
SEP 2021-2027
Strategy Evaluation Protocol

Training SEP-secretarissen
11 juni 2020



Achtergrond: ontwikkelingen en veranderingen (1)

• VSNU/KNAW/NWO: ‘Erkennen en Waarderen’: van nadruk bij 
beoordeling van individu op kwantiteit, individuele prestaties en 
onderzoek, naar aandacht voor kwaliteit, teamprestaties, onderwijs, 
impact, leiderschap

• Kwantitatieve indicatoren (H-index, JIF) niet of beperkte indicatie voor 
“excellentie”

• Emancipatie van disciplines die weinig en/of met minder auteurs in 
tijdschriften publiceren



Achtergrond: ontwikkelingen en veranderingen (2)

• Verwachting dat academisch onderzoek ook maatschappelijke 
bijdragen levert

• Open Science: derden doen mee, dragen bij en hebben toegang tot 
data van onderzoek (Open Data),  wetenschappelijke publicaties 
(Open Access) etc

• DORA: San Francisco Declaration On Research Assessment
• Science in Transition, Platform H.NU, WO in actie (Nederland)



Achtergrond: SEP door de jaren heen

• SEP (sinds 2003 / 2009): 
• Evalueren (ook) om te leren
• Het gaat om een inhoudelijk onderbouwd oordeel
• De context/missie van het instituut is belangrijk gegeven
• Maatschappelijke relevantie als criterium (en een commissie die dat kan beoordelen)
• Flexibiliteit, ook in indicatoren

• Maar: de praktijk verschilt van de intentie
• SEP 2021-2027: weerspiegelt, ondersteunt en stimuleert ontwikkelingen
• SEP 2021-2027: niet alleen een tekst, ook aanvullende instructie en 

toelichting



Wat is onveranderd gebleven? (1)
• Primaire doel is de wetenschappelijke kwaliteit en de 

maatschappelijke relevantie van het onderzoek zichtbaar te maken, 
te waarborgen en waar nodig te verbeteren;

• Het SEP is een flexibel instrument: zelfgestelde doelen en strategie 
zijn leidend

• De besturen van de universiteiten, NWO en KNAW zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering



Wat is onveranderd gebleven? (2)
• Drie criteria: 

(1) kwaliteit en (2) maatschappelijke relevantie van het onderzoek, 
en de (3) levensvatbaarheid van de onderzoekseenheid

• Basis is een kritische en eerlijke zelfevaluatie van de 
onderzoekseenheid; 

• Verantwoording wordt publiekelijk afgelegd in een openbaar 
kwalitatief oordeel van de evaluatiecommissie.



Belangrijkste wijzigingen

• Evaluatie als onderdeel kwaliteitszorgcyclus van onderzoek
• Minder kwantitatieve data, alleen waar nodig specifieke indicatoren ter 

ondersteuning van de zelfevaluatie
• Geen ‘scores’ en vergelijkingen tussen units meer, maar 

kwalitatief oordeel en aanbevelingen van de commissie
• Vier specifieke aspecten (waarvan drie nieuw) binnen de bekende drie 

criteria:
• Open science
• Promovendibeleid en – opleiding
• Academische cultuur
• Talentbeleid



Specifieke aspecten: Open Science

• De mate van betrokkenheid van (externe) stakeholders bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksprojecten, en de 
beschikbaarheid van resultaten. Denk o.a. aan:

• Open access
• Open data
• Transparante omgang met onderzoeksgegevens
• Opzetten onderzoeksprojecten samen met stakeholders

• De definitie van Open Science is in ontwikkeling, vandaar de 
verwijzing naar https://www.openscience.nl/ 



Specifieke aspecten: Academic Culture

Reflectie op de interne cultuur, en de maatregelen die worden 
genomen om veiligheid en openheid te bevorderen op de werkvloer. 
Omvat o.a. 

• Openheid en inclusiviteit
• Wetenschappelijke integriteit
• Omgaan met ethische dilemma’s



Specifieke aspecten: Talent Management

Human Resources-beleid rondom diversiteit en talent (Erkennen en
Waarderen). Bijvoorbeeld:
• Bevorderen van diversiteit o.a. in termen van gender, leeftijd, 

etnische en culturele achtergrond
• Mogelijkheden tot training, begeleiding en ondersteuning van 

onderzoekers
• Carrièreperspectief van onderzoekers



Drie criteria vs vier specifieke aspecten

• Vele mogelijke aspecten kunnen aan bod komen tijdens het 
bespreken van de drie criteria: deze vier zijn in het SEP specifiek 
uitgelicht om te garanderen dat deze in iedere evaluatie terugkomen

• In beginsel niet apart beoordeeld (en beschreven in het rapport), 
maar als onderdeel van de bespreking van de drie criteria

• Niet ieder specifiek aspect hoeft bij ieder criterium behandeld: 
bespreking afhankelijk van de discussie



Implicaties SEP 2021-2027 voor werk van 
secretaris

• Benadrukken rol van commissie als critical friends i.p.v. beoordelaars
• Mission-based benadering sterker naar voren gebracht: argumentatie 

passend bij de eigen doelstellingen van de unit
• Kwalitatieve benadering van de drie criteria (geen journal impact-

factoren, h-indices, aantal papers, etc.)

Actieve rol van de secretaris als procesbewaker en hoeder van het SEP!



Wijzigingen in commissiesamenstelling & secretaris

• Verplichting tot toevoegen PhD student aan commissie
• Minimaal 1 early/mid-career wetenschapper
• Samenstelling passend bij doelstellingen (bijv. niet-academische leden)
• Diversiteit

• Aanscherping eisen secretaris
• Benadrukking onafhankelijkheid van de te beoordelen instelling
• Op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom onderzoek en de evaluatie

daarvan – in staat om internationale commissieleden adequaat voor te lichten over 
de Nederlandse context



Wijzigingen rondom zelfevaluatie
• Zelfstudie niet 15 maar 20 pagina’s, exclusief bijlagen en case studies;
• Verplichting openbaarmaking na afloop geldt niet alleen voor het 

commissierapport en de reactie van het instellingsbestuur hierop, 
maar ook voor een samenvatting van de zelfevaluatie + eventuele 
case studies

• Structuur zelfstudie: Strategie -> Bewijsvoering (indicatoren) -> 
Nadere onderbouwing (narratief) voor research quality en societal
relevance -> Strategie voor de toekomst (viability)

• één of meer case-studies (voor research quality en societal relevance)
• Zelfstudie en oordeel commissie volgen de principes van DORA



Questions?



Ga even weg achter je bureau en tot over 5 minuten!


