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De ambities voor 2017 zijn duidelijk. De krantenkoppen op de voorkant 

van deze publicatie zijn natuurlijk gebaseerd op wensen, dromen en 

idealen die de VSNU samen met de universiteiten wil verwezenlijken. Maar 

tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, 

schreef Willem Elsschot meer dan 100 jaar geleden al. Toch is 2017 het 

jaar van de kansen.  

 

Kansen om die wetten te beïnvloeden en de bezwaren uit de weg te ruimen. 

Landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer en de daaropvolgende 

kabinetsformatie zullen van invloed zijn op de nieuwe bestuurlijke verhoudingen 

tussen universiteiten en de overheid. Hetzelfde geldt voor landelijk beleid dat de 

kwaliteit en inhoud van onderwijs en onderzoek beïnvloedt. Of er iets verandert is 

natuurlijk nog de vraag, maar stilzitten is voor ons zeker geen optie. Daarom 

werken wij universiteiten, in VSNU-verband, in 2017 gezamenlijk verder aan een 

ambitieuze agenda. Wij komen met voorstellen om onze impact op de samenleving 

te versterken, de transparantie van de sector te vergroten en het HR-beleid binnen 

de universitaire sector toekomstbestendiger te maken. 

 

Een ambitieuze agenda in een verkiezingsjaar 

Via allianties en coalities met wetenschapsorganisaties, werkgevers- en 

werknemersorganisaties, studentenorganisaties en met andere maatschappelijke 

partijen willen universiteiten richting geven aan nieuw overheidsbeleid met: 

o extra investeringen in onderzoek gekoppeld aan de thema’s uit de 

Nationale Wetenschapsagenda; 

o kwaliteitsafspraken binnen instellingen in nauwe samenspraak met de 

medezeggenschap en stakeholders  

o gerichte investeringen uit de middelen uit het studievoorschot die de 

onderwijskwaliteit een krachtige impuls geven; 

o een ambitieuze digitale agenda, waardoor Nederland digitaal gidsland 

wordt in de wereld. 

 

Op deze en vele andere terreinen slaan de universiteiten met bovengenoemde 

stakeholders de handen ineen om tot een ambitieuze uitwerking van de thema’s te 

komen. De VSNU realiseert zich dat dit enkel kans van slagen heeft als de 

voorstellen geloofwaardig en duurzaam zijn, en gedragen worden door meer 

partijen dan de universiteiten alleen. 

  

Vier centrale thema’s & VSNU 2.0. 

Centraal staan de volgende vier doelstellingen, waaronder alle projecten en activiteiten een plaats hebben: 

 

1. Voortdurende versterking en kwaliteitsverbetering van het academische onderwijs; 

2. Verhoging van de randvoorwaarden voor en de impact van het uitstekende Nederlandse 

wetenschappelijke onderzoek; 

3. Verhoging van de transparantie over alle aspecten van de universiteiten; 

4. Verbetering van het werkgeverschap, zodat Nederland de beste talenten aantrekt en bindt. 

 

In 2017 staat intern ook het project ‘VSNU 2.0’ op de rol. Het is een reflectie met de achterban op de vraag 

hoe de bestuurlijke inrichting van de VSNU optimaal aansluit bij de eisen van de toekomst. De uitkomsten 

van dit proces zijn mede bepalend voor het profiel van de nieuwe VSNU-voorzitter die in het vierde kwartaal 

van 2017 aan zal treden. 

 



De VSNU-projecten 2017 in vogelvlucht langs de vier centrale thema’s: 

 

Voortdurende versterking en kwaliteitsverbetering van het academische 

onderwijs 

 

o Het verkleinen van de kansenongelijkheid tussen studenten van 

verschillende herkomst; omdat ieder talent telt.  

 

o Samen met SURF zorgen voor verbetering en een verhoogde inzet van 

digitale leermiddelen in het wetenschappelijk onderwijs.  

 

o Internationalisering van het onderwijs versterken, omdat studeren in een 

internationale omgeving een verrijking is. En dus lobbyen wij in ieder geval 

voor een sterk Erasmus+ programma en het Holland Scholarship 

programma. 

 

o Doorgaan met het uitvoeren van het Actieplan leraren – met als doel meer 

en hoger opgeleide leraren voor de klas. 

 

o Een meer uitgesproken visie ontwikkelen op de binariteit van het ons stelsel; 

het verschil tussen hogescholen en universiteiten. 

 

o De professionalisering van onze eigen docenten verder ondersteunen met 

nieuwe programma’s, bijvoorbeeld voor docenten die geen gebruik kunnen 

maken van de reguliere programma’s als de BKO. 

 

o Versterking van de positie en kwaliteit van Opleidingscommissies binnen 

onze instellingen; onder andere door een goede begeleiding van de 

invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht. 

 

Verhoging van de randvoorwaarden voor en de impact van het uitstekende 

Nederlandse wetenschappelijke onderzoek 

 

o Een start maken met de Nationale Wetenschapsagenda (een efficiënte en 

effectieve invoering van de startimpuls van 30 M €), en ons voorbereiden op 

de door de Kenniscoalitie bepleite extra investeringen in wetenschap en 

onderzoek. 

 

o Het universitaire onderzoek op het gebied van Digitalisering bundelen en 

aanscherpen, zodanig dat Nederland digitaal gidsland wordt.  

 

o Doorgaan met het sluiten van Open Access deals met de wetenschappelijke 

uitgevers. Net als met het meten van het aantal OA artikelen dat onze 

wetenschappers publiceren. Een visie ontwikkelen op Open Science – wat 

verder strekt dan Open Access van wetenschappelijke publicaties. 

 

o Mid term evaluatie van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP), in 

samenwerking met NWO en KNAW. 



o Het verder ontwikkelen, expliciteren en uitdragen van een visie op 

valorisatie, geschraagd door betrouwbare metingen van de juiste 

indicatoren. 

 

o Het intensiveren van onze inzet in Brussel om onze onderzoekers optimaal 

voor te sorteren bij de Europese onderzoeksfondsen. Onder andere door 

goed te acteren in de midterm evaluatie van Horizon 2020, die in 2017 

plaatsvindt 

 

o Zorgen dat onze universiteiten een sterker element worden in de 

positionering van Nederland als kennisland, bijvoorbeeld bij buitenlandse 

handelsmissies.  

 

Verhoging van de transparantie over alle aspecten van de universiteiten 

 

o Het verhaal beter vertellen over de grote en kleine vermogens van de 

Nederlandse universiteiten, omdat wij verantwoording willen afleggen over 

de besteding van publiek geld. Ook over privaat geld. 

 

o Optimale helderheid verschaffen over de inzet van het studievoorschot in 

onderwijskwaliteit; over herkomst en omvang, het gevolgde 

besluitvormingsproces en de beoogde & behaalde effecten ervan. 

 

o Al onze uitingen onderbouwen met de juiste feiten en cijfers door middel van 

een state-of-the-art databeheer en institutional research. In nauwe 

samenwerking met onderzoekers in onze universiteiten en visueel 

aantrekkelijk gepresenteerd. Dit jaar met een speciaal accent op informatie 

over het wetenschappelijk onderzoek en op de Nationale Alumni Enquête. 

 

o Het vernieuwen, toezien op naleving en rapporteren over een aantal 

gedragscodes (onder andere Goed Bestuur & Wetenschappelijke Integriteit) 

waaraan universiteiten en hun bestuurders, medewerkers en soms ook 

studenten zich moeten houden. 

 

Verbetering van het werkgeverschap, zodat Nederland de beste talenten 

aantrekt en bindt 

 

o Diversiteit bovenaan op de agenda. Omdat diversiteit van 

medewerkers leidt tot hogere kwaliteit van alles wat wij doen. 

 

o Een nieuwe, moderne, cao, die ook past bij de veranderende 

rechtspositionele status van een groot deel van het universitair 

personeel als gevolg van de Wet Rechtspositie Ambtenarenstatus. 

 

o Het bepleiten van een uitzondering op de Wet Normering 

Topinkomens voor een aantal topwetenschappers dat wij willen 

behouden voor Nederland.  

 



o Onderhoud aan de onderliggende systemen voor Talentbeleid, zoals 

het landelijke functio-ordeningssysteem UFO en de Arbo-catalogus, 

en ondersteuning bij de lopende experimenten met 

promotiestudenten.  

 

o Een betere balans tussen onderwijs- en onderzoekstaken van ons 

wetenschappelijk personeel vinden. Oftewel meer ruimte voor 

onderwijscarrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

- www.vsnu.nl/domeinen.html : VSNU activiteiten binnen de domeinen 

- www.vsnu.nl/algemeen-bestuur.html : samenstelling algemeen bestuur 

- www.vsnu.nl/stuurgroepen.html : indeling van de stuurgroepen 

- www.vsnu.nl/vsnu-team.html : VSNU-team, inclusief contactgegevens 

 

Verantwoording 

Deze jaaragenda is vastgesteld door de collegevoorzitters van de universiteiten en 

voorbereid door stuurgroepen, bestaande uit een afvaardiging van voorzitters, 

rectoren en vicevoorzitters van de universiteiten ondersteund door de ongeveer 

dertig medewerkers van het bureau van de VSNU. Suggesties zijn welkom via 

info@vsnu.nl 

 

Universiteiten voor een krachtig Nederland  

De maatschappelijke taak van universiteiten is het geven van hoogwaardig 

academisch onderwijs en het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk 

onderzoek om daarmee te bouwen aan een sterke kennissamenleving. Belangrijke 

wetenschappelijke vragen voor de samenleving worden bestudeerd en zo mogelijk 

beantwoord. Kennis wordt gecreëerd om tot innovatie te komen. Zo dragen de 

universiteiten bij aan een krachtige samenleving waarmee Nederland internationaal 

een vooraanstaande positie behaalt en behoudt. 

 

In VSNU-verband laten de universiteiten zien hoe wij vorm geven aan onze 

maatschappelijke taken, formuleren we gezamenlijke ambities rond 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en lobbyen wij voor de randvoorwaarden 

die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.  

 

Het VSNU-bureau ondersteunt dit met het ontsluiten van cijfers en data over de 

universitaire sector, met het bieden van een platform voor kennisuitwisseling, met 

het informeren over wat er speelt in het Haagse, met communicatie met de 

landelijke politiek en met het vervullen van de werkgeversrol. Daarbij geldt dat de 

lobby voor randvoorwaarden, zoals minder regeldruk en meer geld, succesvoller is 

naarmate wij onze ambities en successen beter zichtbaar maken en verantwoording 

afleggen over wat wij doen.  
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