
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor OCW,  
 
Graag brengen wij vijf punten onder uw aandacht die relevant zijn voor de 
begrotingsbehandeling van OCW in de week van 26 oktober aanstaande.  
 
 
Ambities universiteiten voor de toekomst 
Universiteiten garanderen kwaliteit en relevantie van het onderwijs, bieden 
onderwijs waarin studenten gezien en gekend worden, in een stimulerende en 
innovatieve leeromgeving, met oog voor de positie van studenten en staf. We willen 
investeren in onderwijskwaliteit, carrièreperspectieven voor medewerkers en in 
onderzoek voor de innovatiekracht van Nederland. Dit zijn onze ambities in een 
notendop. Universiteiten willen daarom investeren in kleinschaligheid, een sterke 
verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek, digitalisering en flexibilisering. We 
delen met de minister dat er meer docenten nodig zijn om de ambities uit haar 
Strategische Agenda en onze onderwijsvisie ‘Goedemorgen professor’ waar te 
maken. De universiteiten verwelkomen dan ook de middelen uit het 
studievoorschot die zij vanaf 2018 stapsgewijs ontvangen en onder meer willen 
inzetten voor het aanstellen van meer docenten en docent-onderzoekers. In de drie 
jaar ervoor investeren de universiteiten zelf €200 miljoen in het onderwijs, zodat 
studenten nu al profiteren van kwaliteitsverbetering. Deze investeringsdoelen 
worden per universiteit in overleg met de medezeggenschap bepaald.  
 
 
1. Realisme nodig over middelen studievoorschot 
De universiteiten zijn ook realistisch. Door eerdere bezuinigingen van het kabinet, 
die nog deels hun beslag moeten krijgen, komen universiteiten pas weer per saldo 
in de plus in 2023. De middelen studievoorschot komen geleidelijk vrij en zijn over 
een kleine tien jaar op hun hoogtepunt (structureel gaat het om €236 miljoen voor 
wo). Dit houdt onze ambities niet tegen, maar we waarschuwen wel voor teveel 
optimisme over het tempo waarin universiteiten tegemoet kunnen komen aan de 
door iedereen gewenste substantiële stijging van het aantal docenten. Om, vanaf de 
voorinvesteringen, structureel extra banen te creëren en meer vaste contracten te 
kunnen bieden is er ook perspectief nodig dat de middelen, die nu nog niet op de 
OCW-begroting staan, beschikbaar komen. Om de interne dialoog met studenten 
en staf over het instellingsbeleid te verstevigen én verantwoording af te leggen aan 
de samenleving over prioriteitsstelling en verantwoording, stellen we daarnaast voor 
om de instellingsplannen (weer) centraal te stellen in het gesprek met de overheid.  
 
 

Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
p/a cie.ocw@tweedekamer.nl  
 
 

15 oktober 2015 Inbreng begrotingsbehandeling 

VSNU 15/294 U  

+31 (0) 6 43 26 97 55 verweij@vsnu.nl  

http://vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/Visie_op_studeren_in_een_nieuwe_tijd_20150611.pdf
mailto:cie.ocw@tweedekamer.nl
mailto:verweij@vsnu.nl


2. Begroting gaat ten onrechte uit van dalende studentenaantallen wo 
Op basis van de eerste analyse van de inschrijfcijfers per 1 oktober 2015, lijkt het 
aantal inschrijvingen in het wetenschappelijk onderwijs te groeien naar ongeveer 
257.000 studenten. Dit betekent een stijging van circa 1 à 2%. In de raming voor de 
begroting ging OCW nog uit van een daling van -2,3%.  
 
Instellingen lopen hierdoor een deel van de bekostiging mis, omdat de bijstelling 
pas een jaar later komt, zonder terugwerkende kracht. Ook in 2013 en 2014 was dit 
het geval. Studenten hebben uiteraard wel recht op onderwijs en we willen juist in 
deze periode met extra investeringen een slag maken in de onderwijskwaliteit. 
Daarvoor is ook voldoende basisfinanciering nodig. Wij vragen uw aandacht voor 
dit effect in de systematiek.    
 
Het is, in het licht van het bovenstaande, belangrijk om te beseffen dat het aantal 
studenten tussen 2000 en 2014 is gestegen met maar liefst 54%. Tegelijk hebben 
opeenvolgende kabinetten bezuinigd op de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk 
onderwijs. Hierdoor nam de rijksbijdrage slechts met 12% toe (inclusief 
onderzoekdeel). Bedroeg de rijksbijdrage per student in 2000 nog €19.600, in 2014 
was dat €14.300 (beide op prijspeil 2014). 
 
 
3. Nationale Wetenschapsagenda biedt kans om te investeren in R&D 
De forse afname van onderzoeksmiddelen in het verleden, door afloop van het FES-
fonds, zal naar onze verwachting gevolgen hebben voor de langere termijn. Daarom 
moet Nederland niet wachten met investeren, om onze positie – nu in de top 5 van 
de wereld! - sterk te houden. Dit vraagt om investeringen over de volle breedte, dus 
zowel via de eerste geldstroom (fundamenteel onderzoek, verbinding onderwijs-
onderzoek) als de tweede geldstroom (verhoging honoreringspercentages NWO 
naar 25%) van universiteiten. Andere landen investeren fors vanuit publieke 
middelen. Nederland loopt internationaal achter qua investeringsniveau in R&D.   
De Nationale Wetenschapsagenda biedt kansen voor versterking en samenwerking. 
Binnenkort wordt deze ambitieuze onderzoeksagenda gepresenteerd. Wij hopen dat 
het kabinet hier ook een ambitieuze en brede investeringsagenda aan koppelt. 
  
 
4. Horizon 2020 succesvol voor Nl, maar matching verder onder druk 
Per 2015 is de matchingsregeling ingevoerd om te stimuleren dat Nederlandse 
kennispartijen goed blijven scoren in onderzoeksprojecten die via het Europese 
Horizon2020 worden gefinancierd. Uit de eerste reeks toekenningen blijkt ons land 
de goede score van het vorige programma zelfs te overtreffen. Tegelijkertijd hebben 
kennisinstellingen moeite om deze projecten te ‘matchen’ vanuit eigen middelen. 
Voor Nederland is dit probleem groter dan voor concurrerende landen, omdat het 
aandeel vaste kosten (waaronder infrastructuur) bij Nederlandse kennisinstellingen 
hoger ligt. Het EY-onderzoek stelt dat voor onderzoeksfinanciering vanuit de EU 
een matchingsdruk geldt van maar liefst 43%. Dit komt neer op een huidige 
matchingsbehoefte van €149 mln. Het matchingsfonds van €50 miljoen per jaar is 
daarom nog niet toereikend.  
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5. SURF heeft structureel tekort voor ICT-infrastructuur  
Het recente rapport van de AWTI “Klaar voor de toekomst? Naar een brede strategie 
voor ICT” bevestigt het belang dat de Nederlandse kennisinstellingen moeten 
kunnen blijven beschikken over een ICT-infrastructuur van topkwaliteit. De ICT-
infrastructuur van SURF is van onschatbare betekenis voor Nederland, waarvan de 
impact verder reikt dan die van het hoger onderwijs alleen. De totale jaarlijkse 
kosten voor vernieuwing bedragen €30 miljoen. Het ministerie van OCW stelt 
daarvan structureel €18,5 miljoen ter beschikking. De instellingen dragen zelf  
€3,5 miljoen bij, bovenop de €30 miljoen aan exploitatiekosten en investeringen in 
hun lokale campusinfrastructuren. Hierdoor resteert er nog een structureel tekort 
van €8 miljoen. Wij vragen uw steun om hiervoor ruimte in de begroting van EZ 
en/of OCW te vinden, zonder deze te korten op de budgetten van de 
kennisinstellingen.  
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