 2006-2008 gerapporteerd. 
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RUG 

 
 
UU1 

 
 

                                                      
1 De UU heeft alleen de promotieduur voor de jaarcohorten 2006-2008 gerapporteerd. 
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UT1 

 
 
RU 

 
 

                                                      
1 De UT rapporteerde promotieduren voor de faculteit TNW als geheel. Gegevens over het cohort-2008 waren nog 
niet volledig beschikbaar. 
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TU/e 

 
 
WUR 

 
 
Observaties en conclusies 
Op de meeste plaatsen laat de promotieduur een licht dalende tendens zien; waar dat niet het 
geval is blijft zij min of meer stabiel. De Commissie blijft de relatief lange promotieduur een 
punt van zorg vinden en beveelt de bètadecanen aan hieraan blijvende aandacht te besteden. 
Aangezien sommige instellingen hier duidelijk beter presteren dan andere, is het raadzaam 
ook op dit punt best practices uit te wisselen. 
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4.4. Conclusies en aanbevelingen 
De beoogde jaarlijkse instroom per MSc-opleiding voldoet nog niet overal aan het gestelde 
doel van ≥ 20. De verwachting is gewettigd dat door herstructureringen en samenwerking hier 
in de komende paar jaar nog flinke slagen zullen worden gemaakt. De uitstroom van MSc-
opleidingen is uitermate bevredigend, mede vanwege zijinstroom vanuit andere disciplines, 
het hbo en/of instroom vanuit het buitenland. 
De Commissie constateert met tevredenheid dat de instellingen de koppeling van het master-
onderwijs aan de onderzoekzwaartepunten voortvarend ter hand hebben genomen. Dit heeft 
geleid tot een verscherping van de onderwijsprofielen van de instellingen, waarbij de lokale 
onderzoekzwaartepunten leidend zijn voor de aangeboden specialisaties binnen de masterop-
leiding van de instellingen. De nationale 'matrix' die dit proces heeft opgeleverd, is een presta-
tie van formaat! Het is nu zaak snel ook de laatste stap te zetten en de 'matrix' in te zetten als 
communicatiemiddel voor de werving van potentiële MSc studenten uit binnen- en buiten-
land. Een aansprekende en wervende webpagina van de faculteiten gezamenlijk presenteren 
wat Nederland te bieden heeft, moet er snel komen! 
Hoewel de promotieduur op veel plekken een verbetering laat zien, raadt de Commissie de 
instellingen aan om blijvend aandacht te besteden aan het verder terugdringen hiervan. 
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5. Onderzoek 
5.1 Inleiding 
Een groot deel van het SNS-budget, namelijk bijna M€ 18, wordt jaarlijks besteed aan de ver-
sterking van het onderzoek in de zwaartepunten, zoals aangegeven in hoofdstuk 2. Dit hoofd-
stuk geeft aan hoe het onderzoek in de chemie en fysica in Nederland zich ontwikkelt, wat 
mede wordt beïnvloed door de inzet van de SNS-middelen. 
 
5.2 Internationale positie 
De Nederlandse fysica en chemie zijn - samen met het materialenonderzoek - van hoge 
kwaliteit. In de eerste tussenrapportage is al een overzicht gegeven van analyses en rapporten 
die dit onderschrijven. De meest recente Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-indicatoren 
van december 2012(WTI) bevestigen dit opnieuw1. De citatie-impactscores van de publicaties 
uit onderzoek in de chemie en chemische technologie, en in de fysica en materiaalkunde, zijn 
relatief zeer hoog, respectievelijk ongeveer 1,6 en 1,8 ten opzichte van het mondiale 
gemiddelde van 1,0. Daarentegen is de onderzoekspecialisatie-index van deze beide gebieden 
in Nederland relatief laag, respectievelijk 0,7 en 0,6 ten opzichte van het wereldgemiddelde 
van 1,0 (cijfers 2011). Er vindt dus relatief weinig onderzoek in de chemie en fysica in 
Nederland plaats ten opzichte van andere wetenschappen. Het Nederlandse 
onderzoeksportfolio – de spreiding van de wetenschappelijke output over de verschillende 
disciplines en domeinen – wijkt opvallend sterk af van dat van andere landen. De WTI2 laten 
zien dat de hoofdgebieden natuurwetenschappen en techniek in Nederland relatief kleiner zijn 
dan in andere landen. De onderzoekspecialisatie-index voor chemie en fysica was in 2005 res-
pectievelijk 0,9 en 0,8. Dit betekent dat chemie en fysica niet alleen ondervertegenwoordigd 
zijn, maar ook dat deze ondervertegenwoordiging duidelijk toegenomen is tussen 2005 en 
2011. Op de langere termijn gaan de lage investeringen in chemie en fysica een probleem vor-
men, want de impact wordt bepaald door omvang en kwaliteit. De toppositie zal naar ver-
wachting niet kunnen worden gehandhaafd, als het budget steeds verder onder druk staat. In 
de meest recente lijst van highly cited researchers van 2014 is het aantal Nederlandse chemische 
en fysische onderzoekers duidelijk lager dan in de lijst van 2001, een indicatie dat de impact in 
de internationale context afnemend is2. Het blijft belangrijk te benadrukken dat de excellente 
positie van het onderzoek in de chemie en fysica is gebaseerd op investeringen in- en 
resultaten van het onderzoek van vele tientallen jaren. Inmiddels zijn ook de FES-middelen 
weggevallen, waarvan een groot deel in chemisch en fysisch onderzoek werd geïnvesteerd. 
 
Het huidige innovatiebeleid van de Nederlandse overheid richt zich op topsectoren waarin 
Nederland wereldwijd uitblinkt, met als doel deze nog sterker te maken. Om dat te bereiken 
werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en 
innovatie. De chemie en fysica spelen een belangrijke rol in veel van de topsectoren, zoals 
Chemie, High Tech Systems & Materials, Energie, Life Sciences & Health. Om als Nederland 
de gehele kennis- en innovatieketen te kunnen versterken moet het funderend onderzoek, dat 
aan de basis staat van veel publiek private samenwerking, op peil blijven. De topsector 
Chemie noemt dit zelfs als randvoorwaarde voor zijn doelstellingen: hoogwaardig 
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is nodig om nieuwe gebieden van wetenschap 
en innovatie open te leggen, waarop in de toekomst nieuwe ambities kunnen worden 
gebaseerd. 
 
Het visiedocument 2025 Chemistry & Physics: Fundamental for our Future van de Commissie 
Dijkgraaf uit 2013 geeft een SWOT-analyse van het onderzoek in de chemie en fysica. Hierin 
wordt aangegeven dat tegenover de sterkte van het onderzoek bedreigingen staan zoals afne-

                                                      
1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid; Utrecht december 

2012, (www.dialogic.nl/documents/2010.056-1234.pdf) 
2  http://highlycited.com/ 

http://www.dialogic.nl/documents/2010.056-1234.pdf
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mende budgetten. Kansen worden gezien voor het chemisch en fysisch onderzoek in publiek-
private samenwerkingen en als essentiële disciplines om in multidisciplinair verband bij te 
dragen aan oplossingen voor de grand societal challenges. Chemie en fysica zullen deze kansen 
alleen kunnen benutten als zij hun internationale positie weten te behouden. 
 
5.3 Zwaartepunten 
De kwaliteit van het onderzoek in de (zwaartepunten in de) chemie en fysica in internationaal 
perspectief is eerder aangetoond via de onderzoeksvisitaties uit 2009-2011, zoals aangegeven 
in de eerste tussenrapportage. In hun voortgangsrapportages 2014 hebben de instellingen aan-
gegeven hoe het onderzoek in de zwaartepunten zich ontwikkelt en profileert. De Commissie 
concludeert dat er in de zwaartepunten uitstekend onderzoek plaatsvindt. 
 
In de eerste tussenrapportage werd ter illustratie aangegeven welke persoonsgerichte steun-
vormen (Spinoza, Vici, Vidi, Veni, ERC Advanced en Starting Grants) in de periode 2007-2012 
in de chemische en fysische zwaartepunten terecht zijn gekomen. In deze tweede 
tussenrapportage is in tabellen 4a en 4b aangegeven welke grants daarbij gekomen zijn in de 
periode 2012-2014, nu ook uitgebreid met Zwaartekracht subsidies en ERC Synergy, 
Consolidator en Proof of Concept Grants. Nationaal en internationaal gezien scoren de chemie 
en de fysica uitstekend in wetenschapsbrede competities. 
 
In 2013 en 2014 zijn er van de zeven Spinoza-premies die NWO heeft uitgereikt vier naar 
onderzoekers in de fysische en chemische zwaartepunten gegaan. In aanvulling op wat al in 
de eerste tussenrapportage is vermeld, zijn er in de afgelopen twee jaar nog eens 11 ERC-
Advanced Grants toegekend aan Nederlandse onderzoekers in de fysica en chemie. In 2012 en 
2013 zijn de Vici-subsidies bij NWO via een wetenschapsbreed beoordelingsproces verdeeld. 
Van de 62 Vici-subsidies zijn er 11 in de chemische en fysische zwaartepunten 
terechtgekomen. Ook in het Zwaartekracht-programma doen de chemie en fysica het erg goed. 
Van de twaalf Zwaartekrachtprogramma's wordt ongeveer de helft uitgevoerd door de chemi-
sche en/of fysische zwaartepunten. In tabellen 4a en 4b is aangegeven welke onderzoekers in 
SNS-zwaartepunten deel uitmaken van relevante Zwaartekrachtconsortia. Dit laat opnieuw 
zien dat het chemisch en fysisch onderzoek in Nederland van hoge kwaliteit zijn en de 
onderzoekzwaartepunten de basis vormen voor (multidisciplinaire) consortia. De profilering 
en vorming van onderzoekzwaartepunten die via het Sectorplan tot stand zijn gebracht dragen 
er aan bij dat (onderzoekers in) deze zwaartepunten succesvol zijn in het verwerven van 
belangrijke prijzen en subsidies en die leiden er dan weer toe dat de zwaartepunten zich 
verder versterken en excelleren. 
 
5.4 Landelijke afstemming 
Het Sectorplan heeft er mede toe geleid dat het bètadecanenoverleg is gerevitaliseerd en geïn-
tensiveerd. Het is ook de afgelopen twee jaar gebleken dat dit gremium een grote verantwoor-
delijkheid en betekenis heeft in de landelijke afstemming en regie. Het bètadecanenoverleg is 
het formele aanspreekpunt voor de Commissie. Sinds 2010 vindt het overleg vijf keer per jaar 
plaats onder roulerend voorzitterschap (periodes van twee jaar). De Commissie adviseert de 
frequentie en werkwijze van overleg te continueren. Het bètadecanenoverleg heeft onder meer 
een sterke gezamenlijke regie gevoerd over landelijke onderzoeks- en onderwijsvisitaties en is 
nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe disciplinaire visiedocumenten 
(behalve voor natuur- en scheikunde ook voor biologie en wiskunde). 
 
De onderlinge afstemming tussen de onderzoekzwaartepunten blijft een punt van aandacht. 
De voortgangsrapportages van de individuele instellingen noemen veel verschillende 
onderlinge samenwerkingen met andere organisaties en netwerken. In landelijke platforms 
vindt coördinatie plaats van subonderdelen van de chemie en/of fysica, bijvoorbeeld het ISPT 
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voor de procestechnologie, NIOK voor de katalyse, COAST voor de analytische chemie, het 
J.M. Burgerscentrum voor de stromingsleer, NanoNextNL, de Nikhef-samenwerking voor 
experimentele subatomaire fysica, INSTRUCT op het gebied van structuurbiologie en de 
werkgemeenschappen van FOM en de studiegroepen van NWO-CW. Ook in 
onderzoeksscholen wordt uiteraard samengewerkt en afgestemd (zie hoofdstuk 4.1). Soms 
betreft het samenwerkingsverbanden tussen enkele universiteiten, zoals de samenwerking 
UvA (GRAPPA) en Nikhef op het gebied van (astro)deeltjesfysica, de samenwerking van 
Amsterdam, Leiden en Utrecht in het Delta-Institute for Theoretical Physics en het Centre for 
Multiscale Modelling (ACMM) van UvA en VU, de 3TU samenwerking op het gebied van 
sustainable energy, en samenwerking van UU en WUR in het Colloid Center. In de afgelopen 
jaren is ook een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, die nog verder zullen 
kunnen uitgroeien in landelijk perspectief, zoals de samenwerking van TU/e en FOM-instituut 
DIFFER op het gebied van Energie. Ook zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij 
SNS-zwaartepunten samenwerken met het bedrijfsleven, zoals ARCNL van UvA, VU, FOM-
instituut AMOLF en ASML, en QuTech samenwerking TUD en Microsoft op het gebied van de 
ontwikkeling van de quantumcomputer, en InSciTe, samenwerking TU/e, Chemelot en UM 
op het gebied van biomedische en biobased materialen. 
 
Ook de Zwaartekrachtprogramma's zorgen als zodanig dikwijls voor landelijke afstemming. 
Het is duidelijk dat de onderzoekers uit de zwaartepunten elkaar hebben gevonden in 
netwerken. De Commissie adviseert de bètadecanen deze netwerken zo nodig te raadplegen, 
wanneer keuzes worden gemaakt over omvang of focus van (een) zwaartepunt(en). Op deze 
manier kan worden gewaarborgd dat een vakgebied nationaal op sterkte blijft. 
 
5.5 Rol tweede geldstroom 
Naast de geoormerkte SNS-middelen, die verdeeld zijn zoals beschreven in hoofdstuk 2, 
besteden NWO-CW en FOM ook een groot deel van hun andere middelen aan de versterking 
van de SNS-zwaartepunten. 
 
In 2012-2013 versterkte NWO-CW de chemische zwaartepunten naast de speciale Sectorplan-
instrumenten (zie hoofdstuk 2) met ca. M€ 46 via in totaal 102 toekenningen in de vrije com-
petitie (TOP- en ECHO-subsidies), Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici), en toekenningen in 
internationale, thematische en publiek-private-samenwerkings (PPS)-programma's. In totaal 
betreft dit ongeveer driekwart van het totaal van de door CW uitgezette middelen, dat ten 
goede komt aan de zwaartepunten. De chemische onderzoekzwaartepunten spelen een 
belangrijke rol in de verschillende PPS-vormen, die CW vormgeeft binnen het Fonds Nieuwe 
Chemische Innovaties: KIEM-projecten met het MKB, Technology Areas (TA) voor consortia 
van bedrijven en kennisinstellingen en Chemical Industrial Partnership Programmes (CHIPP). 
De Topsector Chemie hecht overigens groot belang aan het funderend onderzoek, waardoor 
ook het niet-PPS onderzoek dat NWO-CW financiert onder de topsector valt. Het totaal dat de 
chemische zwaartepunten via de tweede geldstroom hebben verworven ligt overigens nog 
hoger, aangezien er door andere NWO-onderdelen, zoals STW en FOM, ook subsidies zijn 
toegekend aan de chemische onderzoekzwaartepunten . Dit geldt ook omgekeerd: zo heeft 
CW enkele subsidies toegekend aan fysische SNS-zwaartepunten. 
 
In 2012-2013 versterkte FOM de fysische zwaartepunten met ruim M€ 7 via toekenningen in de 
FOM-Projectruimte (naast de SNS-middelen, zie hoofdstuk 2) en ruim M€ 18 via de vrije FOM-
programma's. Ruim twee derde van de honoreringen in de FOM-Projectruimte komt terecht in 
de zwaartepunten. Ook in het kader van overige FOM-instrumenten als de Industrial 
Partnership Programmes (IPP), het FOM/NWO/Shell-programma 'Computational sciences 
for energy research' (totale omvang M€ 20), het FOM/NWO-CW/Shell-programma 'CO2-
neutrale brandstoffen' (totale omvang M€ 5) en FOm/v-subsidies zijn middelen besteed aan 
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onderzoek dat in de zwaartepunten valt. Nieuwe initiatieven als QuTech en ARCNL, waarin 
FOM samen met universitaire en industriële partners optrekt, dragen ook bij aan het 
onderzoekslandschap van de Nederlandse fysica, al vallen ze strikt genomen buiten de (uni-
versitaire) zwaartepunten van het Sectorplan. 
 
Ook andere middelen die via NWO verdeeld worden, komen dikwijls bij de chemie en fysica 
terecht, zoals de hiervoor reeds genoemde Spinoza-premies en Zwaartekracht-subsidies. 
Chemisch en fysisch onderzoek is sterk afhankelijk van grootschalige apparatuur en onder-
zoeksfaciliteiten en is vaak succesvol in programma's voor dit type financiering, zoals NWO-
groot en de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De afgelopen twee jaar 
zijn er in deze programma's echter überhaupt geen toekenningen gedaan. Zeker voor de che-
mie en fysica is het van belang dat er voldoende financieringsmogelijkheden blijven voor 
apparatuur en investeringen. Onderzoekzwaartepunten in de chemie en fysica ontvangen 
voorts nog tweedegeldstroomsteun van andere gebieden dan FOM en CW, bijvoorbeeld van 
de technologiestichting STW of van ALW en/of bij andere topsectoren dan Chemie en Energie, 
zoals HTSM, LSH, Agri&Food, Water. Verwacht mag worden dat de zwaartepunten chemie 
en fysica ook in de komende jaren versterkt zullen worden vanuit de verschillende 
programma's in de tweede geldstroom. Dat geldt eveneens voor financiering van onderzoek in 
de zwaartepunten via de derde geldstroom. 
 
5.6 Profilering en heroriëntatie 
De zwaartepuntenmatrices voor de scheikunde en de natuurkunde zijn opgesteld door de 
bètadecanen en de Commissie heeft in haar advies destijds op basis van kwaliteit, beleid en 
belang van het onderzoek aangegeven welke zwaartepunten worden (h)erkend in het kader 
van het SNS. De zwaartepuntenmatrices worden als zodanig door alle universiteiten gebruikt 
als basis voor het onderzoeksbeleid voor de natuur- en scheikunde. Zoals al in de eerste 
tussenrapportage aangegeven is de impact van het Sectorplan zelfs groter dan alleen op grond 
van de inzet van de extra middelen kon worden verwacht.  
Universiteiten formeren zich daadwerkelijk rond de zwaartepunten. Uiteraard heeft 
toponderzoek een dynamisch karakter. In hun gezamenlijke voortgangsrapportage geven de 
bètadecanen aan te verwachten dat de profilering door voortschrijdend inzicht op een 
tijdschaal van ongeveer tien jaar aanpassingen zal ondergaan. De Commissie onderschrijft de 
dynamiek in het onderzoek en verwacht dat de bètadecanen gezamenlijk afstemmen en waar 
nodig aanpassingen aanbrengen. Vernieuwing in en tussen zwaartepunten vraagt ook 
coördinatie. De Commissie is van mening dat er een mechanisme en enige sturing dan wel 
monitoring voor nodig is om de zwaartepuntsvorming te continueren en waar nodig te 
vernieuwen. De Commissie vervult een dergelijke rol bij de implementatie en monitoring van 
het SNS en dat blijkt goed te werken. Ook de implementatie van de adviezen uit het 
Visiedocument 2025 van de Commissie Dijkgraaf zal kunnen leiden tot aanpassingen in de 
zwaartepunten. De universitaire profileringen, die vanaf 2012 in het kader van de 
profileringsagenda van OCW vorm hebben gekregen, worden voor een majeur deel gedragen 
vanuit de bètafaculteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de SNS-zwaartepunten per 
faculteit een natuurlijke inbedding hebben in de instellingsprofilering en daaraan in feite een 
belangrijke bijdrage leveren. 
 
5.7 Langetermijnonderzoeksagenda 
Het Visiedocument van de Commissie Dijkgraaf beschrijft de langetermijnonderzoeksagenda 
voor de chemie en fysica op gebieden waarin Nederland kan excelleren. Ook geeft het aan 
welke wereldwijde trends belangrijk zijn voor de chemie en fysica. De onderwerpen van de 
onderzoeksagenda zijn onder andere gebaseerd op externe wereldwijde trends als de grand 
societal challenges, globalisering van onderwijs en onderzoek en regionale innovatie 
ecosystemen. Ook interne trends vanuit wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen 
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spelen hierbij een rol: informatie en big data, design beyond nature en multidisciplinariteit en 
engineering. 
 
De langetermijnonderzoeksagenda sluit uitstekend aan op de sterktes van de SNS-zwaarte-
punten in de Focusgebieden: 
 
1. The Chemistry and Physics of Life and Health – F4, C3 
2. Energy – F5, C1 
3. Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials – F2, C2 
4. Complex (Molecular) Systems, Soft Materials and Fluids – F3, C4 
5. Sustainable (Bio)Chemical Process Engineering – C1 
6. The (Quantum) Universe – F1 
7. Quantum Technologies – F1 
 
5.8 Conclusies en aanbevelingen 
Het behalen van de doelstellingen van het SNS voor onderzoek ('de modernisering van het 
onderzoeklandschap, het creëren van focus en massa binnen de instellingen, taakverdeling en 
concentratie op nationaal niveau en handhaving/verbetering internationale sta-
tus/excellentie') ligt goed op koers. De heroriëntatie van de onderzoekinspanning heeft een 
scherp profiel gekregen, enerzijds door de keuzes en inzet via de eerste geldstroom, anderzijds 
door de verdere versterking via de tweede geldstroom. 
 
Inmiddels is het landschap ook in beweging door externe ontwikkelingen. Onderzoek wordt 
steeds meer gezien in relatie tot maatschappelijke relevantie en de grand societal challenges. Dit 
vergt uiteraard ook dynamisering en flexibilisering van de zwaartepunten. Langetermijn-
doelen met maatschappelijke relevantie hebben vaak vele jaren van wetenschappelijk 
onderzoek nodig. Kwalitatief behoort het chemisch en fysisch onderzoek in Nederland tot de 
absolute wereldtop. Voor de toekomst is het van belang te voorkomen dat te lage investerin-
gen in chemie en fysica negatieve uitwerking gaan hebben op de kwaliteit. Voor de uitvoering 
van een langetermijnonderzoeksagenda, zoals in het Visiedocument van de Commissie 
Dijkgraaf, en de omzetting in een concreet actieplan is het instrument Sectorplan een 
uitstekende manier gebleken. In feite is het SNS een uitwerking van de visiedocumenten uit 
2007 voor de chemie ('de perfecte chemie tussen onderwijs en onderzoek') en fysica ('fysica 
voor de toekomst, toekomst voor de fysica'). Door de uitwerking van het Visiedocument 2025 
te 'zwaluwstaarten' met het huidige Sectorplan volgens de Commissie continuering van het 
beleid worden gewaarborgd. 
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Tabel 4a: Zwaartepunten fysica – belangrijke prijzen/grants 2012-2014 

 Focusgebied 1 
(F1) 
quantum universe 

Focusgebied 2 
(F2) 
nanophysics and 
 technology 

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

Focusgebied 4 
(F4) 
physics of life and health 

Focusgebied 5 
(F5) 
energy 

TU/e  Functional materials 

 Zwaartekracht – 
Smit c.s. 

 ERCa – Janssen 

 ERCc – Bakkers 

Plasma physics 
 
Transport physics 

 ERCc – Snoeijer 

  

UT  Fluid physics 
Computational physics 
Material sciences 

 Zwaartekracht – 
Lohse 

 ERCc – Brinkman 

 ERCc – Snoeijer 

 ERCp – Lohse 

 Vici – Pinkse 

 Vidi – Van der Meer 

 Veni – Lindhoud 

 Veni – De Vos 

 Optics & biophysics 
 

Physics of energy 

TUD 
(D) 

+LEI (L) 

Theoretical physics (L) 

 Zwaartekracht – 
Beenakker, Zaanen 

 ERCsy – Beenakker 

 Vici – Schalm 
 
 

Optical nanoscopy and 

nanomaterials (D) 

 Zwaartekracht – C. 
Dekker e.a. 

 ERCsy – 
Kouwenhoven, 
Vandersypen 

 ERCsy – Dogterom 

 ERCa – Klapwijk 

 ERCa – Van der Zant 

 ERCs – N. Dekker 

 ERCs – Joo  

 ERCs – Schneider 

 Vidi – Danelon 

 Vidi – Otte 

 Vidi – Kalkman  

 Veni – Aubin-Tam 

 Veni – Barthelemy 

 Veni – Burzuri 

 Veni – Pribiag 

 Veni – Taminiau 
Nanophysics and quan-
tum optics (L) 

 Spinoza – 
Bouwmeester 

 ERCp – Oosterkamp 

 Vici – Oosterkamp 

Soft condensed matter 

(L) 

 Vidi – Vitelli  

 Veni - Kraft 

Physics of radiation for 

health (D) 

 Vidi – Goorden  
 
Biomolecular physics (L) 

 Vici – Van Noort 

Energy technologies (D) 

 ERCs - Wagemaker 

UU High energy physics 
Theoretical physics 

 Zwaartekracht – ’t 
Hooft, Stoof 

 ERCp – Mischke 

 Vidi – Gursoy 

 Veni – Grelli 

Nanophysics: Soft Con-
densed Matter (Col-
loids) 
 

   

RuG Theoretical and sub-
atomic physics 

 Vidi – Hoekstra 

Functional materials 

 Vidi - Papanikolaou 

 Biomedical science and 
engineering 

 Vidi – Heinemann 

Energy and sustainabi-
lity 

UvA (U) 
+VU 
(V) 

(Astro)particle phys.) 
QM&QI (U) 

 ERCc – Schreck  

 Vici – Schall  
Physics of light and 
matter (V) 

 ERCa – Mulders  

 Vidi – Koelemij  

 Complex systems & soft 
matter (U) 

Biophysics and bio-
medical physics (V) 

 ERCc – Ianuzzi  

 Vidi – Roos  
 
 

Physics of energy (V) 

RU (Astro)particle physics 
 

Advanced spectroscopy 
of molecules and mate-
rials 

 Spinoza – Katsnelson 

 ERCa – Katsnelson 

 ERCa – Rasing 

 ERCs – Van de 
Meerakker 

   

WUR  
 

 Bionanotechnology (zie 
ook C4) 

  

 Per zwaartepunt is aangegeven welke onderzoekers in de periode 2012-2014 prestigieuze subsidies ontvingen (Spinoza, Vici, Vidi, Veni, ERCa 
(Advanced), ERCc (Consolidator), ERCs (Starting) grants, ERCp (Proof of Concept), ERCsy (synergy), Zwaartekracht). 
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Tabel 4b: Zwaartepunten chemie – belangrijke prijzen/grants 2012-2014 

 Focusgebied 1 (C1) 
duurzame chemie en chemische 
(bio)technologie 

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

Focusgebied 3 (C3) 
levens- en biomedische weten-
schappen 

Focusgebied 4 (C4) 
complexe moleculaire systemen 

TU/e Procestechnologie 

 Zwaartekracht – Kuipers en Van 
Santen 

 ERCc – Padding 

 ERCp - Schouten 

 Vici – Hensen 

 Vidi - Gallucci 

 Veni - Noël 
 
Katalyse 

 

Polymeren 
  

 Complexe moleculaire sys-
temen 

 Zwaartekracht – Meijer en 
Janssen 

 ERCa - Janssen 

 ERCs – Dankers 

 ERCp – Meijer 

 ERCp - Merkx 

 Veni – De Greef 

UT Duurzame procestechnologie en 
biomassa conversie 

 Veni – De Vos 
 
Katalytische systemen 

 

Nanotechnologie 

 ERCs - Katsonis 
 
Biomedische technologie 

 

 Bio-nano, soft matter en su-
pramoleculaire chemie 

 ERCs – Lammertink 

 ERCc – Cornelissen 

 ERCp - Jonkheijm  

 Vidi - Jonkheijm 
 

TUD 
(D) 
+LEI 
(L) 

(Bio)procestechnologie (D) 

 Zwaartekracht – Van Loosdrecht 

 Spinozaprijs – Van Loosdrecht 

 ERCs – Boukany 

 Veni - Steijn 
 
(Bio)katalyse (D) 

 ERCs en Vidi – Gascon 

 Veni - Djanashvili 
 
Katalyse en duurzaamheid (L) 

 ERCs – Bonnet 

  

Nanowetenschappen (D) 

 ERCp – Van Ommen 

 Veni – Smith 

 Vidi - Eelkema 
 
Theorie en spectroscopie (L) 

 ERCa – Kroes 

 Vidi - Panidt 

Biotechnologie (D) 
 

Chemische biologie (L) 

 Zwaartekracht - Over-
kleeft 

 Veni – Kieltyka 

 Vidi – Schneider 
  
Structuurbiologie (L) 

  

 

UU Katalyse 

 Spinozaprijs - Weckhuysen 

 Zwaartekracht - Weckhuysen 

 ERCa – Weckhuysen 

 ERCa – K. de Jong 

 ERCa – De Groot 

 Vici – P. de Jongh 

 Veni - Ruiz Martinez 

 Vidi – Bulo 

 Vidi - Bruijnincx 
 

 Structuurbiologie 

 Zwaartekracht – Gros en 
Heck 

 Veni – Weingarth 

 Veni – Berkers 

 Vidi – Altelaar 

 Vidi – Lemeer 

 Vidi – Van Ingen 

Colloïden 
 

RuG Katalyse en groene chemie 
 

Functionele materialen 

 Vici - Loos 
  
 
 

Chemische biologie 

 ERCs – Dekker 

 Veni – Witte 

 Veni – Gkouridis 

 Vidi – Kortholt 

 Vidi - Williams 
 
Structuurbiologie 

 Veni – Melo 
 

Supramoleculaire chemie en 
systems chemistry 

 Zwaartekracht – Feringa, 
Otto 

 ERCs – Chiechi 

 Vici – Otto 

 Vici - Roelfes 

 Vidi – Fernández 
 

UvA 
(U) 
+VU 
(V) 

Synthese en katalyse (U) 

 ERCa - Reek 

 Veni – Dzik 
 

  
 

Computational chemie (U+V) 

 Veni – Giesbertz 

 Vidi - Infante 
  
Analytische chemie (U+V) 

Systeembiologie (U) 
  
Farmacochemie (V) 

 Vidi – Slootweg 

 Vidi – Geerke 

 Vici – Smit 
 

 

RU  Moleculen en materialen 

 Veni – Noorduin 

 Veni - Xu 

Chemische biologie 

 ERCs – Wilson 

 Veni - Boltje 
 
 
 

Supramoleculaire chemie 

 Zwaartekracht -Nolte, van 
Hest 

 Veni - Bouwman 
  

 

WUR  
 
 

  Colloidchemie, surfactanten 
en bionanotechnologie 

 Veni – Smulders 

 Vidi - Kamperman  
 

 Per zwaartepunt is aangegeven welke onderzoekers in de periode 2012-2014 prestigieuze subsidies ontvingen (Spinoza, Vici, Vidi, Veni, 
ERCa(advanced), ERCc (consolidator), ERCs (starting) grants), ERCp (proof of concept), Zwaartekracht). 
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6. Bijzondere aandachtspunten 
6.1 Positie natuur- en scheikunde binnen de instellingen 
De positie van natuur- en scheikunde binnen de universiteiten vervult de Commissie met 
zorg. De komst van het Sectorplan heeft onmiskenbaar veel nieuw elan teweeggebracht, maar 
de bezuinigingen gaan – zoals onderstaande tabel aangeeft - helaas niet aan de natuur- en 
scheikunde voorbij. De Radboud Universiteit in Nijmegen en de Technische Universiteit Delft 
zijn positieve uitzonderingen; daar nemen de bestedingen zowel bij natuurkunde en scheikunde als 
geheel substantieel toe. De Universiteit Utrecht bezuinigt sterk, vooral op natuurkunde.  
De Commissie beschikt niet over gegevens om te kunnen beoordelen of de bezuinigingen op 
natuur- en scheikunde over het geheel genomen niet groter zijn dan de bezuinigingen op het 
totale budget van iedere instelling (bij de start van het Sectorplan is met de sectoren namelijk 
informeel afgesproken dat dat niet zou gebeuren). 
 
Eerste geldstroom excl. SNS [in M€] 

  Totaal N en S 

jaar 2010 2011 2012 2013 

TUE 30,5 28,3 29 28,1 

UT 38,3 38,1 37,4 35,4 

TUD  50,5  52,5  53,1 54,2  

LEI 15,3 14,3 13,5 14,1 

UU 23,2 22,4 20,2 17,7 

RUG 26,8 25,3 26,4 24,7 

UvA 19,2 18,7 19,3 18,2 

VU 10,7 9,4 10,1 10,1 

RU 20,3 20,5 21,5 22,9 

WUR         

Totaal  234,8 229,5 230,5 225,4 

 
Het is duidelijk dat van het SNS-accres voor de eerste geldstroom van M€ 14 per jaar per saldo 
weinig overblijft. Positief is dat de gekozen zwaartepunten in het algemeen minder door de 
bezuinigingen getroffen zijn. Van het totale volume dat nauwelijks toeneemt, moeten wel veel 
meer studenten worden opgeleid. Ook de gewenste verhoging van de studierendementen gaat 
gepaard met een aanzienlijk zwaardere onderwijsbelasting van de wetenschappelijke staven.  
 
6.2 Belang van disciplines 
De Commissie erkent dat de oplossing van menig wetenschappelijk of maatschappelijk pro-
bleem de inbreng van en de samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines 
vereist. Toch staat de Commissie genuanceerd tegenover bewegingen in het wetenschapsbe-
leid om in de richting van multi- en interdisciplinair onderzoek al te sturend op te treden. Het 
is namelijk eigen aan wetenschappers om over de grenzen van het eigen onderzoekgebied 
heen te kijken. Dat hoef je niet te stimuleren; dat gebeurt vanzelf. 
 
Veel meer behoeft het omgekeerde aandacht: multi- en interdisciplinair onderzoek van hoog 
niveau vereisen sterke disciplines. De inbedding van natuur- en scheikunde in brede 
faculteiten kan tot onzichtbaarheid leiden of op zijn minst de herkenbaarheid verminderen. 
Om dit te voorkomen is ook serieuze aandacht voor dit tegengeluid geboden, zowel op lokaal 
als op nationaal niveau. Het Gebiedsbestuur Chemie binnen NWO en het topteam Chemie 
verschaffen hiervoor natuurlijke platformen voor gesprek. Binnen de fysica vervult FOM een 
landelijk regisserende rol. Om de herkenbaarheid van de discipline veilig te stellen, is enkele 
jaren geleden het Platform Universitaire Natuurkunde opgericht, waarin alle betrokken 
faculteiten en FOM participeren. 
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In de eerste tussenrapportage merkte de Commissie nog op dat vooral de scheikunde vatbaar 
leek te zijn voor identiteitsverlies en dat dit zich manifesteerde in achterblijvende studenten-
aantallen in de monodisciplinaire bachelor-opleiding. Gesteld werd dat hier ook intrinsieke 
oorzaken aan ten grondslag lagen, zoals de inhoudelijk sterke verwevenheid van de chemie 
met de levenswetenschappen. Of de gevolgen van deze constatering ernstig zouden zijn, kon 
op dat moment nog lastig worden ingeschat. Dat blijkt nu mee te vallen. Dit laat onverlet dat 
het moleculaire onderzoek aan de instellingen op hoog niveau wordt beoefend, tot ver buiten 
de grenzen van de traditionele discipline scheikunde, en als zodanig steun en opneming in de 
nationale coördinatie verdient. 
 
6.3 Topsectoren en bedrijfsleven 
De disciplines natuur- en scheikunde zijn voor vrijwel alle topsectoren van essentieel belang; 
dit geldt a fortiori voor de grootste topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Chemie, 
Energie en Life Sciences & Health. Zonder fundamenteel onderzoek van een adequate omvang 
loopt het innoverend vermogen van ons bedrijfsleven groot gevaar. Enerzijds omdat er dan te 
weinig nieuwe inzichten worden gegenereerd, anderzijds omdat fundamenteel onderzoek van 
groot belang is voor de scholing en vorming van de in groten getale benodigde kenniswerkers. 
De Commissie vindt het belangrijk dat de hele kennisketen sterk wordt gehouden en er een 
goed evenwicht is tussen fundamenteel onderzoek (ook het door nieuwsgierigheid gedre-
vene), het toepasbaar onderzoek en het toegepast onderzoek (inclusief technologieontwikke-
ling). Zij ziet het Sectorplan, via de instandhouding van een goed ecosysteem, dan ook als een 
enorme versterking van het topsectorenbeleid. De vrijgave van de tweede tranche van M€ 20 
wordt daarom ook als een essentiële en daadkrachtige investering in het topsectorenbeleid 
gezien. 
 
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat het ecosysteem zelf er met de keuze van focus-
gebieden en zwaartepunten blijk van heeft gegeven over een fijne neus te beschikken voor 
onderzoekthema's die potentieel van betekenis zijn voor maatschappij en bedrijfsleven. Het 
toegenomen gezag van het bètadecanenoverleg, en de nauwe samenwerking tussen eerste en 
tweede geldstroom, staan er volgens de Commissie borg voor dat de natuur- en scheikunde 
ook in de toekomst op verstandige wijze thematische keuzes zullen kunnen maken waarbij 
wetenschap en innovatie adequaat met elkaar worden verbonden. 
 
6.4 EU en maatschappelijke uitdagingen 
In een reeks van jaren is de Europese Unie uitgegroeid tot een factor van betekenis voor de 
financiering en sturing van wetenschappelijk onderzoek. Zoals de tabellen 4a en 4b illustreren 
zijn Nederlandse chemici en fysici heel succesvol in de competities die de European Research 
Council organiseert. Basiskenmerk van de diverse soorten ERC-grants is dat het 
persoonsgebonden beurzen betreft die worden toegekend aan aanvragen die bottom-up wor-
den ingediend en bij beoordeling op wetenschappelijke kwaliteit het hoogst scoren. Nederland 
mag op dit resultaat trots zijn. Een beter kwaliteitskeurmerk is nauwelijks denkbaar! 
Overigens is het maar goed dat de instrumenten van de ERC beschikbaar zijn, want zonder 
deze substantiële steun zou de funding van het nationale toponderzoek ernstig verschralen en 
die van de brede hoogvlakte des te meer. 
 
In het 8e Kaderprogramma voor Research en Innovatie 'Horizon 2020' maakt de Europese 
Commissie een grote hoeveelheid middelen vrij voor onderzoek dat dichter bij de markt staat 
en gericht is op de volgende grand societal challenges: 
 Health, demographic change and wellbeing; 
 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 

research, and the Bioeconomy; 
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 Secure, clean and efficient energy; 
 Smart, green and integrated transport; 
 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials; 
 Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies; 
 Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens. 

 
De Commissie heeft de indruk dat vanuit de Nederlandse universitaire natuur- en scheikunde 
– ondanks haar grote potentieel - nog te weinig wordt ingespeeld op de mogelijkheden die 
'Horizon 2020' biedt. Om zich voor de toekomst beter te kunnen positioneren in het brede eco-
systeem van Europese bedrijven en kennisinstellingen is nu meer ambitie nodig, niet alleen 
lokaal maar ook door samenwerking op nationaal niveau. In dit verband constateert de 
Commissie tot haar genoegen dat NWO onlangs gestart is om maatschappelijke uitdagingen te 
definiëren die een brug moeten slaan tussen de grand challenges van de EU en de sterktes van 
de Nederlandse wetenschap en de nationale maatschappelijke onderwerpen.  
 
6.5 Studiefinanciering 
De Commissie is verheugd dat er in de samenleving inmiddels brede overeenstemming 
bestaat over de noodzaak dat mensen meer een natuur- of technisch-wetenschappelijke oplei-
ding gaan volgen. Over de manier waarop dit het beste gerealiseerd zou kunnen worden, 
bestaat veel minder consensus. De Commissie is tegen algemene maatregelen die jongeren 
(onbedoeld) ontmoedigen om natuur- en/of scheikunde te gaan studeren. Hoewel de 
Commissie een sterk voorstander is van een hoog studietempo is zij blij dat de 
'langstudeerdersmaatregel' is uitgesteld; de Commissie hoopt dat intrekking spoedig volgt. 
Ook zouden er geen maatregelen moeten worden getroffen die een soepele doorstroming van 
de BSc- naar de MSc-fase zouden belemmeren c.q. een MSc-opleiding überhaupt minder 
aantrekkelijk zouden maken. De Commissie is juist voor specifieke maatregelen met een 
gericht doel. Te denken valt aan fellowships voor studenten die goed zijn, zoals de beurzen die 
via de Topsector Chemie beschikbaar worden gesteld, in plaats van een algemene korting op 
de collegegelden die mogelijk studenten trekt die helemaal niet zo goed zijn. Ook voor zeer 
getalenteerde buitenlandse studenten moeten fellowships beschikbaar komen. Tevens zijn 
maatregelen nodig om te voorkomen dat studenten om financiële redenen voor een opleiding 
met een eenjarige master kiezen, in plaats van een bètaopleiding met een tweejarige master. 
 
6.6 Lerarenopleiding en onderwijs op pre-universitair niveau 
De Commissie is geschrokken van het geringe animo voor de universitaire lerarenopleidingen 
natuur- en scheikunde. In de eerste plaats vormt dit een ernstige bedreiging voor de conti-
nuïteit en kwaliteit van het vwo, dat zeer gebaat is bij een toereikend aanbod van academisch 
gevormde eerstegraadsleraren. In de tweede plaats dreigen bestaande lerarenopleidingen 
subkritisch c.q. te duur te worden, waardoor er op termijn opleidingscapaciteit dreigt te 
verdwijnen. Omdat het gevaar van een negatieve spiraal niet denkbeeldig is, zijn stevige – 
wellicht zelfs onconventionele - maatregelen nodig om het tij te keren. Te denken valt aan 
schaalvergroting, zoals aan integratie op lokaal niveau met lerarenopleidingen voor andere 
vakken, of het op nationaal niveau organiseren van disciplinaire opleidingen. Ook de moge-
lijkheden om de weg voor chemici en fysici naar het leraarschap te vereenvoudigen en te ver-
korten moeten onder ogen worden gezien, in het bijzonder voor gepromoveerden. De Com-
missie beveelt de instelling van een speciale commissie aan die de bètadecanen en het ministe-
rie daartoe van advies moet dienen. Uiteraard zal ook het vwo zelf in deze Commissie verte-
genwoordigd moeten zijn. De bètadecanen hebben recent besloten om een nationale 
verkenningscommissie voor de bètadidactiek in te stellen. 
 
De Commissie is onder de indruk van de vele en uiteenlopende activiteiten van de instellingen 
voor het pre-universitair onderwijs. Dit varieert van outreach om belangstelling voor bèta en 
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techniek te kweken tot steun aan initiatieven voor onderwijsverbetering. Hoofdstuk 2 schetst 
daarvan een fragmentarisch beeld. Een goed overzicht ontbreekt echter. Alles gebeurt onge-
twijfeld met de beste bedoelingen, maar de vraag naar de effectiviteit is vaak moeilijk te 
beantwoorden. De Commissie acht de tijd dan ook aangebroken een en ander systematisch in 
kaart te brengen en daar vervolgens een centrale regie op te zetten. De Commissie neemt met 
waardering kennis van de opdracht van de bètadecanen aan hun onderwijsdecanen om een 
dergelijk onderzoek in te stellen. Er wordt sterk op aangedrongen daarbij ook het Platform 
Bèta Techniek te betrekken. Het is van groot belang voor het onderzoek en de opvolging van 
de daaruit te trekken conclusies, om een breed draagvlak te creëren. In dit verband spreekt de 
Commissie tevens de hoop uit dat het recent ingevoerde 'bètamentality model' van het PBT op 
dit vlak tot een sterke verbetering zal leiden. 
 
6.7 Follow-up Commissie Dijkgraaf 
Op 2 december 2013 nam minister Bussemaker van OCW het Vision Paper 2025 'Chemistry & 
Physics: Fundamental For Our Future' in ontvangst. De conclusies en aanbevelingen van de 
Commissie Dijkgraaf zijn opgenomen in bijlage C. 
In het visiedocument wordt door Dijkgraaf c.s. een krachtig pleidooi gevoerd voor uitbreiding 
van het Sectorplan, waarbij dan in het bijzonder ook de volgende vier aspecten aandacht zou-
den moeten krijgen: 

1. Versterking van het pre-universitaire onderwijs; 
2. Aanvullende maatregelen om een carrière in de wetenschap aantrekkelijker te maken 

en toponderzoekers naar Nederland te halen en hier te houden; 
3. Meer aandacht voor multi- en interdisciplinair onderzoek, inclusief samenwerking met 

de technische wetenschappen; 
4. Acties om de kloof tussen wetenschap en innovatie te dichten. 

 
Net als bij het vigerende Sectorplan is het zaak bij een Sectorplan 2.0 de doelen SMART te for-
muleren, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dat is 
geen sinecure, vergt tijd en behoeft nauwgezet 'zwaluwstaarten' met de Commissie Dijkgraaf. 
Desgevraagd is de Commissie Breimer bereid leiding te geven aan de totstandkoming van een 
dergelijk plan in de loop van 2015. Uiteraard vereist een dergelijke operatie draagvlak bij de 
betrokken stakeholders en de a priori bereidheid van OCW om een goed plan ook van 
adequate financiële middelen te voorzien. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van M€ 20 
per jaar, zijnde identiek aan de tweede tranche ven het oorspronkelijke Sectorplan. 
 
6.8 De waarde van het instrument 'sectorplan' 
Tot slot hecht de Commissie er bij deze tweede tussenevaluatie aan ook de betekenis van het 
instrument 'sectorplan' door de opgedane ervaringen op waarde te schatten. En aan te geven 
welke lessen daaruit te trekken zijn voor een verdere en bredere toepassing van dit middel. 
 
Het Sectorplan natuur- en scheikunde speelt in het Nederlandse wetenschapsbestel een 
belangrijke voortrekkersrol in de structurele versterking en profilering van wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek. Het instrument kenmerkt zich door heldere en meetbare doelstellin-
gen en resultaten. De beoogde gerichte structurele versterking van fysica en chemie in eerste 
en tweede geldstroom kon slagvaardig worden aangepakt, omdat er geen matchingsverplich-
tingen waren. Door dit positieve klimaat heeft menige instelling juist de gekozen 
zwaartepunten zoveel mogelijk van algemene bezuinigingen gevrijwaard. Het instrument 
'sectorplan' biedt een unieke mogelijkheid om te sturen op terreinen waar extra impulsen 
nodig zijn. Een significante sterkte van het sectorplan is de specifieke wisselwerking tussen 
eerste en tweede geldstroom. In competitie wordt zwaartepuntvorming gestimuleerd, een zeer 
geschikt vehikel om gezamenlijk onderwerpen aan te pakken die vragen om continuïteit en 
impulsondersteuning en een succesvol mechanisme om universiteiten in beweging te krijgen 
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en onderwijs en onderzoek beter te koppelen. Het sectorplan is derhalve uitermate geschikt 
om de visie op wetenschap(sterreinen) effectief vorm te geven binnen zowel de eerste als de 
tweede geldstroom met in beide gevallen een langetermijn-commitment. Daarmee is tevens 
gezegd dat een breed gedragen visie op de toekomst van een sector een cruciale voorwaarde is 
voor een sectorplan met overtuigingskracht! 
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1. Inleiding 

 
Het Sectorplan Natuur- en Scheikunde (SNS) is opgesteld in 2007 met als doel het natuur- 
en scheikunde onderwijs en onderzoek van de algemene1 en technische universiteiten2 een 
kwalitatieve en kwantitatieve impuls te geven. Kwalitatief door het verbeteren van de 
bachelor- en masteropleidingen (met als afgeleide het studiesucces), het versterken van het 
profiel en de daarmee samenhangende zwaartepunten in onderzoek. Kwantitatief door het 
duurzaam vergroten van de instroom, het verbeteren van de doorstroom en van de 
rendementen en het zorgdragen voor een verhoogde gediplomeerde uitstroom.  
 
In 2008 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten om in 
de periode 2011-2016 20 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor het sectorplan. In 
2009 is de Commissie Implementatie Sectorplan Natuur- en Scheikunde onder leiding van 
prof. dr. D.D. Breimer (hierna: Commissie Breimer) ingesteld om het uitvoeringsproces te 
begeleiden en de voortgang te monitoren. Te beginnen met het beoordelen van de door de 
universiteiten opgestelde profileringsplannen voor de ontwikkeling van onderwijs en 
onderzoek. Per 1 januari 2011 zijn tien universiteiten concreet met de implementatie van de 
plannen aan de slag gegaan.  
 
Het Platform Bèta Techniek (hierna: het Platform) heeft in een eerdere fase de Commissie 
Breimer geadviseerd over het onderwijsdeel van de ingediende plannen. Binnen het Sprint 
Programma van het Platform hebben de universiteiten in de periode 2004-2010 geïnvesteerd 
in het versterken van de in-, door- en uitstroom van het bètatechniek onderwijs. Op basis van 
deze voorgeschiedenis heeft het Platform van de Commissie Breimer de opdracht gekregen 
om tweejaarlijks (in 2012 en 2014) de onderwijsgerelateerde investeringen die in het kader 
van het Sectorplan worden gedaan te volgen en hierover aan de Commissie Breimer advies 
uit te brengen.  
 
De expertcommissie Onderwijs en Outreach ingesteld door het Platform heeft in 2012 aan de 
hand van peer reviews tussen de universiteiten3 advies uitgebracht aan de Commissie 
Breimer. Nu, in 2014, brengt de expertcommissie, bestaande uit prof. dr. Taede Sminia 
(voorzitter), prof. dr. Jan Kuijpers, prof. dr. ir. Kees Mouwen en prof. dr. Douwe Wiersma, het 
opvolgende advies uit als onderdeel van de Tweede Tussenevaluatie van de commissie 
Breimer. Dit advies is gebaseerd op de voortgangsrapportages van de individuele 
universiteiten, alsmede op de gezamenlijke voortgangsrapportage van de Sectorplan Natuur- 
en Scheikunde bètadecanen. Ook is het “Vision Paper 2025 Chemistry & Physics; 
Fundamental For Our Future”4 (hierna: Vision Paper 2025) betrokken. 
In het voorliggende advies doet de expertcommissie verslag van de belangrijkste 
bevindingen en doet zij aanbevelingen voor de toekomst aan zowel de Commissie Breimer 
als aan de instellingen. 

                                                
1
 Het betreft hier de universiteiten met een bètafaculteit: Universiteit Utrecht, Universiteit van 

Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, 
Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University and Research centre; 
2
 De drie technische universiteiten zijn: Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit 

Eindhoven en Universiteit Twente; 
3
 Onder leiding van de expertcommissie hebben de universiteiten tijdens deze peer reviews met elkaar 

overlegd over de ontwikkelingen op het SNS onderwijsterrein; 
4
 Eind 2013 is het “Vision Paper 2025 Chemistry & Physics: Fundamental For Our Future” uitgebracht 

onder leiding van prof. dr. Robbert Dijkgraaf. 
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2.  Kwantitatieve ontwikkelingen 

 
In het advies over de implementatie van het sectorplan van de Commissie Breimer zijn 
doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de instroom in de bachelor opleidingen, de 
omvang van de bachelor- en masteropleidingen en het bachelorrendement. Op een later 
moment is, in overleg met de bètadecanen, nader gedefinieerd op welke opleidingen de 
inspanningen zich richten en welke resultaten worden nagestreefd. 
 

2.1. Instroom bachelor 

De expertcommissie is enthousiast over de grote inspanningen die de universiteiten zich 
hebben getroost en de daarmee samenhangende positieve effecten op de natuur- en 
scheikunde opleidingen. Er is duidelijk een positieve beweging op gang gekomen. Bij de drie 
technische universiteiten is deze positieve ontwikkeling versterkt door de aanzienlijke inzet 
om het technisch onderwijs te innoveren, mede gesteund door het 3TU-plan en middelen.  
De ten doel gestelde verhoging in de instroom in de bacheloropleidingen is bij de meeste 
instellingen en opleidingen nu reeds gerealiseerd of wordt vermoedelijk op korte termijn 
gehaald. Met deze instroomcijfers lopen de universiteiten vooruit op de in 2015 te bereiken 
targets.  
Het geheel aan maatregelen, genomen door alle universiteiten, heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Het gaat hier om structurele outreachactiviteiten via Pre-University Colleges, Its 
Academy, Science LinX, Twente Academy, U-Talent, bèta-steunpunten, scholennetwerken, 
gastlessen, aansluiting VO-WO, curriculumverbeteringen, publicitaire acties ter verandering 
van het imago en de invoering van toegepaste en brede natuurkunde- en 
scheikundeopleidingen. 
Opvallend is dat over het geheel bezien de terugloop in de instroom bij monodisciplinaire 
scheikunde opleidingen zoals door de commissie in 2012 waargenomen, het laatste jaar 
omgezet is in een verhoging van de instroom. De natuurkunde opleidingen en de brede bèta 
opleidingen doen het bovendien goed/ steeds beter. 
 
De totale instroom in SNS-opleidingen is in de bachelor het afgelopen jaar, tussen 
collegejaar 2011-2012 en 2012-2013, met 21% gestegen. Daar tegenover staat een 
instroomgroei van 16% in alle bèta-technische opleidingen. De totale landelijke instroom 
(voor alle opleidingen in het WO) is met 6% gestegen. Over de laatste 2 jaar is de groei in 
instroom aan de SNS-opleidingen gelijk aan de groei van de instroom aan de bètatechnische 
opleidingen waarmee deze opleidingen een aanzienlijk sterkere groei laten zien dan het 
gehele WO. Mogelijk heeft de economische crisis een positieve bijdrage geleverd aan de 
verhoging van de instroom, nu studenten de arbeidsmarkt op het gebied van bètatechniek nu 
als perspectiefvol beschouwen. 
 
Hoewel alle universiteiten de ambitie hebben om het aandeel vrouwen dat kiest voor 
(“monodisciplinaire”) SNS opleidingen te vergroten kan geconstateerd worden dat het 
aandeel vrouwelijke studenten sterk fluctueert van 9% tot 60% en gemiddeld genomen geen 
duidelijke stijging laat zien. De gestelde targets weerspiegelen de praktijk en zouden door 
gerichte acties verhoogd kunnen worden. 

2.2. Rendement bachelor 

Hoewel het herinschrijvingsrendement bij een aantal universiteiten sterk is verbeterd en op 
niveau is gebracht, blijft het bachelorrendement met het herinschrijvingsrendement een zeer 
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belangrijk aandachtspunt. Opvallend is dat er grote verschillen zijn te zien zijn per opleiding 
en universiteit.  
Herinschrijfrendementen variëren per opleiding en universiteit maar liggen gemiddeld rond 
de 74% met uitschieters van 65% tot 83%. De bachelorrendementen tonen een sterke 
variatie tussen opleidingen en universiteiten, van 38% tot 84%. Hoewel de 
bachelorrendementen structureel toenemen met de tijd, zien we per universiteit dat het 
gehele cluster aan opleidingen hoger of lager is. Er zijn duidelijk ‘good practices’ die de 
bachelorrendementen hebben doen verbeteren. Hier ligt een uitdaging voor de universiteiten 
om dergelijke “good practices” uit te wisselen. In het algemeen lijkt het rendement goed te 
beïnvloeden door maatregelen als het bindend studieadvies, matchingsactiviteiten voor de 
aankomende eerstejaars (“warme” contacten), betere inhoudelijke voorlichting, intensivering 
van de begeleiding, bijspijkercursussen wiskunde, student-tutoren en mentoren. Door 
sommige universiteiten wordt opgemerkt dat de rendementen beïnvloed kunnen zijn door de 
aankondiging van de langstudeerboete5 in 2012. 
 

2.3. Inschrijvingen master 

Het aantal inschrijvingen in de masteropleidingen is, over het geheel bezien, gestegen. 
Bij verschillende instellingen is het aantal ingeschreven studenten in de master tussen 2012 
en 2013 echter sterk teruggelopen. Deze afname in studentenaantallen valt samen met de 
invoering van de harde knip met de daarbij behorende overgangsregelingen en de 
aanpassingen in de masters. Het is belangrijk de effecten van deze maatregelen te volgen. 
 
Veel voor de master ontwikkelde “tracks” of “profielen” hebben inmiddels een instroom van 
meer dan 20 studenten per jaar, maar nog niet alle tracks voldoen aan deze minimumgrens 
van 20 deelnemers. De commissie wil dan ook de visie ter zake van de 
bètadecanen onderschrijven. Zij geven aan dat opleidingen of tracks die in 2016 deze 
minimumgrens niet bereiken, anders georganiseerd zullen worden of niet langer worden 
aangeboden, met uitzondering van landelijk unieke opleidingen. 
 

2.4 Rendement master 

Door de overgang van de zachte knip naar de harde knip, die wat invoering betreft tussen de 
universiteiten verschilt, zijn nog niet alle masterrendementen eenduidig weer te geven. Voor 
zover de gegevens strekken zijn de masterrendementen echter goed en liggen op koers, zij 
het dat ook hier verschillen tussen de universiteiten zichtbaar zijn. 
Net als bij het bachelorrendement kunnen de rendementen ook bij de master beïnvloed zijn 
door de aankondiging van de langstudeerboete in 2012. 
 

Aanbevelingen expertcommissie: 

Al met al kunnen de universiteiten goede resultaten overleggen, maar blijven het 
bachelorrendement en herinschrijfrendement nog steeds aandacht vragen. De 
universiteiten zijn hiervan doordrongen en zetten zich in om de acties die hiervoor 
noodzakelijk zijn te optimaliseren.  

                                                
5
 “Wet verhoging collegegeld langstudeerders”, aangenomen en vervolgens met terugwerkende kracht 

afgeschaft in 2011. 
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De variatie in de rendementen geeft duidelijk aan dat er good practices zijn. Het ligt 
dan ook voor de hand ‘good practices’ expliciet gezamenlijk te delen en te analyseren 
zodat er daadwerkelijk geleerd kan worden van de practices van zusterinstellingen. 
Duidelijke acties als BSA en harde knip zijn voorbeelden van het stellen van heldere 
eisen met consequenties die goed werken. Aandachtspunten blijven de intake/ 
matching, adequate inhoudelijke voorlichting en het helder maken wat er verwacht 
wordt alsmede, zeker in de begin fase van de studie, intensieve studiebegeleiding. 

 
De targets voor de bachelorrendementen variëren van 60% tot 88% van universiteit 
tot universiteit en in mindere mate van opleiding tot opleiding. Stimulerend kan zijn de 
individuele targets los te laten en ook op dit punt landelijk steviger op te trekken en te 
streven naar een vergelijkbaar percentage van bijvoorbeeld 75% of hoger, met 
flankerend beleid om de kwaliteit van de opleidingen te handhaven. 
Daarnaast blijft expliciete aandacht voor specifieke doelgroepen als vrouwelijke 
studenten, allochtone studenten, hbo studenten en buitenlandse studenten van groot 
belang. De commissie constateert dat de activiteiten op het terrein van het 
doelgroepenbeleid nog niet gericht genoeg zijn en nog niet in volle omvang worden 
aangepakt. De commissie beveelt aan hier meer aandacht aan te schenken. Zo lijkt 
op het terrein van de doorstroom van HBO studenten naar het WO, gezien het 
succes van enkele universiteiten, nog winst te boeken te zijn. Ook hier valt van elkaar 
te leren. 

 
Voor het aantrekken van meer en gemotiveerde buitenlandse studenten is het helder 
positioneren van de Engelstalige opleidingen/varianten en het scherper zichtbaar 
maken van de interactie tussen de mastertracks en de onderzoeksprofileringspunten 
van groot belang.  
De commissie constateert dat de instroom van vrouwelijke studenten en vrouwelijke 
staf nauwelijks meer groeit en dat het een uitdaging voor de universiteiten is om met 
deze problematiek creatiever om te gaan en zich er zeker niet bij neer te leggen. 
Door het lage percentage vrouwen in de staf en achterblijvende targets ter zake zijn 
er nauwelijks rolmodellen. Goede programma’s als het Rosalind-Franklin- en het 
MacGillavry-programma zijn te gering van omvang om het percentage verder omhoog 
te brengen. Wel hebben deze programma’s de belangstelling van vrouwelijke 
medewerkers voor een universitaire positie verhoogd, is er een kweekvijver van 
vrouwelijk talent ontstaan en lijkt een mentaliteitsverandering bij de vaste staf in gang 
te zijn gezet. Hier zou meer werk van gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld met 
prestigieuze bezoekersbeurzen voor vooraanstaande buitenlandse vrouwelijke 
onderzoekers en docenten als (extra) rolmodellen te laten functioneren. Het is goed 
ons te realiseren dat de verandering langdurige inspanning zal vergen. De 
expertcommissie onderschrijft dan ook van harte de inhoudelijke aanbevelingen van 
het Vision Paper 2025 (aanbeveling 4: “Attract more female and minority students 
and faculty”)  
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3.  Kwalitatieve ontwikkelingen  

 
Het positieve beeld dat de expertcommissie bij de review in 2012 heeft gekregen van de 
inspanningen die de universiteiten hebben verricht om de prestaties uit het sectorplan te 
realiseren, heeft zich voortgezet. Er wordt steeds intensiever en gestructureerder 
samengewerkt met het voortgezet onderwijs hetgeen, naast de instroom, met name het 
studiesucces en het beroepsbeeld van aankomende studenten ten goede komt. De meeste 
universiteiten werken hard aan de vernieuwing van het onderwijs in zowel de bachelor- als 
de masterfase.  
 
Op basis van de gezamenlijke voortgangsrapportage van de SNS bètadecanen heeft de 
expertcommissie geconstateerd dat er weliswaar een matrix beschikbaar is met het 
masteronderwijs en de bijbehorende onderzoeksgebieden, maar dat een expliciet en 
inzichtelijk overzicht van de SNS mastertracks/ opleidingen in relatie met de profilering van 
de universiteiten nog niet voorhanden is. Naar de buitenwereld zou deze taakverdeling nog 
krachtiger gecommuniceerd moeten worden, zodat het herkenbaar is voor aankomende 
studenten uit binnen- en buitenland, alsmede voor hun scholen en studiekeuzevoorlichters.  
 

3.1. Samenwerking met voortgezet onderwijs 

Universiteiten blijven investeren in netwerken met VO scholen om gezamenlijk het 
bèta/techniek onderwijs te innoveren en meer te laten aansluiten op de belevingswereld van 
de leerlingen. Men werkt daarbij aan meer vraaggerichte, doelgroepgerichte instrumenten 
ten behoeve van de werving. Rolmodellen en beroepsperspectieven maken hier onderdeel 
van uit. In het Sprint Programma is hier al eerder een extra impuls aan gegeven. Activiteiten 
zijn gericht op het ondersteunen van studenten en docenten en variëren van wedstrijden, 
begeleiding bij profielwerkstukken en het beschikbaar stellen van faciliteiten (bijvoorbeeld 
Twente LeerLingenLab, sciencelabs), tot het uitwisselen van docenten VO-WO en het 
ondersteunen van docenten via bètasteunpunten voor natuurkunde, scheikunde, NLT en 
wiskunde (zie o.a. bijlage 1 uit gezamenlijke voortgangsrapportage SNS bètadecanen, maart 
2014).  
 
De meeste universiteiten bundelen deze activiteiten in een op zichzelf staande 
organisatorische eenheid, zoals een VO loket (Twente), JCU (Utrecht), Its Academy 
(Amsterdam) of Pre-University College (Leiden, Nijmegen). Dit is belangrijk voor een 
efficiëntere organisatie van het aanbod en het wederzijds versterken van de activiteiten, 
alsook voor het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor het VO veld. 
 
Een aantal universiteiten is druk doende studenten te enthousiasmeren voor het volgen van 
de lerarenopleiding naast de reguliere opleidingen in natuur- of scheikunde. Deels vanuit de 
optiek van verbreding van de ontwikkeling en de verruiming van het blikveld van de student, 
deels om een kwaliteitsimpuls te geven aan het VO-onderwijs en het vergroten van het 
aantal VO-docenten met onderzoekservaring. 
 
De expertcommissie is enthousiast over al deze ontwikkelingen en de gekozen routes, die 
effect lijken te hebben, getuige de verhoogde instroom. Een beperkt aantal universiteiten 
heeft uitdrukkelijk aangegeven de uitstroom te volgen en ervaringen van oud-studenten te 
vertalen in het curriculum. Een onderwerp dat wat betreft de expertcommissie hoger op de 
agenda mag komen te staan, gezien de behoeften om relevante en reële perspectieven te 
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kunnen tonen, en het onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. 
Aandacht is daarbij ook nodig voor vaardigheden die niet specifiek gericht zijn op de 
vakinhoud, gezien opmerkingen van alumni dat zij deze tijdens hun opleiding gemist hebben. 
 
Naast focus op het voortgezet onderwijs richten de gezamenlijke universiteiten zich met 
outreach activiteiten ook op het basisonderwijs, door middel van activiteiten als het 
TechniekToernooi, Expedition Chemistry en First Lego League. Het belang van aandacht 
voor wetenschap in het basisonderwijs wordt onderstreept door het Vision Paper 2025 
(aanbeveling 1: “Start early”) 
 

Aanbevelingen expertcommissie: 

De expertcommissie beveelt universiteiten aan om de intensieve samenwerking met 
het voortgezet onderwijs te continueren en zelfs te verbreden en te verdiepen en de 
opgedane ervaringen intensief met elkaar te delen. Daarbij is het van belang om aan 
te haken bij andere thema’s die eenzelfde samenwerking tussen WO en VO 
nastreven, zoals op het gebied van docentuitwisseling en excellentiebevordering. Een 
bundeling van deze activiteiten brengt meerwaarde en efficiëntie met zich mee. Wel 
wil de expertcommissie onderstrepen dat het van groot belang blijft de verschillende 
activiteiten wat betreft hun impact en behaalde resultaten goed te blijven monitoren 
en focus te blijven houden op die (inhoudelijke) activiteiten die succesvol zijn.  

 
Daarnaast beveelt de expertcommissie het ministerie van OCW, de VSNU, de VO-
raad en het Platform Bèta Techniek aan om het belang van intensieve samenwerking 
tussen VO en WO (op het niveau van management-management, docent-docent en 
student-leerling) te blijven onderschrijven. Deze samenwerking dient veel meer 
doelen dan alleen werving en verhoogde instroom. Naast het professionaliseren van 
docenten is het een belangrijk instrument om studenten beter voor te bereiden op hun 
studie, het voortgezet onderwijs te verrijken, betere studenten te verwerven, en blijft 
daarmee een belangrijke investering in talentontwikkeling, studiesucces en 
rendement. 

 

3.2. Onderwijsvernieuwing in bachelor 

Multidisciplinaire bachelor- (en master)opleidingen blijven een belangrijk deel van de 
vergrote instroom op het bètaterrein uitmaken. Geïnvesteerd wordt in het doorzetten van 
deze beweging en in het transformeren van een zuiver disciplinair ingerichte bachelor naar 
een opleiding waarin verbindingen worden gemaakt tussen sectoreigen vakgebieden, maar 
ook met sectorvreemde vakken uit bijvoorbeeld Maatschappij- en Geesteswetenschappen, 
en tevens de relatie met onderzoekszwaartepunten vorm en inhoud te geven. De 
universiteiten werken zo aan disciplinaire, maar ook aan contextrijke opleidingen die  
module-, profiel- of themagewijs worden ingericht die studenten tijd geven voor oriëntatie en 
daarnaast ruimte geven voor keuzes uit verscheidende studieroutes. Naast deze “brede” 
opleidingen is het van belang om disciplinaire opleidingen vanwege de specifieke interesses 
van aankomende studenten in stand te houden. Uiteindelijk moeten ook studenten die strikt 
disciplinaire opleidingen in de natuurkunde of scheikunde willen studeren in Nederland  
bediend worden. 
 
De expertcommissie is enthousiast over de bewegingen met betrekking tot 
onderwijsvernieuwing, omdat het studenten meer keuzeruimte en eigen profilering biedt. En 
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omdat het aantrekkelijker wordt voor een grotere groep studenten met verschillende 
interesses en achtergronden. Bovendien geeft het het bacheloronderwijs een steviger eigen 
gezicht. Een voorbeeld hiervan is het Bachelor College van de TU/Eindhoven, waar het 
aanbod afgestemd wordt op de verschillende “typen” bèta’s uit het Bètamentality model 
(inhoudelijk geïnteresseerd, maatschappelijk georiënteerd, carrièrebewust). Ook andere 
universiteiten werken aan een verdere structurering en organisatie van het 
bacheloronderwijs met expliciete aandacht voor de verschillende kenmerken en 
competenties van de student (als heterogene doelgroep). De expertcommissie pleit ervoor 
het bètamentality model daarvoor expliciet en pragmatisch in te blijven zetten.  
Ook de profilerende onderzoeksgebieden van de universiteiten kunnen nog adequater 
gekoppeld worden aan bredere bacheloropleidingen, aangezien deze onderzoeksgebieden 
veelal discipline overstijgend zijn en dus niet beperkt blijven tot fysica of chemie alleen.  
 
Een uitdaging bij deze ontwikkeling is de spanning die kan bestaan tussen verbreding van 
opleidingen ten opzichte van de bestaande croholabels. De expertcommissie constateert dat 
de mogelijke zichtbaarheidsproblemen in de zin van “dekt de vlag de lading”, adequaat 
worden opgepakt. Universiteiten zien voldoende mogelijkheden voor verbreding en 
vernieuwing binnen de huidige croholabels. De expertcommissie wil het dilemma “labeling en 
inhoud” zeker als aandachtspunt vasthouden, met name waar het gaat om 
bacheloropleidingen op snijvlakgebieden en/of opleidingen waarbinnen meerdere tracks en 
studierichtingen bestaan, omdat de voorlichting aan aanstaande studenten inhoudelijk helder 
dient te zijn.  
 

Aanbevelingen expertcommissie: 

De expertcommissie constateert dat het bacheloronderwijs met de doorgevoerde 
vernieuwingen steeds beter aansluit bij de leefwereld van jongeren. Wel wil de 
expertcommissie nog opmerken dat het van belang is de voortgang goed te blijven 
monitoren. Het is daarbij belangrijk heldere doelen te blijven stellen en concrete 
acties te formuleren die jaarlijks gerealiseerd moeten worden.  

 
De expertcommissie is voorstander van de mogelijkheid voor studenten om binnen 
een bacheloropleiding verschillende richtingen te kunnen kiezen. Er moet echter voor 
gewaakt worden dat het beeld ontstaat dat een (vroege) disciplinaire focus geen optie 
meer is en studenten daardoor een universiteit onterecht gaan mijden. Landelijke 
afstemming blijft nodig om een correct en helder beeld van het totale aanbod neer te 
zetten. Indien meerdere herkenbare tracks binnen één (“multi/inter disciplinaire”) 
opleiding worden geïntegreerd, verdient het expliciet aanbeveling deze opleiding in 
de voorlichting vanuit verschillende disciplines onder de aandacht te brengen.  

 

3.3. Kwaliteit docenten en begeleiding 

De commissie ziet dat de aandacht voor de professionalisering van docenten aan het 
groeien is. Er worden veel activiteiten ontplooid om de kwaliteit van docenten en begeleiding 
te verbeteren. 
Op een aantal plaatsen hebben BKO (basis kwalificatie onderwijs), SKO (senior kwalificatie) 
en UKO (universitaire kwalificatie) vorm en inhoud gekregen en wordt professionalisering 
daadwerkelijk in het personeelsbeleid verankerd. Het zou goed zijn als alle universiteiten 
daarvan leren.  
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Eén van de belangrijke doelen van het outreachprogramma is de interactie tussen de 
docenten aan de universiteiten en docenten aan het voortgezet onderwijs te versterken, 
waarbij in gezamenlijkheid lesmateriaal wordt ontwikkeld. Ook in het Vision Paper 2025 
wordt het grote belang van academisch getrainde docenten en de verbinding tussen 
universiteiten en docenten onderstreept (aanbeveling 2: “Empower the chemistry and 
physics teachers”). 
Het zou aanbeveling verdienen om het thema kwantiteit en kwaliteit hoog op de agenda te 
houden, omdat het van cruciaal belang is dat de kwaliteit van de docenten natuur- en 
scheikunde in het voortgezet onderwijs zo hoog mogelijk is. In dat kader is het ook van 
belang te analyseren hoe de instroom aan de lerarenopleidingen natuur- en scheikunde aan 
de universiteiten zich de afgelopen 3 jaar heeft ontwikkeld en wat de effecten zijn van de 
invoering van de educatieve minor in het bachelorprogramma. 
 
De universiteiten kennen ook in de begeleiding van PhD (en PDEng) kandidaten verschillen 
in aanpak, variërend van het inzetten van individuele vertrouwenspersonen tot 
groepsgewijze begeleiding. Promotierendementen na 5 jaar zijn bij veel universiteiten 
verbeterd waarbij een betere en intensieve begeleiding een positieve rol hebben gepeeld. Er 
blijft echter ruimte voor verbetering van het promotierendement omdat het promotietraject 
een cruciaal onderdeel is van de opleiding van jonge veelbelovende wetenschappers. 
 

Aanbevelingen expertcommissie: 

De expertcommissie adviseert nadrukkelijk om op het terrein van de opleiding van 
docenten ambitieus te blijven en het niet alleen te houden bij de invoering van het 
BKO, maar ook jaarplannen met targets op te stellen voor de invoering van het SKO 
en het Centre of Excellence in University Teaching (CEUT). Het zou goed zijn bij de 
ontwikkeling van het docentenprofessionaliseringprogramma, ook binnen het CEUT, 
scherpe focus te leggen op Science and Technology teaching. Hierdoor zou het 
opleidingsprogramma de docenten meer kunnen aanspreken. Daarnaast moet 
geïnvesteerd blijven worden in de begeleiding van PhD en PDEng studenten, omdat 
zij de kweekvijver vormen voor de toekomstige staf. 

 
De expertcommissie benadrukt het belang van draagvlak voor alle vernieuwingen. 
Hierbij is een belangrijke regierol voor de opleidingsdirecteuren, maar ook voor 
rolmodellen: universitair (hoofd)docenten en hoogleraren met veel aanzien moeten 
vooropgaan in deze vernieuwingen. Ook het Vision Paper 2025 pleit voor het 
aantrekken van meer senior wetenschappers en deze in te zetten als rolmodel 
(aanbeveling 6: “Attract and retain the best senior scientists”). Tevens zou dit 
belangrijke item structureel in het HRM-beleid opgenomen moeten worden en kan er 
kritisch worden gekeken naar de verhouding tussen beoordeling onderwijs en 
onderzoek van de medewerkers.  
Vooraanstaande hoogleraren zouden nog meer gestimuleerd kunnen worden om 
inspirerende boegbeelden voor de sector te zijn. Door zichtbaar te zijn in het 
onderwijs kunnen zij als rolmodellen fungeren voor hun studenten. Daarnaast valt er 
nog veel te winnen op het terrein van de brede wetenschapscommunicatie. VO 
leerlingen, hun ouders en de maatschappij breed, kunnen zo kennis maken met deze 
boegbeelden waardoor de sector de aandacht krijgt die ze verdient. 
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3.4. Zwaartepuntvorming onderzoek, profilering en verscherping 

masteraanbod 

Het op een doelmatige wijze voeren van een kwalitatief hoogstaand en transparant 
opleidingsaanbod vraagt per universiteit om het maken van heldere en scherpe keuzes en 
intensivering van de samenwerking tussen universiteiten gekoppeld aan landelijke 
afspraken. 
Naast disciplinaire opleidingen zijn steeds meer masteropleidingen multi/interdisciplinair van 
karakter. De universiteiten hebben hierbij meer en meer oog voor de verschillende 
carrièrepaden die studenten kunnen volgen, in onderzoek en in bedrijven en 
maatschappelijke organisaties (“Bèta-mentality model”), en richten hun aanbod hiernaar in. 
Naast onderwijskundige overwegingen, liggen hier ook bedrijfsmatige overwegingen ten 
grondslag: multi/interdisciplinaire opleidingen zijn, in volumetermen, veelal efficiënter te 
organiseren.  
 
Richting studenten is het van belang duidelijk te maken, in aanbod en communicatie, welke 
carrièreperspectieven er zijn waarop ze zich kunnen oriënteren. Een overzicht van 
masteropleidingen in combinatie met de onderzoeksgebieden is door de bètadecanen in de 
voortgangsrapportage beschikbaar gesteld. Naar de buitenwereld zou deze matrix nog 
krachtiger gecommuniceerd kunnen worden, zodat het herkenbaar wordt voor studenten die 
voor een studie kiezen, hun scholen en studiekeuzevoorlichters. Krachtige communicatie van 
de mastertracks in combinatie met de onderzoekprofilering is van groot belang voor 
internationale positionering en wervingskracht. 
Ook de bètadecanen onderkennen dat “internationale mobiliteit daarbij in het algemeen nog 
een interessante onbekende is; gegeven de kwaliteit van de disciplines natuurkunde en 
scheikunde in Nederland moet het mogelijk zijn hier meer van te profiteren.” De 
expertcommissie ziet deze ontwikkeling als een belangrijke stap op weg naar wat de 
bètadecanen aangeven als “een betere afstemming om Nederland gezamenlijk en met hulp 
van de overheid te ‘branden’ als het gaat om academische science opleidingen”. 
 
Uit de rapportages blijkt dat opleidingen beter lijken te floreren in termen van instroom en 
rendement als er een goede en herkenbare organisatie is. Bachelor, Undergraduate en 
Graduate Schools, alsmede duidelijke eindverantwoordelijken zoals onderwijsdirecteuren 
maken de organisatie herkenbaar en zichtbaar. Deze zichtbaarheid levert een positieve 
bijdrage aan de natuur- en scheikunde opleidingen. 
Het bachelor- en masteronderwijs krijgt een sterker eigen profiel met de ontwikkeling van 
Bachelor Colleges, Undergraduate en Graduate Schools. Hoewel de gelijknamigheid anders 
doet vermoeden, varieert het echter per universiteit of master trajecten wel of niet onderdeel 
zijn van de Graduate School. Het is relevant om te bekijken in hoeverre de invulling aan 
dezelfde benamingen ook beter gestroomlijnd kan worden, zodat het voor de studenten - 
zowel uit Nederland, maar ook vanuit het buitenland - duidelijk is welke trajecten waar en 
binnen welke context gevolgd kunnen worden. Tevens zou scherper geanalyseerd moeten 
worden hoe het Nederlandse Graduate School systeem zich verhoudt tot het systeem dat 
gebruikelijk is in het buitenland. 
 

Aanbevelingen expertcommissie: 

Het door de bètadecanen aangeleverde overzicht van mastertracks zou moeten 
worden doorgetrokken in een expliciet en inzichtelijk overzicht van de SNS 
mastertracks/opleidingen in relatie met de profilering van de universiteiten. Dit is van 
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belang om naar het VO veld, de bachelorstudenten en het bedrijfsleven/afnemend 
veld een eenduidig en helder beeld van het aanbod neer te kunnen zetten. De 
expertcommissie adviseert de universiteiten dit overzicht duidelijk en overzichtelijk 
naar de buitenwereld te communiceren en - zeker voor de talentvolle studenten uit 
het buitenland - goed te verankeren aan de aanwezige gerenommeerde 
onderzoekzwaartepunten en onderzoekinstituten. 
De expertcommissie wil de gezamenlijke decanen voorstellen gemeenschappelijk 
een aansprekende en wervende webpagina te maken waarin de SNS opleidingen 
zich goed positioneren (deze activiteiten zouden uitbesteed kunnen worden aan C3 
en NVV). 
 
Daarnaast wil de expertcommissie de universiteiten vragen de inrichting van het 
opleidingsaanbod blijvend op beoogde kwaliteit, onderscheidend vermogen en 
relevantie voor de arbeidsmarkt en onderzoek te toetsen. Waarbij de in het 
Sectorplan aangegeven negen focusgebieden op het gebied van chemisch en fysisch 
onderzoek en lange termijn analyses en ontwikkelingsscenario’s richtinggevend zijn. 
Daarbij is het vanzelfsprekend dat de 9 topsectoren die het kabinet heeft benoemd 
aandacht verdienen.  

 

3.5. Landelijke uitwisseling van kennis en praktijken 

Op initiatief van de Universiteit Utrecht zijn in de eerste helft van 2011 Innovatie Centra 
Academisch Bètaonderwijs (ICAB) gestart, waarin docenten van de universiteiten 
samenwerken aan thema’s als curriculumvernieuwing, rendementsverbetering en 
professionalisering van docenten. Kennis en ervaringen worden op die manier uitgewisseld.  
Het initiatief loopt nu enige tijd en de expertcommissie heeft hier positieve geluiden over 
teruggekregen. Wel is het cruciaal dat hier de komende jaren veel aandacht naar blijft 
uitgaan, zodat de goede vaart in de ontwikkeling van samenwerkings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten wordt vastgehouden en de participatie verhoogd en 
geïntensiveerd wordt. 
De expertcommissie constateert met genoegen dat de bètadecanen, gegeven het belang 
van de regionale netwerken die samen ICAB vormen, hebben besloten ICAB voort te zetten 
De commissie onderstreept het belang van een goed monitorsysteem om de ontwikkelingen 
en de behaalde resultaten nauwlettend te volgen en is met de bètadecanen van mening dat 
een evaluatie in het voorjaar van 2016 noodzakelijk is om vast te stellen of de jaarlijkse 
roulatie van taken voldoende continuïteit garandeert om de ervaring en de kennis binnen de 
netwerken actief te houden. 
 
Een specifiek thema dat in 2012 volgens de universiteiten (ook) landelijk zou moeten worden 
opgepakt was de terugloop in interesse voor monodisciplinaire scheikundeopleidingen. Het 
vakgebied leek te kampen met een identiteits- en imagoprobleem hetgeen mogelijk was 
terug te voeren op een verschil in afbakening van het vakgebied binnen het VO en WO. 
Waar in het WO Scheikunde en Biologie dicht tegen elkaar aanliggende of deels 
overlappende disciplines zijn, zijn het in het VO gescheiden werelden waarbij Biologie als de 
meer aantrekkelijke van de twee wordt gezien. Een helder inzicht in de redenen van 
studenten om wel of niet voor een studierichting (binnen) Scheikunde te kiezen was echter 
beperkt.  
De afzonderlijke universiteiten hebben zich over dit thema beraden. Verheugd mag 
geconstateerd worden dat het aantal scheikunde studenten mede door alle inspanningen 
weer aan het toenemen is. Daarnaast mag geconcludeerd worden dat extra doelgerichte 
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inzet direct positieve resultaten kan opleveren. Een voorbeeld hiervan is de Universiteit 
Twente, waar een eenmalige sterke terugval bij Scheikundige Technologie door gerichte 
actie bestaande uit onder andere gastlessen op het voortgezet onderwijs en vernieuwing van 
de meeloopdagen weer is teruggedraaid. 
 

Aanbevelingen expertcommissie: 

De expertcommissie adviseert de komende jaren intensief aan het netwerk van ICAB 
verder te bouwen. Dit kan ook een sterk vehikel zijn om meer aansluiting met het 
bedrijfsleven en de topsectoren te zoeken. De expertcommissie benadrukt daarbij het 
belang dat de bètadecanen gezamenlijk regie houden over de landelijke 
samenwerking, bijvoorbeeld door uitwisseling op te nemen in het 
professionaliseringsplan. 
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4.  Conclusies en aanbevelingen 

 
De expertcommissie spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die de afgelopen 
periode door de universiteiten zijn geleverd. De plannen voor de komende periode zien er 
ook veelbelovend uit. De instroom van studenten in SNS opleidingen is toegenomen, en er 
zijn tekenen van een cultuuromslag, waardoor de rendementen verder zouden kunnen 
doorstijgen. De instroom in de monodisciplinaire opleidingen scheikunde en natuurkunde is 
weer toegenomen. Ook de economische crisis zou een positieve bijdrage hebben kunnen 
leveren aan de verhoging van de instroom, omdat de arbeidsmarkt voor bètatechniek 
studenten perspectiefvol is. 
 
De inspanningen die de afgelopen jaren zijn verricht om meer bètatechnici op te leiden, lijken 
dus hun vruchten te gaan afwerpen. Het is daarom zaak dat de ervaringen van deze 
succesvolle aanpak worden meegenomen bij het doorvoeren van de SNS plannen, waarbij 
het belang van het decanenoverleg als richtinggevende en sturende organisatie door de 
commissie wordt onderstreept. Bij de verdere implementatie van de plannen zou het goed 
zijn om het Vision Paper 2025 te gebruiken. 
 
Aanbevelingen: 
 

1. De expertcommissie adviseert de decanen om vanuit het decanenoverleg een stevige 
regiefunctie te houden op de landelijke ontwikkelingen. Best practices bij de 
intake/matching, het verhogen van rendement en studiesucces kunnen nog meer 
gedeeld kunnen worden. Daarnaast zou een expliciet en inzichtelijk overzicht van de 
SNS mastertracks/ opleidingen in relatie met de (onderzoek) profilering van de 
universiteiten gezamenlijk duidelijker naar buiten (nationaal en internationaal) 
gecommuniceerd kunnen worden. Hiermede zou de wervende kracht van de 
Nederlandse universiteiten voor buitenlands talent verhoogd kunnen worden.  
 

2. De expertcommissie wil beklemtonen dat het van groot belang blijft de verschillende 
activiteiten wat betreft hun impact en behaalde resultaten helder te monitoren en 
focus te blijven houden op die inhoudelijke activiteiten die succesvol zijn. 
 

3. De expertcommissie onderstreept dat het meerwaarde heeft de implementatie van de 
SNS plannen samen met de andere plannen zoals excellentieprogramma’s , 
prestatieafspraken met OCW, het 3TUsectorplan etc.af te blijven afstemmen, zodat 
de diverse inspanningen en de resultaten door een integrale aanpak versterkt 
worden. 

 
4. De expertcommissie blijft aandacht vragen voor het belang van 

professionaliseringstrajecten voor docenten en anderen (mentoren, tutoren, 
studiebegeleiders) die intensief bij het onderwijs betrokken zijn en zou graag zien dat 
de inspanningen op dit terrein worden versterkt.  
 

5. Ook onderstreept de expertcommissie het grote belang van het opleiden van meer 
academisch geschoolde docenten op het terrein van natuur- en scheikunde. 
Universiteiten doen er goed aan om dit hoog op de agenda te zetten en de 
lerarenopleiding voor natuur- en scheikunde beter te verankeren in de eigen 
faculteiten. 
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6. De expertcommissie constateert dat de universiteiten nog meer werk kunnen maken 

van het doelgroepenbeleid. Er blijven mogelijkheden liggen om getalenteerde 
vrouwelijke studenten, HBO studenten en studenten van buitenlandse instellingen te 
interesseren voor bèta opleidingen in de bachelor- en masterfase. 
 

7. De expertcommissie acht het van groot belang dat, nu de ontwikkelingen zich positief 
voortzetten, de decanen gezamenlijk toekomstgericht een aantal belangrijke stappen 
zetten. Deze zouden zich kunnen concentreren op een adequatere nationale 
coördinatie en afstemming en een betere internationale positionering (majeure 
marketing) van het Nederlandse bèta onderwijs. 

 
Aan de Commissie Breimer wordt geadviseerd om de in dit advies genoemde aanbevelingen 
integraal mee te nemen in de audits die de Commissie nog zal voeren. 
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5. Werkwijze 

 
Het Platform Bèta Techniek ondersteunt in opdracht van de ministeries van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ) onderwijsinstellingen bij de 
ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwingen en spreekt instellingen aan op de 
hierin te maken keuzes en vorderingen. Leren en verantwoorden worden in de aanpak van 
het Platform gecombineerd.  
 
Centraal onderdeel van de strategie in het kader van de monitoring van het SNS is een 
tweejaarlijkse audit of review. Een onafhankelijke expertcommissie heeft met de 
universiteiten in 2012 een gesprek gevoerd over de gerealiseerde prestaties. Deze 
gesprekken zijn individueel (“review”) of gelijktijdig met twee universiteiten (“peer review”) 
gevoerd, met als doel de staat van implementatie met betrekking tot het onderwijs- en 
outreachdeel van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde inzichtelijk te maken, en 
tegelijkertijd de universiteiten te ondersteunen door het identificeren van knelpunten en te 
adviseren over vervolgacties. Het eerste advies is in 2012 aangeboden aan de Commissie 
Breimer. 
In 2014 is het advies gebaseerd op de voortgangsrapportages van de universiteiten. In dit 
advies doet de expertcommissie verslag van de belangrijkste overall conclusies en 
formuleert aanbevelingen voor de toekomst. 
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Bijlage: Informatie Studentenaantallen 

Bron gegevens: VSNU/CBS6, 1cHO2013 (2008/2009 - 2012/2013) 

 
De onderstaande twee tabellen geven de instroom in SNS-opleidingen7 weer.  
Als instroom worden de eerstejaars per opleiding en instelling geteld; zowel de studenten die 
nog niet ingeschreven waren in het hoger onderwijs, als de studenten die al eerder 
ingeschreven waren aan een universitaire studie. Naast de hoofdinschrijvingen zijn de 
neveninschrijvingen weergegeven. De na-inschijvingen van 2013-2014 zijn nog niet 
toegevoegd omdat dat collegejaar nog gaande is. Groeipercentages zijn berekend aan de 
hand van de hoofdinschrijvingen. 
Naast de instroom in SNS-opleidingen is ook de instroom in bètatechniek8 weergegeven en 
de instroom in het gehele WO. 

Bachelor instroom SNS opleidingen 

 

Fase Instelling 
Soort 
inschrijving 

2009 2010 2011 2012 2013 
Groei 

afgelopen 
jaar 

Bachelor Universiteit Leiden Hoofd 186 153 160 194 190 -2% 

  

Neven 59 465 153 162 201 
 

  

Na 5 11 16 11 
 

 

 

Universiteit Utrecht Hoofd 190 168 161 169 170 1% 

  

Neven 31 20 29 26 30 
 

  

Na 3 7 2 6 
 

 

 

Rijksuniversiteit Groningen Hoofd 139 128 162 170 220 29% 

  

Neven 10 16 20 17 19 
 

  

Na 30 33 18 17 
 

 

 

Universiteit van Amsterdam Hoofd 178 187 196 175 238 36% 

  

Neven 20 28 23 23 29 
 

  

Na 6 7 9 2 
 

 

 

Vrije Universiteit Hoofd 181 121 139 163 186 14% 

  

Hoofd, 
incl SBI10 181 168 197 217 241 11% 

  

Neven 12 9 13 8 9 
 

  

Na 75 14 4 6 
 

 
                                                
6
 Gegevens geleverd door VSNU omdat deze nog niet beschikbaar waren bij DUO. Hierdoor is er 

verschil mogelijk met de cijfers uit de vorige rapportage; 
7
 De opleidingen zoals vermeld in de definitie SNS – 13.2066/D; 

8
 Bètatechniek is gedefinieerd door de Commissie Nulmeting als opleidingen uit de gebieden Natuur 

en Techniek, en opleidingen die bestaand uit meer dan 50% techniek; 
9
 De opleiding Science, Business and Innovation (SBI) aan de VU is niet vermeld in de definitie 

volgens SNS – 13.2066/D, maar wordt door de instelling voor 70% meegerekend omdat de opleiding 
ontstaan is onder Natuurkunde en wordt daarom apart vermeld. In het eindtotaal SNS opleidingen is 
de opleiding SBI niet meegerekend. 
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Radboud Universiteit Nijmegen Hoofd 169 190 195 201 247 23% 

  

Neven 20 21 18 8 15 
 

  

Na 13 14 17 27 
 

 

 

TU Delft Hoofd 258 268 333 318 398 25% 

  

Neven 122 89 124 115 139 
 

  

Na 9 34 16 24 16 
 

 

TU Eindhoven Hoofd 150 140 186 200 249 25% 

  

Neven 7 7 3 3 4 
 

  

Na 10 5 5 9 
 

 

 

Universiteit Twente Hoofd 194 229 257 226 280 24% 

  

Neven 3 1 4 4 2 
 

  

Na 6 10 4 8 
 

 

 

Wageningen Universiteit Hoofd 44 56 46 32 61 91% 

  

Neven 1 0 0 0 
 

 

  

Na 3 0 2 5 

 
 

Totaal Instroom SNS Bachelor Hoofd 1689 1687 1892 1902 2294  

Totaal Instroom SNS Bachelor Groei Hoofd   0% 12% 1% 21%  

 

Bachelor instroom bètatechniek opleidingen 

Fase   
Soort 
inschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 

Bachelor 
 

Hoofd 13414 13879 14880 15455 17936 

  
Neven 992 1364 948 1030 1286 

  
 

Overig 776 836 1144 744 
 Totaal Instroom bètatechniek Bachelor Groei Hoofd   3% 7% 4% 16% 

 

Bachelor instroom geheel WO 

Fase   
Soort 
inschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 

Bachelor 
 

Hoofd 52714 52347 54651 52227 55499 

  
Neven 4322 5125 3634 3316 4031 

  
 

Overig 2606 3052 2923 2266 
 Totaal Instroom geheel WO Bachelor Groei Hoofd    -1% 4% -4% 6% 
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Inschrijvingen 

 
De twee onderstaande tabellen geven de inschrijvingen in de SNS-opleidingen weer.  
Hierbij worden alleen de hoofdinschrijvingen weergegeven, zodat iedere student die op 1 
oktober ingeschreven staat voor een opleiding één keer meegeteld wordt, ongeacht het 
aantal opleidingen waarvoor deze staat ingeschreven. 
Naast de inschrijvingen in SNS-opleidingen zijn ook de inschrijvingen in bètatechniek 
opleidingen weergegeven en de inschrijvingen in alle opleidingen van het WO. 
 
Tussen 2010 en 2013 hebben alle instellingen de harde knip ingevoerd. Door invoering in de 
harde knip kunnen studenten, in tegenstelling tot de eerdere zachte knip, niet instromen in 
de master zonder eerst de bachelor afgerond te hebben. Het is mogelijk dat deze maatregel 
terug te zien is in de cijfers van de master inschrijvingen. 

Inschrijvingen SNS 

Fase Instelling 2009 2010 2011 2012 2013 
Groei 

afgelopen 
jaar 

Bachelor Universiteit Leiden 468 454 470 484 512 6% 

 

Universiteit Utrecht 570 522 483 510 525 3% 

 

Rijksuniversiteit Groningen 438 434 443 432 508 18% 

 

Universiteit van Amsterdam 527 567 613 554 635 15% 

 

Vrije Universiteit 461 358 413 432 488 13% 

 VU, incl SBI 461 457 560 600 666 11% 

 

Radboud Universiteit Nijmegen 590 640 636 604 685 13% 

 

TU Delft 992 1032 1081 1050 1175 12% 

 

TU Eindhoven 572 538 531 517 607 17% 

 

Universiteit Twente 784 826 842 763 817 7% 

  Wageningen Universiteit 110 141 161 149 162 9% 

Totaal Bachelor  5512 5511 5672 5494 6114   

Totaal Bachelor Groei   0% 3% -3% 11%   
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Fase Instelling 2009 2010 2011 2012 2013 
Groei 

afgelopen 
jaar 

Master Universiteit Leiden 136 203 224 263 321 22% 

 

Universiteit Utrecht 522 528 600 581 603 4% 

 

Rijksuniversiteit Groningen 153 178 199 267 238 -11% 

 

Universiteit van Amsterdam 174 206 220 255 297 16% 

 

Vrije Universiteit 212 259 244 274 351 28% 

 

Radboud Universiteit Nijmegen 172 175 212 269 256 -5% 

 

TU Delft 470 547 584 668 705 6% 

 

TU Eindhoven 208 230 257 279 266 -5% 

  Universiteit Twente 308 259 298 369 380 3% 

 Wageningen Universiteit 36 43 56 77 94 22% 

Totaal Master  2390 2628 2894 3301 3511   

Totaal Master Groei    10% 10% 14% 6%   

 
 

Totaal SNS Inschrijvingen  7901 8139 8566 8795 9625   

Totaal SNS Inschrijvingen Groei    3% 5% 3% 9%   

 

Inschrijvingen bètatechniek opleidingen 

Fase   2009 2010 2011 2012 2013 

Bachelor   41996 43733 45213 45061 48706 

   Totaal Bachelor Groei   4% 3% 0% 8% 

Master   19589 20859 22271 24679 27292 

   Totaal Master Groei   6% 7% 11% 11% 

Totaal bètatechniek Inschrijvingen 61585 64592 67484 69740 75998 

Totaal bètatechniek Inschrijvingen Groei 
 

5% 4% 3% 9% 
 

Inschrijvingen geheel WO 

Fase   2009 2010 2011 2012 2013 

Bachelor   153988 157348 160003 153561 157054 

   Totaal Bachelor Groei   2% 2% -4% 2% 

Master   68558 77263 79854 83886 89791 

   Totaal Master Groei   13% 3% 5% 7% 

Totaal geheel WO Inschrijvingen 222546 234611 239857 237447 246845 

Totaal geheel WO Inschrijvingen Groei 
 

5% 2% -1% 4% 
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Gediplomeerden 

 
De twee onderstaande tabellen geven de masterdiploma’s in de SNS-opleidingen weer.  
Naast de inschrijvingen in SNS-opleidingen zijn ook de diploma’s van bètatechniek 
opleidingen weergegeven en de diploma’s in alle opleidingen van het WO. 
 
In juli 2011 is door de Eerste Kamer de “Wet verhoging collegegeld langstudeerders” 
aangenomen. Studenten die hun bachelor- of masteropleiding niet wisten te voltooien binnen 
de nominale studieduur +1 jaar, zouden door deze wet naast het wettelijk collegegeld een 
zogenaamde langstudeerboete (ter hoogte van € 3.063) moeten betalen. Drie maanden later 
is deze maatregel in het regeerakkoord afgeschaft, met terugwerkende kracht. Zeer 
aannemelijk is de uitwerking van de aankondiging van deze wet te zien in een tijdelijke 
verhoging van het aantal diploma’s in 2011. 

Gediplomeerden SNS 

Diploma Instelling 2009 2010 2011 2012 
Groei 

afgelopen 
jaar  

Master Universiteit Leiden 55 65 91 76 -16% 

 

Universiteit Utrecht 326 335 375 354 -6% 

 

Rijksuniversiteit Groningen 70 79 73 97 33% 

 

Universiteit van Amsterdam 65 102 102 96 -6% 

 

Vrije Universiteit 87 100 128 94 -27% 

 

Radboud Universiteit Nijmegen 58 92 80 103 29% 

 

TU Delft 169 189 226 227 0% 

 

TU Eindhoven 89 108 121 112 -7% 

 

Universiteit Twente 122 113 127 121 -5% 

  Wageningen Universiteit 12 16 23 23 0% 

Totaal Master 1053 1199 1346 1303 
 

 Gediplomeerden SNS Master Groei    14% 12% -3%   

 

Gediplomeerden bètatechniek 

Diploma   2009 2010 2011 2012 

Master 
 

7188 7591 8564 8200 

Gediplomeerden bètatechniek Master Groei 
 

6% 13% -4% 

Doctoraal 
 

76 31 1 0 
 

Gediplomeerden geheel WO 

Diploma   2009 2010 2011 2012 

Master 
 

29845 34317 40061 35830 

Gediplomeerden geheel WO Master Groei 
 

15% 17% -11% 

Doctoraal 
 

2518 1636 1179 639 



5 Conclusions ond Recommendotions

Much has been achieved since the writing of the Sector Plan visions for chemistry and physics in
2007 and the installation of the Breimer Committee in 2009. The focus a¡eas identified by the deans

ofthe Faculties ofScience have been strengthened with excellent researchers and the international
influx ofstudents has increased.

Now is the moment to ensure that the excellent position of Dutch physics and chemistry is

maintained. This should not be taken for granted, as the world has changed considerably since

2007 and there is fierce international competition for talent. Germany for instance is increasing

significantly its investments in top research (at an annual level of 5o/o for key institutions and

funding agencies), aggressively recruiting leading researchers and enabling innovation.

In Chapters 2 and 3 we have outlined important societal and scientific challenges that need to be

addressed. They require interdisciplinary approaches based on robust and vigorous chemistry and

physics disciplines. We strongly recommend an extension of the current Sector Plan, taking into
account the observations and recommendations listed below and translating them into a concrete

action plan for which adequate funding should be made available.

Whereas many recommendations can be seen as a continuation of the current Sector Plan, we have

added essential new elements for a follow-up:

education needs to be strengthened at the pre-university level (1 and 2);

attraction oftop researchers calls for additional measures (5 and 6);

multi- and interdisciplinary research needs more attention, including engineering (7, 8, 11);

and actions are needed to bridge science to innovation (12).

The recommendations ofthis report have been grouped into three clusters: education, research, and

society and innovation. Taken together they should enhance the quality ofDutch science education,

boost the international influx oftalent at all levels, and increase the volume ofsupport for research

and innovation, nourished by bottom-up initiatives.

Education

1. START EARLY

Obserrration: Young children are very interested in the grand questions of life and the universe,

yet there is little in the curriculum of primary schools to feed this,natural curiosity. When this
curiosity is not nurtured, it tends to disappear quickly. As a result, many adults are not aware of the
prominent role of science in the welfare of our everyday lives.

Recommendation: Educate and appoint dedicated science teachers at each primary school to educate

children for a few hours per week on the grand questions and to encourage the fun and fascination for
science and technology. Provide good teaching programmes and materíals.

a

a

a

a

CHEMISTRY & PHYSICSi Fundamental Fot Our Futurc 2025 | 41

Bijlage C: 'Conclusions and Recommendations' uit Vision Paper 2025 'Chemistry & Physics: 
Fundamental for our Future' (Commissie Dijkgraaf, 2 december 2013)



2. EMFOWER TTIE CHEMIST.RY AND PTTY$CS TEACHERS

Obsenration: Academically trained teachers in secondary school are crucial to provide the scientific

literacy, flexible curriculum, and career awareness required for students to choose a future in

chemistry and physics. The number of teachers with an academic degree in physics or chemistry

however is gravely insufficient and further declining.

Recornmendation: The number of academically trained teachers has to increase. Physicists and

chemists who opt for a career change towards teaching should get maximum financial and educational

supporL llniversities should foster a strong coupling between teacher education centres and physics

and chemistry departments. Teacher education must be of an excellent academic standard, reJlecting

modern developments in chemistry and physics as well as methods to transfer this knowledge to the

future. Establishíng a national centre of expertise ín science teaching should be explored.

3. ATTRACT TTIE BEST STT'DENTS IN TTIE WORLI)
Observation: University education will soon be a global enterprise with a majority of international

students at major institutions. There will be an increased international competition to attract the

best students.

Recommendation: Dutch physics and chemistry departments should unite and jointly retuit the best

international students under the name 'l,Jniversity of the Netherlands' with branches at the various

locations. Physics and chemistry can act as a pilot in establishing attractive scholarships for the best

students, e.g. through a public-prívate partnership as in the Chemiebeurzen-initiative in the Top Sector

Chemistry. [We propose 40 fellowships for physics and chemistry, each k€, 72 per year plus waiver of
tuition fees.l

4. ATTRACT MORE FEMAIT AI{D MINORIIY STT'DENTS AND FACT'LTY

Observation: Chemistry and in particular physics attract constant low percentages of female

students or students from minority groups, thereby missing out on a considerable talent pool.

Recommendations 1 and 2 should improve this in the future. International recruitment, where

chemistry and physics are well positioned, provides another opportunity to increase the number of

female and minority students. The efforts to recruit more female faculty members show encouraging

results, although the growth rate is too low to meet the target of 2Oo/o female staffin 2020.

Recommendation: Recruitment of women and minorities needs continuous emphasis, e.g, by

establishing alarger number of role models at all career levels. Create incentives to reward the selection

of women and minorities ín funding schemes (see Recommendations 5 and 6 below).

Resmrdr

5. ATTRACT TTIE BEST EARLY.CAREER RESEARCHERS

Obsenration: Recruitment of early-career researchers has become an international competition with
start-up packages being vitally important. Recently, the Netherlands has been increasingly losing

this competition for talent, for two important reasons: (1) the start-up packages fall short compared

to international offers, and (2) assistant and associate professors in the Netherlands do not have the

'ius promovendi'which is taken as a lack of trust
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Recommendation: Establish a scheme for start-up grants with a short evaluation time to create a

significant advantage for institutions duríng competitive negotiations. [-M€,1 per start-up package.]

Give qualified junior professors the 'ius promovendi'.

6. ATTRACT AND RETAIN TTIE BEST SENIOR SqENTISTS
Observation: Inspiring senior scientists have a special role in attracting and developing new talent,

i.e. 'making school'. To attract and retain these role models financial support is needed beyond the

NWO Vici grant that can match offers made by other countries.

Recommendation: EstablÍ sh a national fund to attract world-Ieading senior professors, such as the

M€ S-Alexander von Humboldt Professorships in Germany. To retain top seníor scientisfs personal

grants should exist beyond the level ofVici for the full length of an academic's career.

7. BOTTOM.T'P FTJI{DING

Observation: Despite the fact that scientific breakthroughs are often the result of bottom-up,

curiosity-driven research, there is a growing trend to define research programmes within strategic

frameworks. Consequently, the options for non-thematic projects and programmes have decreased

and will decrease further. Good ideas usually cross borders of disciplines and create innovators

rather than followers.

ReconnendatÍon: Good ideas need funding, irrespective of sffategic choices. The level of funding for
und,irected small-scale grants urgently needs to be restored to the level in the year 2000.

8. FUTTJRE'PROOF CTIEMISTRY AND PIIY$CS
Observation: The natural multidisciplinary of both disciplines does not easily obey organisational

boundaries. An undesirable side effect of strategic research funding is the formation of a fragite

cluster of a small number of excellent groups in narrow focus areas. The grand scientific and societal

challenges call for a broader range of expertise than covered by current funding models, which are

leading to non-funded 'blank spots' of excellent and relevant research, such as the molecular life
sciences that are mostly outside chemistry departments.

Recommendation: fnclude the full research agenda of chemístry and physics outlined ín Chapter 3

into a future Sector Plan, to maintain the inherently multidisciplinary nature, susfcin critical mass and

avoid, blank spots,

9. RESEARCH INFRASTRUCTTJRE

Observation: Equipment infrastructure is a sine qua non. The increasing complexity of research

requires more advanced equipment, no longer affordable to individual research groups.

Recommendation: Inlrastructure programmes and funding for natíonal or regional facilities should

ensure nationallregional access. These programs should be adapted such that they include suppoft for
infrastructure and researchfacilities over penods of tíme that extendbeyond the 2-4 year funding cycles.

Participation in and, access to research infrastructure facílities at the European and global scale should

be a high priority and coordinated nationally. The Netherlands should be a strong advocate for a more

coherent Europ ean large-infrastructure p olícy.
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SocÍety qnd Innovotion

10. PT'BUC AWARENESS

Obsenration: Physics and chemistry lie at the basis for many of the solutions for grand societal

challenges. The general public is not aware of this importance, and political appreciation is poor and

needs to be improved. Exemplary cases of effective public outreach by scientists exist, but they are

too few in number and remain unstructured.

Reconnendation: Confinue the growing number of successful outreach activities such as Lowlands

IJniversity. Science should strive for a sustainable presence in the popular media. Universities, schools,

funding agencies and professional socíeties should highlight more effectively the important role that

physics and chemistry play in addressing societal challenges motivating potential new groups of
stu dents and re s e archer s.

11. BRIDGE SCIENCE TO ENGINEERING

Obseruation: Major scientific questions, major societal challenges, and industrial problems often

call for researchers in engineering disciplines to work alongside researchers in basic science. This

requires a change of mentality and understanding in both teaching and research. Scientists and

engineers together need to generate breakthrough solutions that go beyond incremental progress,

also outside the technical universities.

Recomnendation: Establi sh new funding for 'breakthrough engineering' research with an associated

ho nour s-lev el cur ri culum.

12. BRIDGE SCIENCE TO INNOVATION: THINK GTOBAL - ACT TOCAL

Obsenration: Big challenges require coordinated interdisciplinary approaches that go beyond

the scale of individual research groups. The Netherlands has a good tradition in building and

maintaining contacts and dynamics between academia and existing industry. The Netherlands,

however, lacks high-risk funding systems such as venture capital, hampering start-ups and their
growth to a hundred employees and on to new industries and ecosystems. To compete worldwide,

the Netherlands should strengthen research and technology hotspots containing small and large

companies around universities.

Recommendation: A paft of the innovation (e.9. top sector) policy should focus on future industries

based on cunent scientific strengths in the Netherlands. The equipment infrastructure at universíties

shouldbe easily available fo SMEs. Natíonal andlocal governments should stimulate regional ecosystems

around universities, where start-ups are supported by experienced management. Such ecosystems wiII
multiply human capital and infrastructural investments. In these ecosystems mission-oriented research

centres should be supported that address big challenges requiring a multi- and inter-disciplinary

approach, such as the Dutch Institute For Fundamental Energy Research (DIFFER) and the ASML-FOM-

IJvA-VII Advanced Research Centre for NanoLithography.
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