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Samenvatting
De Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Economische
Wetenschappen zoeken meer dan ooit de samenwerking om slagvaardiger te kunnen opereren
over de grenzen van universiteiten en disciplines heen. Ze hebben zich georganiseerd binnen
de zogeheten Social Sciences and Humanities Raad (SSH Raad) en maken samen keuzes in
landelijke sectorplannen. Na een sectorplan Rechtsgeleerdheid, dat nu drie jaar loopt, ligt
er nu een nieuw sectorplan ‘Van inzicht naar impact’ van de Sociale Wetenschappen en een
nieuw sectorplan ‘Traditie in transitie’ van de Geesteswetenschappen. In samenhang daarmee
presenteren wij een sectoroverstijgend, SSH-breed plan met een thematische focus: ‘Welvaart,
participatie en burgerschap in een digitale wereld’. Zo willen we optimaal bijdragen aan
antwoorden op fundamentele vragen en uitdagingen voor de maatschappij. Door de basis te
versterken, samen te werken en door duidelijke keuzes te maken.

Sociale Wetenschappen
In aansluiting op het SSH-domeinbeeld uit 2018 kiezen de Maatschappij- en Gedragswetenschappen
(tezamen de Sociale Wetenschappen) met hun sectorplan voor versterking van de discipline onderwijskunde en de lerarenopleidingen, een investering in labvoorzieningen en de versterking van open
science en methodologische innovatie. De sector focust op vijf interdisciplinaire thema’s, die deels
ook terugkomen in het overkoepelende SSH-thema. Het gaat om de thema’s: veerkracht bij jeugd,
psychische aandoeningen, de menselijke factor in nieuwe technologieën, maatschappelijke transitie en
gedragsverandering, maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit.

Geesteswetenschappen
De keuzes die de Geesteswetenschappen maken, sluiten aan bij het SSH-domeinbeeld uit 2018,
KNAW-adviezen over de talen-opleidingen en de reactie daarop van de minister van OCW in 2020. In
dit sectorplan kiezen de Geesteswetenschappen voor versterking van de basis voor het onderzoek en
onderwijs in de Talen & Culturen door samenwerking en profilering, evenals voor twee interdisciplinaire
thema`s: Humane Artificiële Intelligentie en Cultureel Erfgoed & Identiteit. Deze beide thema`s sluiten
aan bij het brede SSH-thema, maar bieden eveneens perspectief op interdisciplinaire samenwerking met
de andere domeinen. Verder voorziet het sectorplan net als bij de Sociale Wetenschappen in urgente
versterking van de labvoorzieningen en overige onderzoekinfrastructuur.

Sectordoorsnijdend thema
De SSH-sector kiest, in interactie met de sectorplannen van de Sociale en Geesteswetenschappen,
voor “Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld” als sectordoorsnijdend thema.
Digitalisering is één van de drie grote transities waar het missiegedreven innovatiebeleid van de nieuwe
regering op wordt gericht. Deze digitale transitie levert - naast geweldige kansen - ook fundamentele
vragen en uitdagingen op voor de maatschappij. Daarbij ziet de SSH-sector vijf domeinen als doorslaggevend: (1) welvaart, werk en ondernemerschap, (2) onderwijs, burgerschap en democratie, (3)
communicatie, informatie en sociale ongelijkheid, (4) recht, privacy en veiligheid en (5) welzijn en
gezondheid. Door de gekozen thematische focus kan de sector met gericht, excellent onderzoek
bijdragen aan het benutten van de kansen die een digitale transitie oplevert. Tegelijkertijd kunnen de
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SSH-disciplines antwoorden formuleren op de uitdagingen die gepaard gaan met deze transitie. De
gekozen thematiek slaat daarnaast niet alleen een brug tussen de SSH-vakgebieden, maar legt ook
een basis voor samenwerking met andere domeinen.
Mede door de afstemming tussen disciplines en universiteiten die eraan ten grondslag ligt,
zorgt deze propositie voor (1) versterking van de basis, (2) verder bouwen aan SSH-expertise
voor wetenschap en maatschappij met heldere profilering, (3) reduceren van de druk op het
domein, (4) bevorderen van excellent research-based onderwijs en (5) aansluiting van het
SSH-veld bij grote maatschappelijke vraagstukken die om interdisciplinaire aanpak vragen.

Cruciale kennis
Het SSH-Domein, met 26 hoofddisciplines, beslaat een derde van het wetenschappelijk personeel in
Nederland en ruim de helft van de universitaire studentenpopulatie. Dankzij de kwaliteit van het onderwijs en de goed opgeleide afgestudeerden, levert het SSH-domein cruciale kennis en kunde voor de
Nederlandse samenleving en is het met name belangrijk voor het succes van Nederland als diensteneconomie. De kwaliteit van veel SSH-onderzoek is, ondanks de aanhoudend hoge werkdruk vanwege
een tekort aan structurele financiering, internationaal van zeer hoog niveau. Tegelijkertijd constateren
we dat het SSH-onderzoek onder grote druk staat. Als er geen structurele investeringen worden gedaan,
is niet alleen de kans groot dat onderzoekers en docenten de werkdruk niet meer aankunnen, maar ook
dat SSH niet langer meer bij de wereldtop kan aansluiten. Een structurele investering, zoals hiervoor ligt
met de sectorplannen van Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen, kan deze trend keren
en er aan bijdragen dat het excellente onderzoek en onderwijs op dit terrein op een passende manier
wordt gefinancierd.
Door de handen ineen te slaan, zoals in zowel de sectorplannen als het dwarsdoorsnijdend thema,
ontstaat synergie en kan onderzoeks- en onderwijscapaciteit doelmatiger en doeltreffender worden
ingezet. Middelen worden doelmatiger benut doordat de SSH-sectoren gezamenlijke keuzes hebben
gemaakt en prioriteiten hebben gesteld; zo wordt versnippering tegengegaan en complementariteit
vergroot. De financiering via deze plannen is daarnaast doeltreffend. De totstandkoming en uitvoering
heeft ‘bottom-up’ afstemming versterkt en universiteiten en faculteiten uitgedaagd om tot gezamenlijke
en onderscheidende keuzes te komen in hun onderwijs- en onderzoeksprofilering. Zo kan het veld
maatwerk leveren binnen een kader dat wordt bepaald door concrete doelstellingen, die op hun beurt
inzicht geven in de mate van realisatie.
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Begroting sectorplannen SSH
In totaal wordt met deze sectorplannen 70 Me aangevraagd voor het SSH-domein, waarvan 60 Me
uit de structurele middelen en 10 Me uit de tienjarige middelen. Voor het sectorplan SW wordt 30 Me
aangevraagd, voor het sectorplan GW 25 Me en voor het dwarsdoorsnijdend SSH-thema “Welvaart,
participatie en burgerschap in de digitale wereld” 15 Me.
in M€
Sectorplannen SSH
Sociale wetenschappen

Budget per sector
Structureel

10-jarig budget

26.0

4.0

Onderwijswetenschappen

Inzet fte’s

4.5

Veerkracht bij de Jeugd

Inzet fte’s

4.5

Psychische aandoeningen

Inzet fte’s

4.0

De menselijke factor in nieuwe technologieën

Inzet fte’s

3.0

Maatschappelijke transitie en gedragsverandering

Inzet fte’s

4.5

Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit

Inzet fte’s

4.5

Labondersteuning

Inzet fte’s

1.0

Onderzoekinfrastructuur (m.n. apparatuur)

3.7

Netwerkvorming DSW, Nethics

0.3

Geesteswetenschappen
Humane Artificiële Intelligentie

21.5
Inzet fte’s

8.0

Onderzoekinfrastructuur
Cultureel Erfgoed & Identiteit

Inzet fte’s

2.0
8.0

Onderzoekinfrastructuur
Talen & Culturen

Inzet fte’s

3.5

1.0
5.5

Onderzoekinfrastructuur

0.5

Welv, Part & Burgers in digitale wereld

12.5

Investering in FTE

12.5

2.5

Versterking SSH-structuur

0.5

Onderzoekinfrastructuur (apparatuur)

2.0

SSH totaal

60.0

10.0

Toelichting begroting:
Bij de structurele middelen ligt de focus op vaste aanstellingen voor 425 fte extra UD’s op de prioriteiten uit de sectorplannen.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in doorstroommogelijkheden van de UD’s naar UHD-posities om zo het functiehuis in balans te
houden. Ook komt er 65 fte obp-posities die direct aan deze UD-functies zijn gerelateerd (zoals secretariaten, fundingofficers,
projectcontrol), om te zorgen dat met de stijging van het aantal UD’s de oplopende obp-taken niet worden doorgeschoven
naar wetenschappelijke staf.
Er wordt een inhaalslag gemaakt in de onderzoekondersteuning met 65 fte vaste aanstellingen voor lab-beheer, functioneel
beheer, grote databestanden, etc. Dit is gekoppeld aan de investeringen in de onderzoekinfrastructuur die zijn opgenomen in
de aanvraag voor tienjarige middelen.
Om direct een forse impuls te geven aan de in deze sectorplannen gekozen thema’s en speerpunten, start in 2023 eenmalig
een 2-jarig postdocprogramma van 200 plekken. Het tweede postdoc jaar wordt gematcht door de faculteiten.
De tienjarige middelen worden ingezet voor het op peil brengen van de onderzoekinfrastructuur in relatie tot de
gemaakte keuzes in de sectorplannen. Een bedrag van 0,5 Me wordt besteed aan versterking en verduurzaming van de
organisatievorming op SSH-niveau.
Voor de nadere specificaties, uitgangspunten, besteding van de middelen en de doelmatigheid verwijzen we graag naar de
drie afzonderlijke sectorplannen hieronder.
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Domeinbeeld SSH en
huidige situatie
In 2018 gaf het domeinbeeld ‘Samen Sterker’ (bijlage 1) een duidelijk overzicht van het gehele SSHdomein. Dankzij de kwaliteit van het onderwijs en de goed opgeleide afgestudeerden levert het SSHdomein cruciale kennis en kunde voor de Nederlandse samenleving. Het SSH-domein levert met afstand
de grootste bijdrage aan de dominante en nog steeds groeiende dienstensector, de motor van de
Nederlandse economie. Een kwalitatief hoogwaardig SSH-domein is bovendien méér dan alleen een
generator van welvaart; het is ook een voorwaarde voor welzijn. Landen die kunnen leunen op een
gezonde democratie, een goed functionerende rechtsstaat en een hoge mate van welzijn zijn vrijwel
zonder uitzondering landen met op hoog niveau functionerende sociale en geesteswetenschappen.
(Domeinbeeld SSH: 3-4, 11-12).
Naast deze grote impact op de Nederlandse economie is het SSH-domein als onderzoeksgebied internationaal gezien van het allerhoogste niveau. Met een relatief kleine onderzoeksomvang scoort het
SSH-domein de hoogste citatie-impact van alle wetenschapsgebieden in Nederland en haalt het relatief
de meeste Europese onderzoekssubsidies van de European Research Council (ERC) binnen (Idem: 13-14).
Tegelijkertijd geldt voor veel SSH-onderzoekers dat ze op hun tenen lopen; de kans om onderuit te gaan,
of talent aan het buitenland te verliezen, is groter dan ooit.
Zowel de kwaliteit van het onderwijs (en de daaraan gekoppelde grote maatschappelijke impact) als
het excellente internationale niveau van onderzoek staan dan ook onder grote druk. Door de gevolgen
van decennialange bezuinigingen van de rijksoverheid op het SSH-domein, zijn er meerdere factoren die
de aantrekkelijkheid van de werkomgeving ondermijnen. (Jonge) onderzoekers geven in toenemende
mate aan onder administratieve en psychische druk te staan, door een (te) hoge onderwijslast, tijdelijke
dienstverbanden en een toegenomen pressie om externe fondsen te verwerven (Idem: 17-19). Deze
laatste druk is een direct gevolg van het relatief langzaam gegroeide onderzoeksdeel van de rijksbijdrage
(0.1% per jaar, ten opzichte van een 2% jaarlijkse groei van het onderwijsdeel). Met andere woorden,
met name de onderzoekstijd van studentrijke sectoren staat onder druk. Dat blijkt ook ontegenzeggelijk
uit de cijfers: het percentage onderzoekstijd van een SSH-onderzoeker ligt tussen de 29% (Recht) en 38%
(Gedrag en Maatschappij), terwijl de onderzoekstijd buiten het SSH-domein tussen de 46% en 58% ligt
(Fischer et al. 2021).
PricewaterhouseCoopers (PwC) presenteerde vorig jaar (februari 2021) een omvangrijk rapport
aangaande de toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o
(wetenschappelijk onderwijs & onderzoek). In lijn met het voorgaande concludeerde het rapport dat
de totale financiering voor het wo&o niet toereikend is. Het budget is niet afdoende om het huidige
inspanningsniveau van de onderzoekskerntaak vol te houden, werkdruk neemt toe en universiteiten
worden minder aantrekkelijk als werkgever.
PwC berekende dat er binnen het wo&o een correctie nodig is van €400mln structureel om
onderzoekstekorten af te dekken, alsmede €200mln structureel en €300mln incidenteel om
achtergebleven investeringen te compenseren (PwC 2021: 6-9).
De algemene aanbevelingen uit het PwC-rapport worden breed gedragen binnen het SSH-domein.
Hoewel het rapport gebaseerd is op gegevens uit alle wetenschapsdomeinen, blijkt uit hetzelfde rapport
dat de ondermaatse bekostiging in grote delen van het SSH-domein meer negatieve impact heeft dan in
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andere wetenschapsdomeinen. Allereerst raakt de relatieve afgenomen rijksbijdrage per student (tussen
2000 en 2017 met -25%) het SSH-domein het hardst van alle domeinen, ondat verreweg de meeste
studenten eronder vallen – in 2020 stond alleen binnen de HOOP-gebieden Economie, Recht, Gedrag &
Maatschappij en Taal & Cultuur al méér dan 54% van het totale aantal studenten ingeschreven (website
OCW in cijfers). Het SSH-domein krijgt bovendien door de historisch bepaalde lage bekostigingsfactor de
laagste bijdrage per student en het domein kent de meeste onbekostigde studenten (Fischer et al. 2021).
In het licht van al deze zorgwekkende cijfers en ontwikkelingen schaart het SSH-domein zich hartgrondig
achter de aanbevelingen van PwC, maar is het van even groot belang dat óók het bekostigingsstelsel
van de universiteiten ten gunste van het SSH-domein wordt herzien. In 2018 stelde het ministerie van
OCW via de sectorplannen structureel €70mln per jaar beschikbaar om onderzoek binnen Nederlandse
universiteiten te versterken. Daarvan ging €60mln naar de domeinen bèta en techniek, en bleef een
bescheiden impuls van €10mln over voor het SSH-domein. Om versnippering tegen te gaan, is deze
besteed aan de Rechtsgeleerdheid en aan de Digitale Infrastructuur voor SSH. De recente herverdeling
van middelen (Van Rijn) heeft de situatie binnen de SSH-domein als geheel verder verergerd en gaat
bovendien voorbij aan de noodzaak tot interdisciplinaire samenwerking.
Zonder adequate en structurele financiële grond loopt het SSH-domein ernstig risico niet op het huidige
niveau te kunnen blijven functioneren: als primaire motor van de Nederlandse diensteneconomie,
als hoeder van welzijn in de breedste zin van het woord, en als internationaal excellent onderzoeksdomein. Dit terwijl de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment, zoals klimaatverandering,
digitalisering, de omgang met diversiteit en toenemende ongelijkheid juist inzichten uit het SSH-domein
vergen. Een gezond en stevig samenwerkend SSH-domein helpt niet alleen de Nederlandse wetenschap
verder maar is ook cruciaal voor een veerkrachtige samenleving met welvarende en weerbare burgers
en vertrouwen in overheid en politiek.
Het SSH-domein, dat een derde van het wetenschappelijk personeel in Nederland en de helft van de
universitaire studentenpopulatie telt, is dan ook positief gestemd over de keuze van de nieuwe regering
om (incidenteel) €5mld te reserveren om o.a. achtergebleven investeringen in onderzoek in te halen,
alsmede om de onderzoeksinfrastructuur verder te versterken. Daarnaast wordt ook de keuze voor een
structurele impuls van €700mln per jaar om o.a. de werkdruk te verlagen, te investeren in ongebonden
onderzoek en ontwikkeling en een dekkend en passend aanbod van kleine studies te kunnen garanderen
positief gezien. Een inhaalslag in het SSH-domein is hard nodig. Een belangrijke weg hiertoe, naast met
name een generieke verruiming van de eerste geldstroomfinanciering, vormen de SSH-sectorplannen,
zoals hier gepresenteerd.
Het SSH-domein is er ook klaar voor. Binnen het domein is er veel energie om verder en samen aan de
grote maatschappelijke uitdagingen te werken. Ondanks de hoge werkdruk en geringe onderzoekstijd
hebben vele SSH-onderzoekers de wil en ambitie om over de grenzen van hun disciplines en sectoren
heen samenwerkingen aan te gaan. Zij beseffen dat maatschappelijke problemen zich niet houden
aan disciplinaire grenzen, en slaan daarom steeds meer de handen ineen om grote vraagstukken
multidisciplinair te onderzoeken. De groeiende multi- en interdisciplinaire aanpak binnen het SSHdomein leidt ook tot een grotere mate van synergie. Door samen strategische keuzes te maken en
prioriteiten te stellen –waarvan de volgende sectorplannen alsmede het dwarsdoorsnijdende thema
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treffende voorbeelden zijn– zoekt het SSH-domein actief naar verbinding en samenwerking en neemt het
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet voor niets komen de maatschappelijke uitdagingen terug
in beide sectorplannen en willen we met de gevraagde investering het onderzoek en onderwijs op het
terrein van de complexe maatschappelijke problemen versterken. Juist deze wicked problems vereisen
een discipline-overstijgende investering, en samenwerking tussen onze disciplines staat voorop. De
afgelopen jaren hebben we binnen de SSH Raad en de landelijke decanenoverleggen op een vruchtbare
manier toegewerkt naar deze interdisciplinaire samenwerking en we staan klaar om deze structurele
investering in het SSH-domein op een effectieve manier te gebruiken.
De sectorplannen en het dwarsdoorsnijdend thema stimuleren samenwerking in onderwijs
en onderzoek en profilering tussen instellingen, alsook samenwerking met maatschappelijke
partners. Door de handen ineen te slaan ontstaat synergie en kan onderzoeks- en onderwijscapaciteit doeltreffender en doelmatiger worden ingezet. Meer samenwerking draagt bovendien bij aan een kwalitatief, gevarieerd en landelijk goed dekkend macrodoelmatig onderwijsaanbod. Door sectoren aan te moedigen gezamenlijke keuzes te maken en prioriteiten te
stellen worden versnippering en concurrentie tegengegaan, waardoor middelen doelmatiger
kunnen worden ingezet; sectorplannen zorgen er voor dat capaciteit gericht wordt uitgebreid
en talent op de goede plek wordt aangetrokken. De financiering van sectorplannen is
daarnaast doeltreffend. De totstandkoming en uitvoering van sectorplannen stimuleert
‘bottom-up’ afstemming en daagt universiteiten en faculteiten uit om tot gezamenlijke en
onderscheidende keuzes te komen in hun onderwijs- en onderzoeksprofilering. Zo wordt
het veld de ruimte geboden maatwerkoplossingen voor te stellen binnen een kader dat wordt
bepaald door concrete meetbare doelstellingen, die op hun beurt de politiek beter inzicht
geven in de mate van realisatie.
Mede door de afstemming en samenwerking tussen disciplines en universiteiten die eraan ten grondslag
ligt, zorgt deze propositie voor (1) versterking van de basis, (2) verder bouwen aan SSH-expertise voor
wetenschap en maatschappij, (3) reduceren van de druk op het gebied, (4) bevorderen van excellent
research-based onderwijs bevorderen en (5) aansluitend van het SSH-veld bij grote maatschappelijke
vraagstukken die vaak om interdisciplinaire aanpak vragen.
Juist in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat complexe maatschappelijke problemen, zoals de
Covid-pandemie, het duurzaamheidsvraagstuk en de digitale transitie de inzet eisen van alle disciplines.
Door samen te werken tussen de disciplines via doeltreffende en doelmatige plannen, dragen SSHsectoren substantieel bij aan oplossingen voor deze problemen, waarvoor ook draagvlak moet zijn.
Daarom is vooral ook een generieke versterking van de eerste geldstroom noodzakelijk, en niet alleen
investering in tijdelijke projecten.
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Deel I
Sectorplan Maatschappij– en
Gedragswetenschappen

Van inzicht naar impact
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Woord vooraf
Voor u ligt Van Inzicht naar Impact: Sectorplan Maatschappij- en Gedragswetenschappen
van het Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (DSW). Het DSW bestaat uit de decanen van
de faculteiten sociale wetenschappen aan 13 Nederlandse universiteiten1. De belangrijkste
doelstellingen van het DSW zijn de onderlinge afstemming en coördinatie met betrekking
tot onderwijs en onderzoek, het formuleren van gezamenlijke standpunten en strategieën,
en verbinden van onze disciplines met de buitenwereld: andere academische gebieden en de
samenleving. Het sectorplan is een uitwerking van deze doelstellingen.
Dit sectorplan is de opvolger van Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk,
dat in 2014 werd gepubliceerd. Dat plan was voor het DSW opgesteld door een commissie (de
hoogleraren Schnabel, Klandermans en Spinhoven), en volgde op een KNAW-rapport over de
effecten van profilering en topsectorenbeleid.
Van Inzicht naar Impact is geschreven door de leden van het DSW zelf en is tot stand gekomen na
intensief onderling overleg waarin diverse malen de uitgangspunten zijn besproken en de keuzes zijn
beargumenteerd. In de laatste fase, voorjaar 2020, brak de wereldwijde coronacrisis uit. De precieze
gevolgen van deze crisis op (middel)lange termijn zijn nu nog moeilijk te voorzien. Wij zijn er vast van
overtuigd en hebben ook al gezien dat de relevantie van de sociale wetenschappen door deze crisis
nog verder toeneemt, en hebben dit op verschillende plaatsen in het plan al aangegeven.
Dit sectorplan kan niet los worden gezien van de hernieuwde rol die sectorplannen in de laatste jaren
hebben gekregen in het overheidsbeleid rond hoger onderwijs en wetenschap. Het plan volgt grotendeels de zogenaamde Breimer-aanpak, waarin thematisering, samenwerking en profilering sleutelbegrippen zijn, en die inmiddels in verschillende academische sectoren met succes is gevolgd. Dit plan
sluit verder naadloos aan bij het sectorbeeld voor het gehele “Social Sciences and Humanities” veld in
Nederland uit 2018, Samen Sterker, dat opgesteld is door het SSH-beraad waarin sociale wetenschappen,
geesteswetenschappen, recht, en economie en bedrijfskunde samenwerken.
Wij zijn namens alle collega’s in het DSW dank verschuldigd aan iedereen die in de afgelopen jaren heeft
meegedacht over de toekomst van onze disciplines. Dit zijn meerdere personen geweest, maar we willen
in het bijzonder de inbreng en inspanningen van dr. Sander de Boer noemen, die van 2017 tot 2020
secretaris is geweest van het DSW.
Amsterdam, februari 2022
Prof. dr. Kees Aarts (voorzitter 2017-20)
Prof. dr. Jantine Schuit (voorzitter 2020)
Prof. dr. Agneta Fischer (voorzitter vanaf 2020)

1

EUR, OU, RU, RUG, TiU, UL, UM, UR, UU, UT, UvA, VU, WUR
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Van inzicht naar impact
In Nederland, Europa en wereldwijd spelen tal van complexe maatschappelijke kwesties. Het meest
recente voorbeeld is de uitbraak van COVID–19, waarbij duidelijk is geworden dat dit niet alleen een
medisch en epidemiologisch vraagstuk is, maar ook een maatschappelijk en gedragsvraagstuk. Er zijn vele
andere vergelijkbare complexe vraagstukken. Wat is ons antwoord op de groeiende kloof tussen arm en
rijk? Hoe komt het dat het aantal mensen met mentale problemen steeds meer toeneemt en wat kunnen
we doen om deze trend tegen te gaan? Hoe gaan we werkelijk een einde maken aan de opwarming
van de aarde? Hoe kunnen we het eroderende vertrouwen in democratische instituties herstellen? En
hoe moeten we omgaan met de steeds groter wordende sturing door algoritmen in het leven en de
economie van alledag?
Menselijk gedrag in sociale, economische en institutionele structuren speelt een sleutelrol bij dit soort
vraagstukken. Dit heeft de uitbraak van COVID-19 en de impact hiervan op de samenleving goed
geïllustreerd. Inzicht in het menselijk gedrag, duurzame transities en de fundamenten van stabiele en
weerbare organisaties is nodig om complexe maatschappelijke kwesties op te lossen. De Maatschappijen Gedragswetenschappen (MGW) bieden deze inzichten. Maar om aan duurzame oplossingen te
kunnen werken is een intensievere samenwerking binnen én buiten de disciplines van het MGW-domein
noodzakelijk.
Dit sectorplan schetst de huidige stand van zaken van de Maatschappij– en Gedragswetenschappen aan
de Nederlandse universiteiten. Het beschrijft daarnaast een gezamenlijke strategie voor onderwijs en
onderzoek om onze disciplines beter te verbinden en ze in samenhang te laten bijdragen aan oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken zoals de hierboven genoemde.
In Deel A maken we strategische keuzes waaraan alle faculteiten binnen de sector Maatschappij– en
Gedragswetenschappen zich de komende jaren gezamenlijk committeren. De eerste keuze heeft
betrekking op strategisch personeelsbeleid, waarin aandacht voor werkdruk, diversiteit, erkennen en
waarderen en team science. De tweede keuze is gericht op de methodologische innovatie in de meest
brede zin van het woord: het gaat hierbij niet alleen om verbetering van onze onderzoeksinfrastructuur,
maar ook om het versterken van een integere en zorgvuldige wetenschapsbeoefening gericht op open
science, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe statistische technieken en data verzamelingsmethoden. Deze keuze sluit aan bij internationale ontwikkelingen en vereist aandacht, coördinatie en
een gezamenlijke investering.
In Deel B kiezen we volgens de gebruikelijke opbouw van sectorplannen een aantal maatschappelijke
thema’s waarin we de komende jaren meer willen investeren. Deze thema’s sluiten aan op de
overkoepelende thema’s uit het Sectorbeeld Sociale en Geesteswetenschappen.2 Zo pakken we de rode
draad op die daar beschreven werd: ‘Hoe kan aan samenlevingen vorm worden gegeven zodanig dat ze
voldoende veerkracht bezitten om veranderingen op te vangen en zodat de uitdagingen van morgen niet
als bedreigingen, maar juist als kansen worden gezien? En dat zowel op lokaal, als nationaal, Europees
en mondiaal niveau.’3

2

3

Samen sterker: Beeld van het SSH-domein. November 2018 (zie: http://www.sectorplan-ssh.nl/). De daar genoemde overkoepelende thema’s zijn:
digitale samenleving, gezondheid en welzijn, immigratie en integratie, klimaat en energie en waarden(n) creatie
Beeld van het SSH-gebied in Nederland. April 2019, 7. Zie: http://www.sectorplan-ssh.nl/nieuws/publicatie-ssh-beraad
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Wij benaderen de inhoudelijke thema’s interdisciplinair, gebruik makend van alle disciplines die de
Maatschappij- en Gedragswetenschappen in huis hebben. Want als er iets duidelijk is geworden, dan is
het dat interdisciplinair werken noodzakelijk is om complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd
te kunnen bieden. Daarnaast geldt dat de Maatschappij– en Gedragswetenschappen van oudsher een
grote diversiteit aan disciplines, theorieën en methoden kennen. Deze diversiteit is waardevol, maar
versnippering ligt op de loer. Dit sectorplan moet een belangrijke stap zetten naar méér en kwalitatief
betere interdisciplinaire samenwerking binnen ons domein. Daarnaast vinden we dat de toenemende
interdisciplinaire samenwerking met onderzoekers uit andere domeinen verder versterkt kan worden. Dit
doen we middels samenwerking in het sector overstijgende thema ‘Welvaart, participatie en burgerschap
in de digitale samenleving’.
In deel C stellen we ten slotte voor om aanvullend te investeren in een specifieke MGW-discipline,
namelijk de onderwijswetenschappen in brede zin. Wij zien het onderwijs als een van de belangrijkste
pijlers onder een democratische samenleving. De roep om onderwijsveranderingen die tegemoetkomen
aan de eisen van onze moderne samenleving steunt nog te vaak op intuïties en te weinig op bewezen
effectiviteit.
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Stand van zaken
Onderzoek en onderwijs in de Maatschappij– en Gedragswetenschappen in Nederland behoren tot het
beste in de wereld. Het vakgebied staat internationaal zeer hoog aangeschreven, zoals onder andere
blijkt uit het hoogste aantal universiteiten (8) in de top 100 van de THE ranking, het hoogste aantal
universiteiten per sociaalwetenschappelijke discipline in de top 50 van de QS subject rankings (31),
en de nummer 1 van de wereld als het gaat om de citatie-impactscore (zie bijlage 1a). Nederlandse
maatschappij- en gedragswetenschappers publiceren veel hoogwaardige onderzoeksresultaten en
inzichten, die nationale en internationale collega’s in onderzoek en onderwijs bovengemiddeld vaak
citeren (zie bijlage 1b).4 Veel redacteuren van de top-internationale tijdschriften komen uit Nederland.
Nederlandse aanvragers in de sociale wetenschappen zijn bovengemiddeld succesvol in het verwerven
van prestigieuze subsidies van de European Research Council evenals in het verkrijgen van financiering
voor grote consortia zoals bij Horizon2020 (zie bijlage 2).
Nederlandse maatschappij- en gedragswetenschappers nemen daarnaast vooraanstaande posities
in binnen de internationale wetenschappelijke wereld. Ze vervullen cruciale posities als adviseur
of bestuurder in vele organen van de Verenigde Naties en andere fora zoals het IPCC, UNICEF, de
Wereldbank en de OESO.
De Maatschappij– en Gedragswetenschappen (MGW) zijn een breed vakgebied en kennen
een grote variëteit aan disciplines: gedrag en onderwijswetenschappen, ontwikkelingsstudies,
pedagogiek, psychologie, wetenschaps– en technologiestudies, bestuurskunde, politicologie,
internationale betrekkingen, sociologie, culturele antropologie, communicatiewetenschap,
demografie, geografie/planning en milieuwetenschappen. In 2020 hadden deze disciplines
gezamenlijk 7.425 FTE in dienst (zie bijlage 3). Er waren in dat jaar 60.321 studenten (18.4%
van het totale aantal ingeschreven studenten) ingeschreven in zowel de Bachelor als Masterprogramma’s in een van bovenstaande disciplines (zie bijlage 4).

Opleidingen binnen SSH
De opleidingen binnen SSH zijn aantrekkelijk voor aankomende studenten zowel in de bachelor– als de
masterfase. Ongeveer 20% van de totale studentenpopulatie aan de universiteiten volgt een opleiding
in het HOOP-domein Gedrag & Maatschappij. Afgestudeerden komen over het algemeen goed
terecht. Onze opleidingen sluiten aan bij de diensten– en kenniseconomie die Nederland ondertussen
is geworden. Afgestudeerden vinden hun weg naar onder meer het onderwijs, de (geestelijke)
gezondheidszorg, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus, Human Resources en coaching en naar
beleidsafdelingen van gemeenten en ministeries. Studenten geven aan dat zij overwegend positief
zijn over hun studie.5
De werkloosheid onder pas-afgestudeerden is in vergelijking met andere HOOP-gebieden gemiddeld (zie
Bijlage 5 arbeidsmarktpositie direct na uitstroom per HOOP gebied). Onderzoek naar de toekomstige
werkgelegenheid laat zien dat er ook in de nabije toekomst veel vraag zal zijn naar MGW-studenten,
gegeven de verwachte baanopeningen en de uitstroom vanuit de universiteit (zie bijlage 6). Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) typeert de toekomstige arbeidsmarktsituatie van MGW
dan ook als ‘goed’.6

Koens, L., A. Vennekens, R. Hofman, N. van den Broek-Honingh & De Jonge J. (2018). Balans van de wetenschap 2018. Den Haag: Rathenau Instituut, p.20;
zie ook www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/producten/wetenschappelijke-output.
Zie de resultaten voor de recente Nationale Studenten Enquêtes, op https://www.studiekeuze123.nl/nse (geraadpleegd op 30 maart 2020).
6
In de meest recente versie van het ROA-rapport, dat tot 2024 loopt, zien we geen fundamentele veranderingen in het vooruitzicht op een baan voor
afgestudeerden in Gedrag en Maatschappij
4

5

Sectorplan SW | 15

Deze gegevens zijn belangrijk, want ze corrigeren een soms opduikend beeld dat het aanbod van onze
afgestudeerden de maatschappelijke vraag ver overtreft. Dit is zeker niet het geval. In onze samenleving
bestaat een grote behoefte academici die deskundig zijn in de Maatschappij- en Gedragsdisciplines. Dit
blijkt ook uit gegevens over de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde master studenten: bijna 80%
van de afgestudeerden in de Maatschappij- en Gedragswetenschappen heeft een betaalde baan.

Figuur 1 WO baanopeningen en instroom in de periode 2018-2022
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Bron: Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)

Klinische masteropleidingen
We willen hier de aandacht vestigen op één specifiek probleem, namelijk rond klinische masteropleidingen. Door allerlei instanties en experts is gewezen op de lange wachtlijsten in de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) en het voorziene tekort aan klinisch psychologen en psychotherapeuten in ons
land. Op recente Kamervragen daarover liet de demissionaire minister Blokhuis het volgende weten:
“Het prognosemodel (laat) op basis van cijfers over 2019 zien dat het tekort voor de GGZ in 2021 naar
schatting tussen de 3.500 en 6.800 personen ligt.”7
Een van de oorzaken van dit tekort is de huidige constellatie van universitaire opleidingen en postdoctorale vervolgtrajecten. In het vorige sectorplan (2014) werd al geconstateerd dat er een groot
probleem is met de klinische opleidingen, zoals klinische psychologie, forensische psychologie, klinische
ontwikkelingspsychologie en klinische orthopedagogiek. Een even prangend probleem is dat het
tekort aan GZ-opleidingsplaatsen leidt tot een stuwmeer van afgestudeerden, wat het tekort aan
gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen in de zorg omhoogstuwt. Zeker in de huidige
tijd waarin het aantal psychische problemen schrikbarend toeneemt, met name onder jongeren,
is het onverantwoord om deze situatie te laten voortbestaan. Inmiddels heeft het landelijke APV
7

Brief Minister Blokhuis 29 oktober 2021 betreffende Kamervragen over het bericht ‘Tekort aan behandelaren veroorzaakt naast wachtlijsten
ook patiëntenstop in de ggz.’

16 | Sectorplannen 2022 Social Sciences and Humanities

(Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen), waarin DSW ook participeert, in opdracht van de
landelijke opleidingsraad FGzPT in 2021 een advies aan de minister aangeboden om het stuwmeer van
afgestudeerde psychologen en orthopedagogen die de GZ-master willen volgen op te lossen. De essentie
hiervan is een directe aansluiting tussen de klinische masters en de GZ-opleiding. DSW pleit bovendien
voor een betere integratie tussen de postdoctorale GZ-opleidingen en de universitaire masters, die in de
geneeskunde wél bestaat in de vorm van coschappen. Inmiddels is een vervolgtraject ingericht waarin
met alle partijen gekeken wordt welke oplossing het meest effectief en efficiënt is.

Gezamenlijke uitdagingen
Hoewel naar internationale maatstaven de Nederlandse Maatschappij- en Gedragswetenschappen van
bijzonder hoge kwaliteit zijn, staan zij voor een aantal grote uitdagingen die raken aan de kwaliteit
van het onderwijs en onderzoek. De bekostiging per student is in de Maatschappij- en Gedragswetenschappen relatief laag, en is al jaren dalend. Uit een reeks van recente onderzoeken blijkt telkens
weer dat onze stafleden zodanig onder druk staan dat de balans tussen werk en privé erg verstoord
raakt. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan hoogwaardige infrastructuur, zoals laboratoria, is er behoefte
aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meetinstrumenten en data-analysetechnieken en wordt
grootschalige geïntegreerde dataverzameling steeds vaker onderdeel van het MGW onderzoek.
Daarmee wordt de kloof tussen bekostiging en benodigde investeringen groter. De financiering van het
onderzoek wordt verder bemoeilijkt door de enorme aanvraagdruk voor onderzoek bij wetenschapsfinanciers zoals NWO en ZonMw. De cijfers over slaagpercentages laten telkens weer zien dat het
percentage toekenningen van SSH-kandidaten, waaronder aanvragers uit de Maatschappij- en Gedragswetenschappen, bij NWO het laagst is. Dit heeft alles te maken met de omvang van het domein, dat niet
in verhouding staat tot de omvang van de budgetten in dit domein. Er wordt kortom veel tijd en energie
gestoken in het schrijven van aanvragen waarvan de a priori kans op succes meestal ver beneden de
10 procent ligt.

Erkennen en waarderen
Een van de manieren om de werkdruk te verminderen is om de competitie te lijf te gaan, en academici
op verschillende manieren te waarderen voor hun werk. De kwaliteit van het onderzoek werd tot
voor kort vooral afgemeten aan individuele gegevens, met als gevolg dat onderzoekskwaliteit in een
vakgebied vooral is afgeleid uit individuele (onderzoek)prestaties: individuele productiviteit en impact,
en toekenningen van onderzoeksubsidies aan individuele onderzoekers. Deze nadruk op kwantitatieve
en individuele prestatiecriteria heeft bijgedragen aan de huidige hoge kwaliteit van het onderzoek, maar
heeft ook samenwerking ontmoedigd. Hierdoor was er minder ruimte voor openheid en transparantie,
en voor samenwerking binnen en tussen disciplines. Het is tijd om dat tij te keren. Wetenschap is een
groepsactiviteit, en de bijdragen van en aan de groep verdienen meer waardering. Gelukkig wint dit
inzicht de laatste tijd snel terrein. In 2019 verscheen Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans
in het erkennen en waarderen van wetenschappers8, dat een krachtig pleidooi bevat voor een nieuw
kwaliteitsbegrip in de wetenschap. De discussie over dit nieuwe beleid wordt in alle faculteiten gevoerd,
en wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

8

VSNU, NFU, KNAW, NWO, ZONMW (2019) Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers.
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Team Science
Specifiek willen we aandacht vragen voor team science, omdat we denken dat ook dit de inhoudelijke
versplintering en competitie tussen onderzoekers kan doen afnemen. Met de thematische benadering in
dit sectorplan willen wij bij de toekenning van middelen, team science ook een impuls geven, middels
de inrichting van multi-disciplinaire teams. De Maatschappij- en Gedragswetenschappen hebben sterke
monodisciplines, en het interdisciplinaire onderwijs en onderzoek is nog in ontwikkeling. Grote maatschappelijke vraagstukken vragen echter om een meer interdisciplinaire benadering naast de bestaande
monodisciplines. Met dit sectorplan, en het overkoepelende SSH-thema zullen we interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden in zowel onderzoek als onderwijs versterken.

Samenwerking met maatschappelijke partners
De behoefte aan sociaalwetenschappelijke kennis is de afgelopen twee jaar tijdens de pandemie alleen
maar sterker en duidelijker geworden, en de rol van DSW in de samenwerking met bijvoorbeeld de
overheid en andere kennisinstellingen is zeer vruchtbaar gebleken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de
kennisateliers, waarin sociale wetenschappers, beleidsmakers en onderzoekers van planbureau, een
agenda hebben ontwikkeld voor het beleid van de komende jaren op het terrein van digitalisering
(zie https://www.rijksbredekennisagenda.nl). Een ander voorbeeld is de Corona Gedragsunit van het
RIVM, waarin aandacht is voor de gedragswetenschappelijke aspecten van het coronabeleid
(zie https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/over-corona-gedragsunit). Dit zijn slechts voorbeelden. Aan
alle universiteiten groeit de samenwerking tussen wetenschappers, de stad of provincie, beleidsmakers,
maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Diversiteitsbeleid
We ondersteunen het universitair beleid naar meer diversiteit in ons personeelsbestand. Dit is een
inspanning waar alle faculteiten binnen DSW zich aan hebben gecommitteerd. Als we kijken naar het
gemiddelde percentage vrouwelijke hoogleraren in onze faculteiten (36,9%) was dit (samen met T&C) in
2020 het hoogst van alle HOOP-gebieden; dit geldt ook voor het percentage vrouwelijke UHDs (43,3%).
Hier hebben de inspanningen dus al resultaat gehad. In verschillende van onze faculteiten wordt nu ook
ingezet op andere facetten van diversiteit, zoals culturele of sociaaleconomische achtergrond.

Werkdruk
In het PWC-rapport Toereikendheid, doelmatigheid, en kostentoerekening in het MBO, HBO en WO&O
(2021) wordt de conclusie getrokken dat er te lang te weinig geld is uitgegeven om onderwijs en
onderzoek naar behoren uit te voeren. We hebben bovendien laten zien9 dat de Maatschappij- en
Gedragswetenschappen, samen met de andere SSH-gebieden, door haar lage bekostiging en de grote
aantallen studenten, nog meer negatieve gevolgen ervaart van het huidige bekostigingsstelsel dan het
Bèta en gezondheidsdomein. De werkdruk is dan ook al jaren hoog en lijkt zo langzamerhand een grens
te hebben bereikt. De hoop is dat de structurele middelen die worden toegekend voor dit sectorplan hier
de eerste stap tot verandering in kan brengen.

9

Zie ook Fischer et al. (2021). De bekostiging van de sociale en geesteswetenschappen is verrot. Scienceguide,
https://www.scienceguide.nl/2021/03/de-bekostiging-van-de-sociale-en-geesteswetenschappen-is-verrot-2/
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In een SWOT–analyse is dit alles als volgt samen te vatten.10

10

Sterktes

Zwaktes

1. Het Nederlandse MGW-onderzoek behoort
tot de wereldtop
2. Er is een goede verbinding van onderzoek
en onderwijs
3. Opleidingen worden positief geëvalueerd
en arbeidsmarktperspectieven zijn positief,
zowel kwantitatief als kwalitatief

1. Versnippering door de veelheid van
disciplines, theorieën, perspectieven
kan een interdisciplinaire aanpak in de
weg staan
2. Onbalans tussen waardering van individuele
prestaties en van samenwerking in teams

Kansen

Bedreigingen

1. MGW kennis kan sneller en meer dan nu
vaak het geval is worden omgezet in
effectieve interventies of beleid
2. We kunnen interdisciplinaire samenwerking
binnen onze eigen sector ook landelijk meer
stimuleren
3. We moeten de kans grijpen om team science
beter te ontwikkelen en navenant te belonen

1. De bekostiging uit de eerste geldstroom
schiet tekort, waardoor de werkdruk te hoog
is geworden
2. De aanvraagdruk op de tweede geldstroom
is structureel te hoog
3. De achterblijvende investering in onderzoeksinfrastructuur schaadt de internationale
toppositie van het MGW onderzoek

Vergelijk ook de SWOT–analyse die wordt gegeven in Samen Sterker. Beeld van het SSH–domein, november 2018, 23.
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A. Methodologische innovatie:
Infrastructuur, open science
en nieuwe technieken
Onderzoek infrastructuur
De basisinfrastructuur voor ons onderzoek en onderwijs is sterk aan vernieuwing toe. De bekostiging
van de MGW aan de Nederlands universiteiten is achtergebleven bij de internationale ontwikkelingen. In
het huidig financieringsmodel van OC&W zijn de MGW laag bekostigd, terwijl voor zowel onderwijs als
onderzoek kostbare voorzieningen nodig zijn. De internationale evaluatiecommissie voor het psychologieonderzoek in Nederland constateerde in haar rapport van 2017 al dat de lage bekostiging een grote
bedreiging vormt voor de huidige vooraanstaande positie van de psychologie in het internationaal
toponderzoek. Deze problematiek speelt van oudsher bij de gedragswetenschappen, maar is groeiende
bij bijna alle andere disciplines.
Al het MGW-onderzoek maakt inmiddels in toenemende mate gebruik van geavanceerde methoden van
dataverzameling. Fundamenteel en toegepast experimenteel onderzoek wordt uitgevoerd met diverse
meetinstrumenten (bv. EEG, ECG, 3T, 7T en 9.4 scanners, eye trackers, 3D camera’s) in onze labs of op
andere locaties met mobiele apparatuur (apps, huidweerstand metingen). Een variëteit aan ingerichte
labs is bovendien nodig om het verschillende typen onderzoek in het brede scala van disciplines te
accommoderen (bv. observatie labs, virtual reality labs, GIS (Geographic Information Systems) labs,
visualisatielabs). Daarnaast moeten computers met extra rekenkracht worden aangeschaft, onder andere
voor de verwerking van EEG of MRI-data. Maar ook het kwalitatieve onderzoek en observatieonderzoek
moet worden ondersteund met geavanceerde software en coderingstechnieken.
Studenten dienen in hun opleiding vertrouwd te raken met deze nieuwe technieken en meetmethoden,
en praktijkervaring opdoen. Alle faculteiten in de MGW geven aan dringend behoefte aan investeringen
in hun laboratoria om de snelle ontwikkelingen in sociaal en gedragsonderzoek bij te kunnen benen
en goede ondersteuning aan onderzoekers en studenten te kunnen leveren. Hierbij zijn lab beheerders,
goede ondersteuners die kennis hebben van deze meetinstrumenten, en softwareontwikkelaars,
broodnodig. Alleen met goed geoutilleerde labs en deskundig personeel kunnen de Nederlandse MGW
blijven aansluiten bij de wereldtop. We vragen daarom een extra investering in deze labs.

Open science
In het Sectorbeeld Sociale Wetenschappen vormde ‘integere, zorgvuldige wetenschap’ al een
belangrijk thema. Dit betreft in de eerste plaats een zorgvuldige manier in de omgang met onze data
en het stimuleren om data met andere onderzoekers te delen (in navolging van Data Archiving and
Networked Services (DANS) en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (https://
www.lcrdm.nl/en) van de VSNU. De afgelopen jaren hebben de onderzoekers in de Maatschappij- en
Gedragswetenschappen zich sterk ingespannen om een open wetenschapscultuur in dit vakgebied te
versterken. Hiertoe hebben we onder andere landelijke afspraken gemaakt over ethische toetsing en
data-opslag via NETHICS. NETHICS is een samenwerkingsverband van lokale ethische commissies in de
sociaalwetenschappelijke faculteiten en legt verantwoording af aan DSW. De landelijke afspraken zorgen
voor meer conformiteit en coördinatie in de manier waarop we ons onderzoek toetsen en onze data
opslaan.
De toegankelijkheid van data is van belang om de robuustheid van sociaalwetenschappelijke kennis
te vergroten. In experimenteel onderzoek gaat het daarbij om de repliceerbaarheid van resultaten
te vergemakkelijken. In kwalitatief en interpreterend onderzoek gaat het er om de relevantie en de
potentiële bijdrage van de kennis beter zichtbaar te maken. Transparantie betreft ook het ontwikkelen
van eigentijdse ethische toetsingsvormen van onderzoek en dit onderzoek zo toegankelijk te maken
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dat een niet-wetenschappelijk publiek ook de wijze waarop de kennis is geproduceerd kan volgen en
de resultaten kan interpreteren en gebruiken. Het delen van data heeft in de sociale wetenschappen
een eigen karakter: het gaat soms om zeer grote, maar meestal om kleine datasets die een specifiek
onderzoeksterrein bestrijken; het zijn veelal mens gebonden data met de hieraan eigen ethische en
juridische problemen; de vertaling van de data van het ene naar het andere vakgebied is complex
en stelt vergaande eisen aan de meta-data. Dit vraagt om nieuwe praktijken om elkaars data te
gebruiken en te analyseren, zoals replicatie en preregistratie die ook inbedding moeten krijgen in de
opleidingsprogramma’s van PhD- en Researchmasterstudenten.

Methodologische innovatie
De transitie naar open science vraagt niet alleen om eenduidige manieren van data-opslag, maar ook om
andere manieren van (samen)werken, met name met maatschappelijke partners.
In het geval van ‘citizen science’ worden burgers, in al hun hoedanigheden van buurtbewoner,
natuurliefhebber, schoolbestuurder, student of patiënt, gezien als een bron van data die een actieve
rol kunnen hebben in het doen van onderzoek. Burgers zijn dan de ogen en oren van de onderzoeker
geworden en helpen specifieke data te verzamelen en door te geven aan de onderzoekers. Het komt ook
voor dat burgers een actievere rol spelen, bijvoorbeeld door gezamenlijk het probleem te definiëren en
op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen, zoals vaak gebeurt in Living Labs, of door onderzoekers te
ondersteunen in de analyse of interpretatie van data. Het ontwerp van dergelijke samenwerkingsvormen
veronderstelt specifieke methodologische en technologische kennis om ervoor te zorgen dat niet alleen
een collectief leerproces wordt ondersteund maar dat ook de betrouwbaarheid en geldigheid van de
dataverzameling en analyse gewaarborgd wordt.
Naast burgers is er ook steeds meer ruimte voor andere stakeholders, zoals scholen,
gezondheidsinstellingen, gemeentelijke afdelingen, maatschappelijke organisaties of bedrijven, met
name in de aanpak van complexe vraagstukken. In een co-creatie proces wordt vaak gekozen voor een
meer integrale benadering van het probleem zodat grensoverschrijdende samenwerking makkelijker
tot stand kan komen. App technologie, en meer algemeen het gebruik van meer visuele technologie,
kunnen ontwerpprocessen in een Living Lab ondersteunen, bijvoorbeeld omdat mogelijke scenario’s
gevisualiseerd en ter plekke gemanipuleerd kunnen worden. Zowel citizen science als een op codesign gebaseerde, in een living lab achtige omgeving plaatsvindend, onderzoek genereert nieuwe
methodologische uitdagingen. Hoe kan de onafhankelijkheid van de betrokken onderzoekers worden
ingebouwd? Hoe kan een gemeenschappelijke taal worden ontwikkeld die wetenschappers en
maatschappelijke partners kunnen spreken zodat ze elkaar begrijpen? Welke ethische codes zijn nodig
om de privacy van deelnemers te garanderen? Hoe kan academische kennis worden geïntegreerd met
ervaringskennis die door maatschappelijke partners wordt ingebracht (zgn. ‘laymens knowledge’)? Dit
alles impliceert dat er binnen de Maatschappij- en Gedragswetenschappen methodologische innovatie
nodig is, gericht op (social) design en een op engagement gebaseerde methodologie. Ook dit vereist
nieuwe methodologische kennis en methoden, om dit proces te faciliteren.
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Naast de methodologische uitdagingen die gerelateerd zijn aan co-creatie en citizen science, is er een
andere ontwikkeling binnen de MGW die methodologische vernieuwing vraagt. Als onderdeel van de
Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is in 2016 ODISSEI (Open
Data Infrastructure for the Social Sciences and Economic Innovation) ontwikkeld, een veelomvattende
samenwerking van faculteiten, onderzoeksinstellingen en bestaande faciliteiten. De primaire focus van
ODISSEI is het toegankelijk maken van grote datasets (CBS, SURF, LIss panel) voor onderzoekers. Ook het
werken met grote datasets en met verschillende typen bronnen (bv. antwoorden van respondenten, geo
data, social media data, CBS-data, gezondheidsdata), vergt methodologische innovatie, met name gericht
op nieuwe analysetechnieken.
De Nederlandse faculteiten Maatschappij– en Gedragswetenschappen bevorderen om deze redenen in
het kader van dit sectorplan:
• De kwaliteit van de onderzoek infrastructuur, waardoor MGW internationaal leidend
kan blijven met cutting-edge onderzoek
• De beweging van Open Science, door betere reproduceerbaarheid en transparantie van
onderzoeksdata
• Methodologische innovatie via het betrekken van burgers bij het doen van onderzoek
(publieksengagement), en hen actief laten bijdragen aan onderzoek (citizen science,
co-creatie)
• Interdisciplinaire onderzoeksteams die zich richten op het oplossen van complexe
maatschappelijke vraagstukken
• Ontwikkeling en gebruik van geavanceerde data-analysetechnieken
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B. Interdisciplinaire
onderzoeksspeerpunten
Het onderzoek en onderwijs in onze monodisciplines is van hoge kwaliteit en veel van de disciplines
komen terug in de top van de universitaire rankings. Wij hebben geconstateerd dat juist het
interdisciplinaire onderzoek en onderwijs een impuls nodig heeft. Er is een noodzaak om gezamenlijk aan
een aantal belangrijke, theoretisch interessante, complexe maatschappelijke vraagstukken te werken.
Het zijn vraagstukken waar inzichten, oplossingen of interventies uit verschillende disciplines van de
Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor nodig zijn. Stuk voor stuk brengen deze maatschappelijke
problemen grote maatschappelijke kosten met zich mee, en we streven als Maatschappij- en
Gedragswetenschappen om deze problemen te helpen oplossen.
We willen daarom een financiële impuls geven aan inhoudelijke samenwerking over de grenzen van
disciplines, sectoren of zelfs domeinen heen op het terrein van deze vraagstukken. We zien dit ook als
een kans om de inzichten die voortkomen uit ons fundamentele onderzoek in te zetten om impact te
genereren, waardoor we zowel wetenschappelijk, maatschappelijk als economisch relevant zijn.
We hebben daartoe vijf interdisciplinaire speerpunten gedefinieerd, aansluitend bij de SSH–breed
gekozen thema’s.11
De speerpunten zijn:
1. Veerkracht bij jeugd
2. Psychische aandoeningen
3. De menselijke factor in nieuwe technologieën
4. Maatschappelijke transitie en gedragsverandering
5. Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit

1. Veerkracht bij jeugd
Schets van de problematiek
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Het lijkt een tegeltjeswijsheid, maar in een tijd van snelle,
vaak onomkeerbare, maatschappelijke ontwikkelingen is het een fundamenteel gegeven. De baby’s die
vandaag geboren worden en de kinderen en adolescenten die op dit moment opgroeien, bepalen mede
hoe de wereld van morgen eruitziet. Zij zullen de wereld vormgeven als leiders, gangmakers en burgers.
De meeste kinderen en jeugdigen in Nederland ontwikkelen zich voorspoedig en vinden hun weg in
de huidige complexe samenleving. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Het samenspel tussen individuele,
soms aangeboren, kenmerken van een kind en de kenmerken van de omgeving (van gezin tot de bredere
samenleving) leidt bij sommigen tot problemen in hun ontwikkeling, voor zichzelf of voor hun omgeving.
Mensen worden gevormd door hun omgeving en geven daar omgekeerd ook zelf vorm aan. De
interactie tussen mens en omgeving kan positief of negatief zijn, tijdelijk (denk aan transities of
ingrijpende gebeurtenissen, zoals een pandemie, een overstroming of hittegolf) of chronisch (denk aan
een chronische ziekte of het overlijden van een dierbare). Het vergt veerkracht om in samenwerking en
interacties met andere personen een gewenste positieve ontwikkeling in stand te houden en zo nodig
te repareren. Deze veerkracht wordt vanaf de zeer vroege kinderjaren gevormd. Als dat hapert, zijn
de effecten daarvan een leven lang voelbaar. Zowel voor de persoon zelf, als voor de maatschappij als
geheel.
11

Zie Sectorbeeld SSH, Samen Sterker, 2018.
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Voorbeeld: investeren in educatieve programma’s levert veel op
Uit een studie uit 2016 uit Nieuw-Zeeland (Dunedin) bleek dat een risicogroep van kinderen
veertig jaar later verantwoordelijk was voor een disproportioneel groot deel (40–78%) van de
kosten van (geestelijke en lichamelijke) gezondheidszorg, maar ook van criminaliteit (81%).
Vroegtijdige interventie in deze groep zou grote maatschappelijke, economische en individuele voordelen hebben opgeleverd. Dit sluit goed aan bij het werk van de econoom en Nobelprijswinnaar James Heckman, die berekende dat een investering van 1 dollar in educatieve
programma’s in de periode voor de basisschool op 40–jarige leeftijd 12 dollars oplevert. Ook
diverse Nederlandse onderzoeksgroepen doen longitudinaal onderzoek naar de lange-termijn
effecten van vroegkinderlijke ontwikkeling en van interventies daarin.

De maatschappelijke en economische impact
Investeren in de ontwikkeling van veerkracht bij kinderen en jeugdigen kan onwenselijke verschillen in
prestaties voorkomen, hun gezondheid bevorderen, hun verdienvermogen vergroten, en is (economisch)
zinvol. Onderzoek naar die ontwikkeling en stimulering daarvan lijkt alleen al vanuit het oogpunt van
maatschappelijk ongelijkheid gerechtvaardigd, maar ook omdat de maatschappelijke en economische
kosten van psychische stoornissen hoog zijn, zie ook hierna bij thema 2.
Ontwikkeling van veerkracht is daarnaast van belang voor omgang met anderen (bijvoorbeeld leeftijdgenoten, pesten, groepsdruk), voor de maatschappij in bredere zin en gaat verder dan het voorkomen
van psychische stoornissen. Veerkracht betekent dat iemand een weg leert vinden in een steeds
complexer wordende samenleving. Kinderen en jeugdigen staan in de (nabije) toekomst voor verandertrajecten ten aanzien van bijvoorbeeld klimaatverandering, immigratie, energietransitie en bestrijding van
sociale ongelijkheid. Ook daarom moeten wij hun ontwikkeling en de manieren waarop die kan worden
gestimuleerd beter begrijpen. De Maatschappij– en Gedragswetenschappen in Nederland spelen een
essentiële rol bij de wetenschappelijke onderbouwing van dergelijke investeringen.

Wat levert de investering op?
Investeren in het onderzoek naar de ontwikkeling van veerkracht bij kinderen en jeugdigen levert inzicht
op in belangrijke aspecten van hun functioneren in de samenleving. Dan gaat het zowel om individuele
aspecten, zoals de schoolloopbaan of leven lang leren als om maatschappelijke aspecten, zoals sociale
participatie, maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk.
De Maatschappij– en Gedragswetenschappen bevinden zich in de unieke positie dat zij zowel de
maatschappelijke kant van de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, als de gedragsmatige kant tot
hun domein kunnen rekenen. Het onderzoek strekt zich uit van de instituties waarmee opgroeiende
jongeren te maken krijgen tot aan de hersenprocessen die betrokken zijn bij belangrijke individuele
variabelen, zoals zelfregulatie.
De Maatschappij- en Gedragswetenschappen in Nederland kennen een lange traditie van vroegtijdige
signalering en interventieonderzoek, waardoor we niet alleen in staat zijn om de ontwikkeling van
kinderen en jeugdigen te begrijpen, maar ook om deze ten positieve te beïnvloeden. We weten al veel
over de normale ontwikkeling, de ontwikkeling van psychopathologie, en interventies op dat gebied.
Waar we nog te weinig van weten is de ‘tailoring’ van interventies: wat werkt er precies voor wie, en hoe
kunnen we onze interventies dus beter, specifieker, inzetten. Hiervoor is het nodig grootschalige studies
op te zetten waar we specifieke interventies bij specifieke groepen kunnen onderzoeken, bijvoorbeeld
door uitbreiding van bestaande cohort- of experimentele studies, maar ook gerichte interventies in de
meest kwetsbare gezinnen.
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We zullen onder meer antwoord geven op onderstaande onderzoeksvragen:
• Welke voorwaarden moeten we scheppen om onze kinderen te laten opgroeien tot
volwassenen die zich succesvol kunnen handhaven, en zich optimaal kunnen ontwikkelen
in een snel veranderende wereld?
• Hoe kunnen we kinderen en jeugdigen helpen complexe maatschappelijke uitdagingen
aan te gaan, zoals de Corona crisis, hoe voorkomen we dat ze daar onderdoor gaan?
• Hoe zorgen we dat jongeren optimaal gebruik kunnen maken van de kansen die hen
geboden worden, bijvoorbeeld in het onderwijs of op de banenmarkt, en hoe voorkomen
we het ontstaan van ongelijkheid hierin?
• Maar ook: hoe bereiden we kinderen en jeugdigen voor zodat ze gedurende hun levensloop optimaal betrokken zijn bij en functioneren in de samenleving? Hoe worden het
verantwoordelijke burgers?

2. Psychische aandoeningen
Schets van de problematiek
Van alle ziekten in de Westerse wereld is bijna
40% psychisch en wereldwijd komen ze meer

Mental Illness is 38% of all ill health
in rich countries
------------------------------------------------------

voor dan hart- en vaatziekten en kanker.
Psychische aandoeningen gaan vrijwel altijd
gepaard met afwijkingen in gedrag, denken
en emoties. Voorbeelden zijn stemmingsstoornissen - zoals depressies -, angst-stoornissen,

22%

Heart disease,
stroke, cancer,
lung diseases
and diabetes

38%

Mental illness

persoonlijkheidsstoornissen, psychotische
stoornissen, posttraumatische stress-stoornissen
en verslavingen. Patiënten met een psychische
aandoening hebben vaak meerdere psychische

40%

Other physical
illness

problemen tegelijk (co-morbiditeit). De
aandoeningen zijn vaak ernstig en hardnekkig,
geven veel ziektelast en kunnen belangrijke
dagelijkse activiteiten, zoals werk, studie of
school, sociale activiteiten en het gezinsleven
hinderen.

Layard & Clark, 2015
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De afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd in Nederland naar innovatieve behandelvormen van psychische aandoeningen. Voor de behandeling en preventie van depressie en
angststoornissen worden steeds vaker e-health interventies ingezet. Uit diverse meta-analyses
en systematische reviews blijkt dat deze e-health interventies voor sommige therapieën en
aandoeningen minstens zo goed werken als face-to-face behandeling. Dit geldt onder andere
voor cognitieve gedragstherapie en mindfulness training. De korte termijneffecten hiervan
zijn positief, maar nog wel bescheiden, en de lange termijneffecten zijn nog niet bekend. De
effectiviteit van e-health interventies wordt niet alleen gevonden in de algemene populatie,
maar ook onder patiënten en werknemers. Veel van die interventies zijn inmiddels breed
geïmplementeerd in de praktijk en hebben gezorgd voor betere zorg voor kwetsbare groepen
patiënten. Het Nederlands onderzoek op dit gebied behoort hierbij tot de wereldtop.

De maatschappelijke en economische impact
Meer dan 40% van de Nederlanders heeft ooit en 18% heeft in het afgelopen jaar een psychische
aandoening gehad. De gevolgen zijn, naast het persoonlijke lijden, hoge kosten voor geestelijke
gezondheidszorg, langdurig werkverzuim en economische verliezen. Mensen met ernstige psychische
ziekten overlijden ook 10 tot 20 jaar eerder dan mensen zonder deze klachten. De World Health
Organization voorspelde in 2011 al dat depressie in 2030 een leading cause of disease burden zal zijn12.
Op dit moment staat depressie inderdaad bovenaan de wereldranglijst van psychische stoornissen. Het
onderzoek naar stemmingsstoornissen, maar ook naar andere psychische aandoeningen moeten een
grote impuls krijgen om betere behandelingen en preventieprogramma’s te kunnen ontwikkelen.
De meeste mensen met psychische problemen krijgen geen behandeling of een behandeling die haar
effect verliest op de lange termijn. Onderzoek laat bovendien zien dat lang niet alle therapieën werken,
en zeker niet voor iedereen, of bij elke stoornis. Er wordt wereldwijd al langer gepleit voor meer geld
en onderzoek naar effectievere behandelingen van psychische stoornissen, maar baanbrekende
behandelingen zijn nog niet gevonden. De vergelijking met de strijd tegen kanker wordt vaak getrokken,
maar de hoeveelheid geld die gemoeid is met de behandeling van psychische stoornissen staat in
geen verhouding tot die van kanker. Gegeven de prevalentie van veel psychische stoornissen, is de
ontwikkeling van meer effectieve behandelingen voor psychische aandoeningen zeer urgent, en nodig
om zowel het persoonlijke lijden als de hoge maatschappelijke kosten te verminderen. Hiervoor zijn
nieuwe benaderingen nodig. Een recent voorbeeld is de verschuiving van aandacht voor een enkele
oorzaak van een stoornis, naar het netwerk van symptomen die voor elk individu verschillend kunnen
zijn. Dit is slechts één voorbeeld van een nieuwe benadering die een doorbraak kan forceren in het
onderzoek naar en de behandeling van psychische aandoeningen. Samenwerking tussen disciplines,
zoals methodologie, antropologie, neurowetenschap, sociologie, pedagogiek en psychologie is vereist
om beter te kunnen voorspellen welke factoren die psychische problematiek verergeren of veroorzaken
en tot welke symptomen dit leidt.

Wat draagt een investering bij?
Hoewel onze kennis van de klinische beelden en hun dynamiek de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, weten we nog veel te weinig over de factoren die psychische problemen doen ontstaan,
laten voortbestaan, hoe we ze kunnen voorkomen, en welke mechanismen essentieel zijn voor klinische
12

Zie: https://www.nature.com/news/mental-health-a-world-of-depression-1.16318
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verbetering van lange duur. Een complicerende factor is dat dergelijke factoren ook verschillend kunnen
zijn voor verschillende typen stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, of
posttraumatische stress stoornissen. Investeren in interdisciplinair onderzoek naar oorzaken, verandermechanismen, preventie en effectievere behandelingen voor de meest voorkomende stoornissen is noodzakelijk en ook economisch interessant, omdat het geld dubbel en dwars wordt terugverdiend. Betere
en toegankelijke behandelingen binnen de GGZ verhogen de arbeidsparticipatie en economische
productiviteit en maken de samenleving gezonder. Een inspirerend voorbeeld in dit verband is het werk
van de Engelse onderzoekers David Clark (psycholoog) en Richard Layard (arbeidseconoom) dat laat
zien dat zo’n 60% van de belangrijkste psychische aandoeningen redelijk goed te behandelen is en
dat behandeling economische winst oplevert in termen van minder ziekteverzuim, minder schooluitval
en minder arbeidsongeschiktheid. De analyse van Clark en Layard was in het Verenigd Koninkrijk een
belangrijke impuls om te komen tot het overheidsprogramma improving access to psychological
therapies13. De uitdaging is om effectieve en kosteneffectieve behandelingen toegankelijk en bereikbaar
te maken, voor zowel behandelaars als patiënten, en bij te dragen aan een betere organisatie van de
GGZ.

We zullen onder meer antwoorden geven op onderstaande onderzoeksvragen:
• Hoe kunnen we betere signaalsystemen ontwikkelen om de meest prevalente psychische
stoornissen in een vroeg stadium, dus ook bij kinderen, te onderkennen?
• Wat zijn de factoren die het meest bijdragen aan preventie?
• Welke factoren zorgen ervoor dat psychische stoornissen in stand gehouden worden?
• Welke behandelingen voor welke psychische problemen, en voor welke doelgroep
zijn het meest effectief?
• Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen toegang hebben tot effectievere zorg door
een meer persoonlijke en laagdrempelige benadering?

3. De menselijke factor in nieuwe technologieën
Schets van de problematiek
Het verschil tussen techniek en technologie is de mens. Technologie is het samenstel van techniek,
menselijk gedrag, regels en instituties; normen en waarden. Techniek op zichzelf, dat wil zeggen enkel de
producten van menselijke creativiteit, vakmanschap en intellect, heeft weinig tot geen maatschappelijke
betekenis — denk hierbij aan machines, fysieke infrastructuur, kunstwerken, computers, robots,
genetische producten, maar ook data ‘big or small’. Techniek krijgt pas maatschappelijke betekenis in
haar gebruik. Van eigendomsrecht tot ethiek; van achterblijvende digitale geletterdheid tot 21ste-eeuwse
vaardigheden, van privacy tot bestuurlijke aansprakelijkheid: wetgeving, organisatie, ethiek, politiek, en
menselijk gedrag vormen een integraal onderdeel van die praktische werking. Het zijn deze elementen
die van techniek de impactvolle technologie maken die potentieel samenlevingen en menselijke
verhoudingen transformeert. Technologie is daarmee een begrip dat technische en sociale vraagstukken
verbindt en — soms tegen wil en dank — verenigt. Technologische innovaties hebben dan ook grote
gevolgen voor de economie, de politiek, het bestuur, het persoonlijk leven van mensen, en voor de
samenleving als geheel. Sociale systemen veranderen onder invloed van de moderne technologie. Zo
laten sociale media weinig ruimte voor nuance en open(bare) discussies. Dit versterkt de polarisatie in
politiek en samenleving en heeft ervoor gezorgd dat een groeiend aantal kiezers geen vertrouwen in
13

Zie https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-advice/iapt
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het openbaar bestuur meer heeft. De digitalisering van onze samenleving roept dus tal van klassieke en
nieuwe vragen op waarop de Maatschappij- en Gedragswetenschappen antwoord kunnen geven.
De Maatschappij en Gedragswetenschappen spelen echter ook een grote rol in het onderzoek naar
de fundamenten van AI. Zo vinden neurale netwerken, grotendeels verantwoordelijk voor de huidige
AI-revolutie, hun oorsprong in de biologische en cognitieve psychologie. Er bestaat momenteel echter
nog steeds een grote kloof tussen natuurlijke (menselijke) intelligentie en kunstmatige intelligentie,
zowel in termen van (energie) efficiëntie als in expressiviteit. Onderzoekers binnen de cognitieve AI
werken aan brein-geïnspireerde modellen en machine learning algoritmen die niet alleen de basis
vormen voor slimmere machines, maar ook helpen om de computationele mechanismen van onze eigen
hersenen te ontrafelen. Ook kan de cognitieve AI belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van
maatschappelijke problemen, zoals geformuleerd in de Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties. Enkele voorbeelden van huidig mensgericht onderzoek zijn AI-gestuurde neurotechnologie met
behulp waarvan we hersenfuncties kunnen herstellen, de ontwikkeling van menselijkere empathische
robots, de inzet van AI om het onderwijs te verbeteren, en automatische gedragsherkenning om mensen
met beperkingen te ondersteunen. Deze ontwikkelingen staan echter niet los van het onderzoek naar de
sociale impact van AI, want vereisen juist ook onderzoek naar de maatschappelijke implicaties van het
gebruik van AI in onder meer werk, zorg en veiligheid.

Voorbeeld: Technologie is nooit neutraal
De huidige mogelijkheden zijn ongekend. Denk aan machines die operaties uitvoeren, robots
die ouderen ondersteunen, zelfsturende auto’s, spraak- of gezichtsherkenning, het onbeperkt
delen van data door politie of justitie, het laten herleven van het verleden door het toegankelijk maken van historische data, of drones die verkenningen uitvoeren. Het onderzoek op dit
thema geeft antwoord op vragen over ethiek, de toepassingsmogelijkheden en het vertrouwen in de veiligheid van de technologie en in de democratische rechtstaat. Bijvoorbeeld,
uit sociaalwetenschappelijk onderzoek blijkt dat robots heel zinvol kunnen worden ingezet
in de zorg (bloedrobot, stofzuigerrobot, zorgrobot voor kinderen die langdurig ziek zijn),
maar dat dit maar deels een goed alternatief is voor intermenselijk contact. Ook blijkt dat de
levenssfeer van mensen maar heel beperkt beschermd kan worden in de tijd van big data en
tracking apps, en dat algoritmen en microtargeting ervoor zorgen dat mensen heel gerichte
informatie krijgen waardoor hun keuzes voor bijvoorbeeld producten of politieke, sociale of
ethische standpunten, direct geleid worden.

De maatschappelijke en economische impact
De ontwikkelingen gaan snel: wat tot voor kort voorzichtig opkomende technologieën waren, vormen
inmiddels de kern van wereldwijde beleidsinterventies. De COVID-19-crisis heeft op indringende wijze
laten zien hoe technologieën als Internet of Things en kunstmatige intelligentie in korte tijd een essentieel
bestanddeel zijn geworden voor het functioneren van onze samenleving en economie als geheel.
’Connected devices’ stellen ons in staat om op afstand te werken en onderwijs te geven; ‘chatbots’
verschaffen levensreddende informatie en reduceren de overbelasting van gezondheidszorgsystemen;
locatiedata kunnen helpen in het traceren van de ontwikkeling van het virus. Maar de werking en
effectiviteit van die technologieën hangen tegelijkertijd sterk af van de theoretische principes waarop
ze gebaseerd zijn, het gebruik ervan en van het vertrouwen dat mensen erin hebben. Dit maakt het
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essentieel om mensgerichte AI te ontwikkelen en nieuwe protocollen op te stellen rondom het gebruik
van dergelijke technologie. Het betekent ook dat we al in het design stadium eindgebruikers moeten
betrekken en dienen na te denken over de impact op democratische principes en grondwettelijke
rechten, zoals bijvoorbeeld gebeurt in ‘value-aligned development’ en de ‘privacy-by-design’ benadering.
Ook is het belangrijk om kritisch na te denken over mogelijke nieuwe vormen van sociale ongelijkheid
die ontstaan omdat individuen of sociale groepen geen toegang hebben tot nieuwe technologie,
bijvoorbeeld in het onderwijs.

Wat levert de investering op?
Het omarmen van brein-geïnspireerde en mensgerichte AI kan gezien worden als de volgende fase
in de ontwikkeling van intelligente machines. De resulterende modellen en algoritmen zijn van groot
economisch belang aangezien deze tot efficiëntere en slimmere wetenschappelijke, industriële en
maatschappelijke toepassingen kunnen leiden. Een beter inzicht in de computationele mechanismen van
het brein kan tevens routes bieden naar een betere behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen
zoals dementie en de ziekte van Parkinson. Met onderzoek naar de verstrengeling en verwevenheid
tussen techniek, (inter)menselijk gedrag, en de context van juridische en politieke instituties, zullen we
beter inzicht krijgen in de diverse effecten van het gebruik van technologie, bijvoorbeeld in de effecten
op de productiviteit en het welbevinden van werknemers (zoals tijdsdruk, gevoelens van vrijheid), de
ontwikkeling van mediawijsheid bij kinderen en volwassenen, de effecten van ‘cyber parenting’ in relatie
tot kwetsbare gezinnen, de ontwikkeling van nieuwe codeermethoden voor de inhoud van websites,
kranten, social mediadata; de sociale effecten van het gebruik van algoritmes, of de ontwikkeling van
sociale netwerken in steden. Door de sociale impact van nieuwe technologie in kaart te brengen, en
mogelijkheden tot bijsturen te onderzoeken, kunnen we een beter gebalanceerd beleid ontwikkelen dat
niet enkel wordt gestuurd door technische mogelijkheden en beperkingen maar ook en vooral door de
maatschappelijke implicaties.

We zullen onder meer antwoord geven op onderstaande onderzoeksvragen:
• Wat zijn de computationele mechanismen van natuurlijke intelligentie en hoe kunnen we
deze gebruiken om slimmere machines te ontwikkelen?
• Hoe kunnen we met behulp van mensgerichte AI een breed scala aan maatschappelijke
problemen adresseren?
• Waar moeten we rekening mee houden bij de ontwikkeling van nieuwe technologie,
als het gaat om hoe mensen die gebruiken (bijvoorbeeld de zelfsturende auto) of waarderen
(bijvoorbeeld robotisering in de zorg)?
• Hoe zorgen we ervoor dat democratische waarden geïncorporeerd worden in het ontwerp
en gebruik van algoritmen?
• Wat zijn de effecten van de digitalisering van communicatie op relaties tussen mensen,
sociale cohesie, en sociale netwerken?
• Hoe voeden we mensen op tot digitale weerbaarheid, bijvoorbeeld tegen misinformatie,
digitale hacks, nieuwe verslavingen of afhankelijkheden (internet, gaming, etc.)?
• Hoe kunnen overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven verantwoord en
inclusief (be)sturen met algoritmen? En hoe zorgen we voor de productie en het ontsluiten
van data die nodig zijn voor de verbetering van de maatschappelijke besluitvorming op
centrale, regionale en decentrale niveaus van de samenleving?
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4. Maatschappelijke transitie en gedragsverandering
Schets van de problematiek
De wereldbevolking wordt geconfronteerd met vraagstukken als beperkte duurzaamheid, klimaatverandering en een toenemende prevalentie van welvaartsziekten, zoals verslaving, obesitas of harten vaatziekten. Het zijn problemen die doorgaans zijn ontstaan als onbedoeld gevolg van de manier
waarop de samenleving en ons gedrag zich hebben ontwikkeld. Om dergelijke complexe problematiek
aan te pakken moeten systemen, structuren en individueel en groepsgedrag gelijktijdig veranderen. Er
wordt wel gesproken over de wenselijkheid van verschillende transities: een energietransitie, een
voedseltransitie en een verandering naar circulaire landbouw en herstel van biodiversiteit. Om dergelijke
ingrijpende transities te kunnen verwezenlijken is inzicht nodig in een complex aan factoren dat menselijk
gedrag beïnvloedt.
Naar verwachting zal de opkomst van nieuwe technieken in belangrijke mate gaan bijdragen aan
transities. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat nieuwe technologische mogelijkheden alleen leiden tot
verandering in individueel en collectief gedrag wanneer zij gekoppeld zijn aan nieuwe organisatorische
modellen, procedures, regelgeving en markten, en wanneer burgers wezenlijk anders gaan denken
en praten. Er is veel onderzoek dat laat zien onder welke omstandigheden burgers hun gedrag
willen aanpassen en welke factoren bijdragen tot meer draagvlak voor bepaalde maatregelen, maar
voor langdurige transitieprocessen is een optimale afstemming nodig van beleid en interventies op
verschillende aggregatieniveaus (individu, groep, organisatie, systeem) en in verschillende domeinen
(onderzoek, innovatie, bestuur, communicatie en waardenketens). De antwoorden die daarop worden
gevonden in termen van zowel gedragsverandering als governance arrangementen zullen ook steeds
meer te vinden zijn buiten de gebaande paden van de traditionele representatieve democratie en rechtstaat; zowel nationaal als internationaal. Die afstemming roept veel vragen op, onder andere over de
legitimiteit van de bestaande bestuurlijke en rechtstatelijke arrangementen, in termen van democratische
toegankelijkheid en verantwoording. Zonder vertrouwen in een goed functionerende overheid zullen
dergelijke transities niet van de grond komen.

Voorbeeld: gasverbruik verminderen
Er zijn technologische mogelijkheden om gasverbruik terug te brengen. Toch staan de door
de Klimaattafels geformuleerde gezamenlijke visie en probleemdefinitie inmiddels zwaar onder druk. Gedragsverandering bij gebruikers laat op zich wachten omdat nieuwe vormen van
financiering, energiecollectieven en werkbare afkoppelingstrajecten onvoldoende ontwikkeld
zijn. Vooral kwetsbare groepen hebben onvoldoende vertrouwen in de voorgestelde doelen
en middelen, en verwachten vaak dat de kosten en risico’s van klimaatbeleid op hen zullen
worden afgewenteld. Via sociale media worden deze denkbeelden versterkt - gelijkgestemden vinden elkaar daar en bevestigen elkaar in hun ideeën en hun gedrag. De steun voor de
gewenste transitie in ons energiesysteem komt daarmee in het gedrang, en het vertrouwen in
de overheid neemt af. De Maatschappij- en Gedragswetenschappen hebben de kennis in huis
om duurzaam gedrag van burgers te stimuleren en transities succesvoller te laten verlopen.
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De maatschappelijke en economische impact
Als we beter weten hoe we onze gedragspatronen, leefstijl en maatschappelijke systemen in onderlinge
samenhang kunnen veranderen, en hoe we meer maatschappelijk draagvlak kunnen creëren voor deze
transities, dan is de waarschijnlijkheid dat we grootschalige transitieprocessen ook daadwerkelijk kunnen
doorlopen veel groter. Dit vraagstuk is van groot economisch en maatschappelijk belang. Tegelijkertijd
moeten politici, bestuurders en de instellingen van de democratische rechtsstaat het vertrouwen van hun
burgers kunnen behouden of herwinnen. De legitimiteit van een groot aantal instituties die normaliter
voor stabiliteit en voorspelbaarheid zorgden, en die transities zouden moeten leiden, staat ter discussie.
Hierdoor ontstaat onzekerheid, terwijl de maatschappelijke vraagstukken rond bijvoorbeeld klimaat of
cybersecurity steeds prangender worden. Het roept ook de vraag op hoe Nederland en de Europese Unie
in een snel veranderende wereld kunnen bijdragen aan deze transities en de verdere ontwikkeling van
(zelf)regulerende instrumenten op regionaal en mondiaal niveau. De uitdaging bestaat erin de huidige
rechtstaat en internationale instellingen verder uit te bouwen en aan te passen zodat ze in staat zijn te
opereren in een snel veranderende nationale, regionale en globale context.

Voorbeeld: sociaalwetenschappelijk onderzoek helpt technische interventie
In de periode 2012–2015 werd op een eiland in het Victoriameer (Kenya) een ‘proof of principle’ studie gedaan naar de effectiviteit van door zonnepanelen aangedreven geurvallen voor
het vangen van malariamuggen. Meer dan 4000 huizen op het eiland werden voorzien van
een zonnepaneel, accu, lampen, USB-poort en een elektrisch aangedreven geurval. Zowel het
aantal gevallen van malaria als het aantal malariamuggen op het eiland daalden aanzienlijk;
de interventies waren succesvol. Bij het project waren naast epidemiologen, entomologen
en parasitologen ook sociale wetenschappers betrokken. Zij verrichten ‘actie begeleidend
onderzoek’ rondom verschillende thema’s. Dankzij sociaalwetenschappelijke inzichten zijn
aanpassingen doorgevoerd in het oorspronkelijke ontwerp van de geurval als in de uitrolstrategie. Ook de maatschappelijke en organisatorische inbedding en het proces van introductie
werden bijgestuurd om latente conflicten op te lossen en het draagvlak te vergroten. Zonder
de op sociaalwetenschappelijk onderzoek gebaseerde inrichting van het proces, de interventies gericht op gedragsverandering en de realisatie van bijbehorende institutionele condities
zou het niet gelukt zijn om de technologie te laten werken in de praktijk.

Wat levert de investering op?
Een integrale benadering van maatschappelijke transities en gedragsverandering ten aanzien van
duurzaamheid en gezondheid levert economische en maatschappelijke meerwaarde omdat dit de
transitie effectiever en efficiënter laat verlopen. Een goed voorbeeld is de COVID-19 pandemie begin
2020, waarbij de hele samenleving gedwongen werd tot een 1,5 meter samenleving zodanig dat van
zowel burgers als organisaties (bv. het overheidssysteem) veel tegelijkertijd werd verwacht. Juist door
deze afstemming en integrale samenwerking was de Nederlandse overheid in staat om de enorme
toename aan patiënten terug te dringen.
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We zullen onder meer antwoorden geven op onderstaande onderzoeksvragen:
• Hoe beïnvloeden dynamieken op verschillende niveaus van sociale aggregatie
(systeem, organisatie, groep en individu) elkaar?
• Wat betekent dit voor de manier waarop interventies op deze niveaus ten opzichte van
elkaar kunnen worden gepositioneerd?
• Hoe kunnen bestuurlijke processen op verschillende niveaus van (internaal) bestuur,
innovatiebeleid, organisatieverandering en gedragsinterventies zinvol op elkaar worden
afgestemd om transitie te stimuleren?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vertrouwen in de democratische rechtstaat overeind
blijft gedurende deze transities?
• Welke processen van in– en uitsluiting vinden plaats in verschillende fasen van transities?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat transities en gedragsverandering op een democratische
manier verlopen, en wat zijn deze democratische principes?

5. Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit
Schets van de problematiek
Kapitaal in de 21ste eeuw, het werk van de Franse econoom Thomas Piketty uit 2013 heeft in veel
westerse landen, inclusief Nederland, opnieuw geleid tot de al vaker gevoerde discussie over de vraag of
en hoe ongelijkheid en armoede hun invloed hebben op de maatschappij en haar burgers. In hoeverre
maakt onze samenleving het mogelijk dat alle mensen gelijke kansen hebben om mee te doen, gegeven
hun kwaliteiten? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid laat in zijn studie uit 2017 zien
dat een dergelijke discussie gerechtvaardigd is.14 Ook het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau
‘De staat van Nederland’ (2017) en de Europese commissie vraagt hier aandacht voor15. De groeiende
verscheidenheid aan culturen en religies voegen een extra dimensie toe aan het vraagstuk van verdeling
en benutting van kansen: wat zijn relevante maatschappelijke voorwaarden voor insluiting en verbinding?
Verder beïnvloeden demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en migratie de verschillen tussen stad
en platteland. In drie van de vier grote steden in Nederland vormen mensen met een migratieachtergrond
nu numeriek de meerderheid. In die steden verloopt uitsluiting en kansenongelijkheid vooral via etnische
scheidslijnen. Grote steden hebben met hun kennisinstellingen en hooggekwalificeerde internationale
bedrijven grote aantrekkingskracht op hoogopgeleide mensen van Nederlandse afkomst. Tegelijkertijd
zijn ze een startplek van veel laagopgeleide migranten, hun kinderen en kleinkinderen. Het is belangrijk
om een discussie over ongelijkheid en diversiteit niet te voeren in simpele termen van ‘have’s and
have’s not’, maar om aandacht te hebben voor de complexiteit van het vraagstuk; een complexiteit die
contextgebonden en historisch gegroeid is. Sociaaleconomische, culturele en politieke vormen van in- en
uitsluiting beïnvloeden elkaar wederzijds en hangen samen met bredere maatschappelijke transformaties,
zoals individualisering, erosie van het begrip ‘solidariteit’ en toegang tot nieuwe technologieën.
Eerder onderzoek, dat zich vooral richtte op individuele verschillen in inkomen, culturele achtergrond of
opleidingsniveau, liet de rol van families en homogene netwerken onderbelicht, terwijl gedrag soms van
generatie op generatie wordt overgedragen. Ook de manier waarop de inrichting van onze verzorgingsstaat of het onderwijsstelsel ongelijkheid beïnvloedt, is onvoldoende meegenomen. Gebrek aan zelfredzaamheid en gebrekkig sociaal kapitaal kunnen ook weer leiden tot maatschappelijke uitsluiting.
14
15

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden, 2017.
European Commission (2019). Political Guidelines for the next European Commission, 2019-2024.

32 | Sectorplannen 2022 Social Sciences and Humanities

Voorbeeld: levenskansen en generaties
Onderzoek laat zien dat levenskansen en levenslopen van kinderen worden gestructureerd
door overdracht van generatie op generatie. Specifieke trouwpatronen (met concentraties
van hulpbronnen binnen huishoudens) sorteren mensen voor op een gunstig of minder gunstig traject tijdens de individuele levensloop. Zorgtaken en financiële overdrachten naar kinderen, naasten of ouders beïnvloeden levensloopkeuzes en daarmee het verdere levenspad.
Het hebben van ouders die bereid en in staat zijn om voor kleinkinderen te zorgen bevordert
de carrière- en daarmee levenskansen van de middengeneratie. De zorg voor een ziek familielid remt daarentegen de carrière af en creëert ongelijkheden tussen mannen en vrouwen,
omdat laatstgenoemden vaker zorgtaken op zich nemen. Inzicht hierin betekent dat armoedebestrijding veel breder moet zijn dan inkomenssteun en laat zien dat een integraal beleid
meer zoden aan de dijk zet, ook gelet op de effecten van bijvoorbeeld onderwijs, huisvesting
en gezondheid.

De maatschappelijke en economische impact
Op individueel niveau zien we dat mensen door ongelijkheid en uitsluiting minder vaak een
beroep doen op voorzieningen die juist tot doel hebben hen verder te helpen, zoals onderwijs en
gezondheidszorg. Mensen die al privileges hebben (onder meer door hun etnische achtergrond,
sociaaleconomische status, opleiding), zijn steeds beter in staat hun kansen te benutten, terwijl zij die
deze privileges ontberen, daarin veel minder goed slagen. Daarnaast gaat sociale ongelijkheid gepaard
met gezondheidsachterstanden zowel somatisch (overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten) als
psychisch (depressie, en gevoelens van eenzaamheid). Ook dit werkt op de lange termijn economische en
maatschappelijke ontwrichting in de hand.
De steeds groter wordende kloof tussen geprivilegieerde en achtergestelde groepen in de samenleving
kan de sociale samenhang binnen de samenleving als geheel beïnvloeden en daarmee ook de
maatschappelijke stabiliteit. Naarmate ongelijkheid en uitsluiting verergeren, en zo ook worden
ervaren op tal van gebieden, neemt de kans op onvrede toe. Ook kan het leiden tot radicalisering. De
sluimerende onvrede raakt bovendien het vertrouwen dat mensen en groepen hebben in instituties zoals
de rechtspraak, de wetenschap en de politiek. Democratische instituties, zoals het parlement, lijken
moeite te hebben hier een goed antwoord op te geven, terwijl Civil Society Organizations steeds meer
gedwongen worden hier een centrale rol in te spelen.

Wat levert een investering op?
Onderzoek naar steeds complexer wordende, en vaak onzichtbare mechanismen van in- en uitsluiting
wordt steeds belangrijker. Het gaat om de interactie tussen kenmerken en factoren op verschillende
niveaus, zoals het individu, de familie, sociale netwerken, overheidsbeleid, het functioneren van
instituties, stad versus platteland, toegankelijkheid van voorzieningen, denkbeelden en discoursen over
bijvoorbeeld migratie en man-vrouwverdeling. Om die interactie te doorgronden is zowel interdisciplinaire
samenwerking als een variëteit aan onderzoeksmethoden nodig: kwantitatief (koppeling van macro–data
(SCP- en SCB-data) aan meso- en micro–data) en kwalitatief (discoursanalyses, etnografisch onderzoek).
Dergelijk breed onderzoek biedt mogelijkheden tot gerichtere (preventieve) interventies, zowel op het
niveau van het individu en de groep als op maatschappelijk beleidsniveau. Het voornaamste doel hierbij is
het analyseren en aanpakken van de negatieve gevolgen van ongelijkheid en uitsluiting, de toenemende
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segregatie tussen hoog- en laagopgeleiden en tussen groepen met en zonder migratieachtergrond.
Naast het opsporen van barrières, worden competenties ontwikkeld waarmee mensen hun weerbaarheid
kunnen versterken.

We zullen onder meer antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:
• Welke factoren op welke niveaus (individueel, groep, systeem) beïnvloeden mechanismen
van in– en uitsluiting en welke invloed heeft dit op het gedrag en welzijn van mensen
(inschatting van kansen, psychisch functioneren, vervreemding)?
• Is er sprake van een proces van opeenstapeling van in- en uitsluiting (zoals intergenerationele armoede), wat zijn relevante patronen, eventueel in relatie tot bepaalde
groepen en hoe kunnen deze worden verklaard?
• In hoeverre leidt onvrede over maatschappelijke ongelijkheid en polarisatie tot politieke
onvrede en een gebrek aan vertrouwen in bestaande instituties, zoals de democratische
rechtstaat?
• Welke beleidsgerichte en competentiegerichte interventies en andere aanpakken kunnen
worden ontwikkeld om eerder en beter de kansen op inclusie te vergroten en welke rol
kunnen overheden, de EU, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierin spelen?
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C. Disciplinegerichte investering
Aandacht voor onderwijs en leren: de onderwijswetenschappen van
de toekomst
Een discipline waar een gerichte investering een groot verschil kan maken zijn de onderwijswetenschappen. Het onderwijs, waar overdracht van kennis en vaardigheden plaatsvindt, is de centrale pijler
onder onze kenniseconomie. Het belang hiervan zal de komende decennia alleen maar toenemen,
bijvoorbeeld omdat de toekomstige arbeidsmarkt zal eisen dat mensen blijven leren maar ook omdat
er op dit vlak concurrentie ontstaat met diverse aanbieders en verschillende landen. Dit betekent dat
mensen niet alleen meer leren in klassikale schoolcontexten, maar ook in bedrijven en organisaties,
in groepen of individueel en via andere middelen dan alleen schoolboeken. We leren ook niet slechts
tot ons 25ste levensjaar. Willen we als kenniseconomie deze concurrentie kunnen blijven aangaan, dan
moeten we als universiteiten gebruik maken van en werken aan nieuwe wetenschappelijke inzichten
op het gebied van dit soort onderwijs. In 2014 is in het sectorplan Onderwijswetenschappen al op die
ontwikkelingen gewezen en het is inmiddels duidelijk dat deze zich versneld zullen doorzetten. Zowel
vanuit de overheid als het bedrijfsleven klinkt de roep om een toekomstbestendiger onderwijssysteem:
flexibeler, efficiënter ingericht en inspirerend voor docenten en studenten. Vanuit hun interdisciplinaire
aard zijn onderwijswetenschappers bij uitstek in staat om antwoorden te formuleren op grote vragen die
zowel spelen op het niveau van het systeem, de schoolorganisatie, de klas, de leraar en de individuele
leerling. Er is al veel kennis en expertise over onderwijs, leren en ontwikkelen, maar er is ook veel
onderzoek nodig om deze nieuwe vragen te kunnen beantwoorden. De onderwijswetenschappen
moeten een impuls krijgen om aan deze reusachtige uitdaging een bijdrage te kunnen leveren. Een
investering in de onderwijswetenschappen en in de lerarenopleidingen is gericht is op drie pijlers.

Een duurzame infrastructuur voor docentprofessionalisering
Het huidige onderwijssysteem kent een aantal grote problemen die samenhangen met een toenemend
kwantitatief en kwalitatief lerarentekort. Daardoor neemt de kwaliteit van het onderwijs als
werkomgeving af en groeit de werkdruk en de uitval, wat het beroep van leraar nog onaantrekkelijker
maakt. Die vicieuze cirkel kan alleen doorbroken worden door het vak van docent aantrekkelijker te
maken, en mogelijkheden te creëren voor een meer duurzame en aantrekkelijke professionalisering
van docenten. Het gaat kort gezegd niet alleen om leraar worden, maar ook om leraar blijven. De
onderwijswetenschappen en lerarenopleidingen willen zich verder inspannen om een duurzame
infrastructuur te ontwikkelen die een stevige basis biedt en alle docenten motiveert om dóór te leren
voor nieuwe functies of technologische uitdagingen, zowel online als in het schoolgebouw. Er is ook
behoefte aan een meer dynamisch beeld van het beroep, waarin leraren zich als onderwijsexpert
blijven ontwikkelen en waarin ook andere carrièrepaden mogelijk zijn, zoals dat van leerlingbegeleider,
onderwijsontwikkelaar of onderwijsonderzoeker.
Voor het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor docentprofessionalisering hebben op dit
moment noch scholen, noch leraren tijd. Een investering zoals hier gepland biedt een unieke kans voor
onderwijswetenschappers om samen met scholen te onderzoeken op welke manier onderwijskundige
kennis voor scholen en docenten beter kan worden ontsloten. Dit sluit ook goed aan bij de Regionale
Allianties, waar afspraken zijn gemaakt tussen alle universitaire lerarenopleidingen om tot intensievere
samenwerking te komen op regio niveau. Een verdere inrichting van een duurzame infrastructuur moet
ondersteund worden door onderwijskundige kennis over een meer dynamische onderwijscultuur, die
de basis kan vormen naar nieuwe carrièrepaden voor leraren, die de aantrekkelijkheid van het beroep
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versterken voor ambitieuze hoogopgeleide kenniswerkers, zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is in
landen zoals Singapore en Finland, en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

De inspiratie om te leren
Ons onderwijs moet uitdagen en inspireren om meer te weten te komen. Dit begint in, of zelfs al
voor, het primair onderwijs en eindigt in principe nooit. Het onderwijs heeft ook een belangrijke
maatschappelijke taak in het bieden van kansen voor kinderen die niet of minder van huis uit talent,
motivatie of culturele bagage hebben meegekregen. Dit is in Nederland nog lang niet altijd het geval:
jongeren die opgroeien in kansarmere wijken hebben minder kans om door te stromen naar hogere
opleidingsniveaus, blijkt uit een recent rapport van de SER “Gelijke kansen in het onderwijs” (juni 2021).
Er is veel onderwijswetenschappelijk onderzoek naar de precieze oorzaken van het in stand houden van
deze achterstanden, zoals bijvoorbeeld de aansluiting van het lesmateriaal op de leefwereld van een kind,
maar er is nog meer onderzoek nodig. Ook is er meer onderzoek nodig naar de effecten van bepaalde
interventies, zoals bijvoorbeeld het SER-advies om scholen in achterstandswijken meer geld te geven.
Inspiratie om te leren hangt samen met tal van factoren, waaronder motivatie, de manier waarop de
docent lesgeeft, maar ook de vaardigheid om autonoom te leren, en deze factoren zijn afhankelijk van
de school context, de thuiscontext, of de bredere sociale omgeving. Onze samenleving dient op zoek
te gaan naar methoden om het onderwijs meer inspirerend en betekenisvol te maken voor leerlingen,
professionals en andere burgers in alle lagen van de samenleving.
Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek naar bovengenoemde factoren broodnodig. Het gaat hierbij niet
alleen om het primair en voortgezet onderwijs, maar uitdrukkelijk ook om het hoger onderwijs en wat
hierna komt. Het huidige kabinet heeft de ambitie van de Leven Lange Ontwikkeling (LLO) tot prioriteit
verheven en stimuleert diverse categorieën burgers om weer te gaan leren. Voor een kennisland als
Nederland is het noodzaak om deze ontwikkeling te (blijven) stimuleren. Maar ook hier is de vraag wat
de beste methoden zijn om LLO vorm te geven? Wat motiveert mensen om zich te blijven ontwikkelen,
en welke leervaardigheden zijn hiervoor nodig? En welke vorm van professionele ontwikkeling is
voor welk type werknemer het beste? Onderwijswetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van
leermethoden, lesgeven, maar ook naar de rol van motivatie, eigen leervaardigheden, lesmateriaal en
leercontexten is broodnodig om het onderwijs, inclusief LLO, toekomstbestendig te maken.

Digitalisering van het onderwijs
Het Nederlandse onderwijs (van primair tot universitair) is in staat gebleken snel in te spelen op
veranderingen en binnen een aantal weken al het onderwijs online aan te bieden. Onder druk van de
COVID–19-crisis zijn mogelijkheden die eerder niet bekend waren benut om technologie intensiever te
gebruiken in het onderwijs. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de vraag welke wijze van
gebruik van technologische middelen het meest effectief is voor welke leerlingen/studenten en waarom.
Dit onderzoek is allereerst nodig om alternatieven voor offline-onderwijs te ontwerpen, evalueren en
funderen. Digitalisering biedt daarnaast ook nieuwe mogelijkheden voor adaptief onderwijs, bijvoorbeeld
om opdrachten aan te passen aan het niveau van de leerling of student met als doel hogere motivatie
en meer uitdaging. De vraag bij de kennisontwikkeling in dit domein is hoe deze nieuwe technologie
optimaal kan worden ingezet om leerlingen binnen onderwijssectoren en schoolvakken optimaal op maat
te kunnen bedienen.
Een heel andere vraag die digitalisering in het onderwijs oproept is hoe we leerlingen leren verantwoord
en gezond om te gaan met deze vormen van technologie en hoe we ze leren zelfstandig en kritisch
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de juiste informatie te vinden (zie ook Thema 3). In de context van de huidige maatschappelijke
polarisatie en de wijde verspreiding van misinformatie wordt eens te meer duidelijk dat omgaan met
digitale informatie een cruciale expertise van de mondige burger van nu en de toekomst is. Hier kan
onderwijswetenschappelijk onderzoek een antwoord op prangende vragen geven, door onder andere
onderzoek te doen naar de manieren waarop kinderen digitale informatie, van bijvoorbeeld sociale media
platformen, verwerken en gebruiken. Dergelijk onderzoek zal uiteindelijk moeten leiden tot het opnemen
van digitale expertise in het lesprogramma.

Wat levert een investering in de onderwijswetenschappen op?
Een investering in de onderwijswetenschappen en de lerarenopleidingen moet ervoor zorgen dat er meer
onderwijswetenschappers worden opgeleid die kunnen bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde
problemen, zoals de ontwikkeling van duurzame docentprofessionalisering, het keren van de negatieve
reputatie van docenten, het stimuleren van inspirerende kennisoverdracht binnen en buiten de klas, of
het adequaat gebruik maken van digitale middelen in het onderwijs.

We zullen onder meer antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:
• Hoe verduurzamen we docent professionalisering samen met scholen en lerarenopleidingen
en hoe herijken we het vak van leraar?
• Hoe dragen we bij aan de professionele ontwikkeling en motivatie van docenten,
en hoe rusten we ze toe op het omgaan met nieuwe technologie?
• Hoe zorgen we – op alle niveaus van onderwijs - dat leerlingen gemotiveerd worden en
geïnspireerd raken en blijven?
• Welke leervaardigheden moeten worden ontwikkeld om te zorgen dat leerlingen
of studenten geïnspireerd worden om te leren?
• Hoe spelen we in het onderwijs het beste in op verschillen tussen leerlingen en
de verscheidenheid aan doelgroepen, zodanig dat iedereen dezelfde kansen krijgt?
• Hoe kan onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van digitale expertise?
• Hoe leren we leerlingen/studenten verantwoord om te gaan met het gebruik van
sociale media in een onderwijssetting?
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D. Uitvoering en
investeringsagenda
Beoogde resultaten
1. Duurzame basis
De investering in de discipline Onderwijswetenschappen en in de interdisciplinaire thema’s zal voor het
belangrijkste deel bestaan uit de aanstelling van vaste staf (UDs) in de verschillende disciplines. Hiermee
kunnen we de basis versterken door de onderzoekstijd voor wetenschappelijke staf uit te breiden en
wetenschappelijk talent behouden, bijvoorbeeld door tijdelijke aanstellingen (postdocs) om te zetten in
vaste aanstellingen, en docenten die dit ambiëren onderzoekstijd te geven.

2. Samenwerking en profilering
De samenwerking in de 5 verschillende thema’s is interdisciplinair van aard, maar wordt gevoed vanuit
de disciplinaire basis. De keuzes die de instelling hebben gemaakt voor de thema’s geven hun prioriteiten
weer. Elke universiteit heeft een keuze gemaakt in 3 onderzoeksthema’s (zie Breimer-tabel).

Breimer-tabel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema

EUR

RU

OU

TiU

UG

UL

UM

UU

UT

UvA

VU

WUR

Veerkracht bij de Jeugd
Psychische aandoeningen
De menselijke factor in nieuwe technologieën
Maatschappelijke transitie en gedragsverandering
Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit

Deze keuzes sluiten aan bij de universitaire zwaartepunten. Het feit dat 5-8 universiteiten zich hebben
gecommitteerd aan 1 thema betekent niet dat er geen keuzes gemaakt zijn. De thema’s zijn breed
gekozen omdat ze daardoor interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken. Zo kunnen bijvoorbeeld
op het thema ‘Maatschappelijke transitie en gedragsverandering’, bestuurskundigen, sociologen,
politicologen, sociaalgeografen, klimaatwetenschappers en gedragswetenschappers bij elkaar worden
gebracht, en kan iedere universiteit eigen disciplinaire expertise inbrengen. Door onderzoekers uit
verschillende universiteiten bij elkaar te brengen op deze thema’s wordt ook versnippering en overlap
voorkomen, en kunnen de onderzoekslijnen beter gecoördineerd worden.
Om deze interdisciplinaire samenwerking op de 5 thema’s te bewerkstelligen, zullen we voor elk
thema een interdisciplinair team van senior onderzoekers uit verschillende disciplines en universiteiten
aanstellen. Dit team van experts zal samenwerken, met elkaar en met maatschappelijke partners, het
interdisciplinaire onderzoek coördineren, en grote consortiumaanvragen voorbereiden. DSW zal toezien
op de uitvoering hiervan.
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Begroting
We vragen voor de uitvoering van het sectorplan SW in totaal 30 M€, waarvan 26 M€ structureel en
4 M€ uit het 10-jarig, roulerend budget komt.
in miljoen euro

Sociale wetenschappen

Structureel

10-jarig budget

26.0

4.0

Onderwijswetenschappen

Inzet fte’s

4.5

Veerkracht bij jeugd

Inzet fte’s

4.5

Psychische aandoeningen

Inzet fte’s

4.0

De menselijke factor in nieuwe technologieën

Inzet fte’s

4.0

Maatschappelijke transitie en gedragsverandering Inzet fte’s

3.0

Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit

Inzet fte’s

4.5

Labondersteuning

Inzet fte’s

1.0

Onderzoekinfrastructuur (m.n. apparatuur)

3.7

Netwerkvorming DSW, Nethics

0.3

Totaal

26.0

4.0

Structurele middelen
Bij de structurele middelen ligt de focus op vaste aanstellingen van extra UD’s, bij zowel de onderwijswetenschappen en lerarenopleidingen als op het terrein van de 5 geprioriteerde thema’s. Tegelijk
met deze impuls in vaste UD-posities wordt via een opslag op de UD-salarislasten ook geïnvesteerd in
doorstroommogelijkheden van UD’s naar UHD-posities om zo het functiehuis in balans te houden.
Uitgegaan is van 1 bevordering naar UHD per 2 nieuwe UD-stafleden. Tegelijkertijd wordt ook
geïnvesteerd in direct aan deze UD-functies gerelateerde obp-posities (zoals secretariaten, projectondersteuner, project control of valorisatie medewerkers), zodat gewaarborgd wordt dat er met de
stijging van het aantal UD’s geen werkdrukverschuiving plaats vindt van OBP naar wetenschappelijke
staf. Hiervoor is 0,15 fte gerekend per 1 fte WP tegen gemiddeld OBP-tarief. Verder is gerekend met het
gebruikelijke NWO-opslagpercentage van 8% en met een klein materieel budget voor de onderzoekers.
De MGW-faculteiten kennen momenteel veel docentenaanstellingen zonder onderzoektijd, deels met
gepromoveerde docenten met onderzoekpotentie en – ambitie. Om recht te doen aan de vaak jarenlange
inzet van deze gepromoveerde docenten zullen de faculteiten inventariseren welke docenten potentieel
in aanmerking komen voor een UD-vacature. Op deze manier kan een deel van de UD-vacatures snel
worden ingevuld.
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Daarnaast wordt een inhaalslag gemaakt in de onderzoeksondersteuning met onder andere vaste
aanstellingen voor lab-beheer, functioneel beheer grote databestanden, software ontwikkelaars, en
technici die gekoppeld zijn aan de investeringen in de onderzoeksinfrastructuur, opgenomen in de
aanvraag voor 10-jarige middelen.
Om direct een forse impuls te geven aan de in deze sectorplannen gekozen thema’s en speerpunten,
start in 2023 eenmalig een 2-jarig postdocprogramma. Hiervoor is financiële ruimte omdat niet alle UDposities begin 2023 zullen zijn ingevuld. Het gaat om 90 eenmalige posities, waarbij het tweede postdoc
jaar wordt gematcht door de faculteiten.
De middelen leiden tot onderstaande aanstelling van personeel.
Domein

Structureel

Eenmalig

130k€/fte

SW

75k€/fte

90k€/fte

fte UD’s

Bevorderingen
naar UHD (1:2)

fte OBP
(0,15)

fte LabCoördinatie

fte Postdocs

185

93

28

28

90

Tijdelijke middelen
De 10-jarige middelen worden vooral ingezet voor het vernieuwen van de verouderde onderzoeksinfrastructuur. Alle 13 faculteiten in het MGW domein willen investeringen in hun labs doen, en hebben
wensen op het terrein van nieuwe apparatuur of inrichting van nieuwe labs. We hebben hier 3,7M
voor gereserveerd, en menen dat met een dergelijke investering de labs na 10 jaar weer state of the
art zijn. Tot slot wordt een bedrag van 0,3 miljoen begroot voor versterking en verduurzaming van de
organisatievorming op DSW-niveau, onder andere ondersteuning van de aan DSW gelieerde landelijke
ethiek commissie NETHICS.
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Bijlagen
Bijlage 1. Citatie impact
Tabel 1a.
Citatie impactscores, vergelijking met andere landen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Landbouw

Techniek

Gezondheid

Natuur

Sociaal

Singapore

Singapore

Verenigd Koninkrijk

Zwitserland

Nederland

Nederland

Zwitserland

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Australië

Nederland

Verenigde Staten

Verenigde Staten

Ierland

Nederland

Verenigde Staten

Singapore

Denemarken

Noorwegen

Verenigd Koninkrijk België

Nederland

Zwitserland

Bron: CWTS citatie index-systeem, gebaseerd op ruwe data Web of Science (2018), bewerking Rathenau Instituut.

Tabel 1b.
Citatie impact score, het percentage Nederlandse artikelen van het totaal
aantal artikelen in een wetenschapsgebied
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1,5
1,4
Natuur 2018

Citatie-impactscore

1,3

Gezondheid 2018

Sociaal 2018

Techniek 2018
Landbouw 2018

1,2
1,1
1,0

Mondiaal gemiddelde

0,9
0,8
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Aandeel Nederlandse artikelen in totaal alle referentielanden
Bron: CWTS citatie index-systeem, gebaseerd op ruwe data Web of Science, bewerking
Rathenau Instituut. Notities bij deze grafiek: De geesteswetenschappen zijn niet meegenomen,
omdat een relatief klein deel van de citaties bij deze gebieden in Web of Science voorkomt
(Van Leeuwen, 2013).
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Bijlage 2. Onderzoekssubsidies16
Aandeel ERC-beurzen voor onderzoekers aan Nederlandse
instellingen in vergelijking met het gemiddelde aandeel
voor participerende landen in de ERC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Social Sciences
& Humanities

Physical Sciences
& Engineering

Life Sciences

Gemiddelde van in ERC participerende landen
Bron: ERC. Bewerking door Rathenau Instituut.
NB. Sociale en Geesteswetenschappen worden samen genomen in de uitsplitsing van de
toekenningen over wetenschapsgebieden, conform ERC–clustering.

16

https://www.rathenau.nl/sites/default/files/FC_BeleidVoorExcellenteWetenschap.pdf (2018)
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Bijlage 3. Personeelsopbouw
Som van fte

Functie

HOOP-gebied

HGL

UHD

UD

POW

OWPOZ

Landbouw

115

208

296

196

392

Natuur

592

411

833

380

1.209

Techniek

545

543

1.068

409

Economie

379

323

616

Recht

343

192

Gedrag en maatschappij

536

Taal en cultuur
Divers
Totaal

PROM

OBP

Totaal

748

594

2.548

7

2.572

2.205

8.209

1.328

251

3.112

1.761

9.016

273

149

6

575

702

3.023

485

503

148

6

472

733

2.882

535

1.357

1.094

772

17

1.330

1.783

7.425

442

305

1.012

535

302

11

581

1.038

4.226

57

32

100

106

47

48

41

11.678

12.108

3.008 2.549 5.767

3.496

4.346

347

9.431 20.494

49.437

OVWP

Bron: VSNU, WOPI, peildatum 31-12-2019: samenstelling universitair personeel per 31 december 2019 per HOOP-gebied en functiecategorie
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Bijlage 4
Aantallen ingeschreven studenten per HOOP–gebied
Bacheloropleidingen, hoofdinschrijving per 1 oktober
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.098

4.423

4.667

5.178

5.551

5.767

5.775

5.878

Natuur

14.405

15.189

16.264

16.716

17.920

18.976

20.337

22.009

Techniek

20.112

20.899

21.551

21.988

23.250

24.659

25.358

25.996

Gezondheid

17.867

17.934

17.563

17.614

17.876

18.394

18.829

19.906

Economie

25.133

25.195

25.265

25.921

27.699

29.722

31.149

33.623

Recht

16.747

17.286

17.367

17.589

18.336

19.071

19.908

22.030

Landbouw

Gedrag & Maatschappij

32.859

32.397

31.001

30.892

32.348

35.518

38.278

41.949

Taal & Cultuur

20.715

20.027

19.019

18.853

19.226

20.149

20.970

22.283

Sectoroverstijgend
Totaal

5.083

6.149

6.984

8.982

10.040

10.979

11.815

12.684

157.019

159.499

159.681

163.733

172.246

183.235

192.419

206.358

Master/lerarenopleidingen, per 1 oktober 2020
Landbouw
Natuur

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.107

4.483

4.937

5.389

5.741

5.977

6.265

6.747

8.466

8.950

9.545

10.424

11.348

12.344

13.148

14.823

Techniek

13.282

14.480

16.300

16.843

17.909

19.044

19.794

21.344

Gezondheid

13.270

14.428

15.465

15.534

15.924

16.107

16.288

16.694

Economie

14.411

14.016

14.268

14.709

15.168

15.560

15.676

17.656

Recht

10.002

10.115

10.217

10.137

10.160

10.551

10.908

11.877

Gedrag & Maatschappij

15.156

15.548

16.008

16.060

16.255

16.315

16.588

18.372

9.259

9.400

9.429

9.839

10.000

10.205

10.188

11.098

89

118

137

318

307

327

587

807

1.833

1.806

1.765

1.645

1.540

1.540

1.433

1.524

89.875

93.344

98.071

100.898

104.352

107.970

110.875

120.942

Taal & Cultuur
Sectoroverstijgend
Onderwijs
Totaal

Bron: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/wo/aansluiting-arbeidsmarkt-wo/wo-arbeidsmarkt-arbeidsmarktpositie-wo
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Bijlage 5.
Arbeidsmarkpositie direct na uitstroom, per HOOP-gebied
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

aal
Tot

wĳ

s

en
ouwving
b
d
e
Lan omg
jke
urli

der

On

u

nat

uur

Nat

r
ĳ
ie
ht
rg
ek
end
tuu
app
om
hni
szo
Rec
cul
stĳg
sch
Tec
eid
con
r
t
n
h
E
e
a
e
d
v
l
o
ma
on
Taa
tor
en
Gez
Sec
ag
r
d
Ge

% alleen werknemer

% alleen uitkering
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Bron: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/wo/aansluiting-arbeidsmarkt-wo/wo-arbeidsmarkt-arbeidsmarktpositie-wo
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Bijlage 6.
Baanopeningen en instroom tot 2022 (ROA)
Economie

Gedrag en
Maatschappij Gezondheid

Landbouw

Natuur

Onderwijs

Recht

Taal en
Cultuur

Techniek

90K

Aantal Instroom/ baanopeningen

80K
70K
60K
50K
40K
30K
20K

Verwachte instroom van
schoolverlaters tot 2022

Verwachte uitbreidingsvraag
tot 2022

Verwachte vervangingsvraag
tot 2022

Definities
Verwachte uitbreidingsvraag tot 2022 – Vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat
door groei van de werkgelegenheid. Als er sprake is van een werkgelegenheidsdaling, is de
uitbreidingsvraag negatief.
Verwachte vervangingsvraag tot 2022 – Vervangingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door bijvoorbeeld pensionering, (tijdelijke) uittreding vanwege zorgtaken,
arbeidsongeschiktheid, beroepsmobiliteit of doorstroom naar andere opleiding.
Verwachte baanopeningen tot 2022 – Baanopeningen zijn de totale vraag naar nieuwkomers op
de arbeidsmarkt, zoals deze is bepaald door de werkgelegenheidsgroei (positieve uitbreidingsvraag)
en de vervangingsvraag.
Verwachte instroom van schoolverlaters tot 2022 – De instroom is het verwachte aanbod van
nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Deze is gebaseerd op de verwachte uitstroom van
schoolverlaters uit het initiële dag–, deeltijd–, niet–reguliere voltijdonderwijs en de beroepsgerichte
volwasseneneducatie.

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

Baanopeningen

Instroom

0K

Baanopeningen

10K
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ITA toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2022 (ROA) – Indicator Toekomstige Arbeidsmarktsituatie
(ITA) in 2022. Naarmate de waarde van ITA hoger ligt, is er sprake van een slechter arbeidsmarktperspectief. Een waarde tussen 1,01 en 1,05 duidt op een evenwichtssituatie.

Sector

Indicator

Typering

Economie

1.04

redelijk

Gedrag en maatschappij

0.96

goed

Gezondheid

0.96

goed

Landbouw

1.02

redelijk

Natuur

1.02

redelijk

Onderwijs

0.99

goed

Recht

1.04

redelijk

Taal en Cultuur

1.05

redelijk

Techniek

0.85

zeer goed

ITKP toekomstige knelpunten personeelsvoorziening in 2022 (ROA) – Indicator Toekomstige
Knelpunten in de Personeelsvoorziening (ITKP) in 2022. Naarmate de waarde van de indicator lager
wordt, zijn de verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening groter.
Sector

Indicator

Typering

Economie

1.04

enige

Gedrag en maatschappij

0.96

groot

Gezondheid

0.96

groot

Landbouw

1.02

enige

Natuur

1.02

enige

Onderwijs

0.99

groot

Recht

1.04

enige

Taal en Cultuur

1.05

enige

Techniek

0.85

zeer groot
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Bijlage 7. Aansluiting opleidingen op arbeidsmarkt17
Aansluiting arbeidsmarkt: opleidingsrichting en opleidingsniveau
Selecteer een jaar:

Selecteer een sector:

Selecteer of respondent werk zoekt:

2017

Gedrag en Maatschappij

All

45,7%
45,7%
45,7%

13,7%
13,7%
13,7%

21,7%
21,7%
21,7%

18,9%
18,9%
18,9%

Horizontale
Horizontale
mismatch
mismatch
werkzaam
in
Horizontale
werkzaam
in
andere
richting
mismatch
andere
richting
werkzaam in
andere richting

Verticale
Verticale
mismatch
mismatch
werkzaam
Verticaleop
werkzaam
op
lager
niveau
mismatch
lager
niveau
werkzaam op
lager niveau

Dubbele
Dubbele
mismatch
mismatch
werkt zowel
op lager niveau
Dubbele
werkt
op lager
niveau
alszowel
inmismatch
andere
richting
als
in
andere
richting
werkt zowel op lager niveau
als in andere richting

Kerndomein
Kerndomein
de functie
stemt overeen
demet
functie
stemt overeen
het niveau
en de
Kerndomein
met
het
en de
inhoud
vanniveau
de gevolgde
de
functie
stemt
overeen
inhoud
van
de
gevolgde
opleiding
met het niveau en de
inhoud opleiding
van de gevolgde
Aansluiting
arbeidsmarkt:
opleiding

opleidingsrichting en opleidingsniveau

Selecteer een jaar:

Selecteer een sector:

Selecteer of respondent werk zoekt:

2017

Techniek

All

63,8%
63,8%
63,8%
Kerndomein
Kerndomein
de functie
stemt overeen
demet
functie
stemt overeen
het niveau
en de
Kerndomein
met
het
en de
inhoud
vanniveau
de gevolgde
de
functie
stemt
overeen
inhoud
van
de gevolgde
opleiding
met het
niveau
en de
inhoud opleiding
van de gevolgde
opleiding

11,6%
11,6%
11,6%

18,4%
18,4%
18,4%

6,3%
6,3%
6,3%

Horizontale
Horizontale
mismatch
mismatch
werkzaam
in
Horizontale
werkzaam
in
andere
richting
mismatch
andere
richting
werkzaam
in
andere richting

Verticale
Verticale
mismatch
mismatch
werkzaam
Verticaleop
werkzaam
op
lager
niveau
mismatch
lager niveau
werkzaam
op
lager niveau

Dubbele
Dubbele
mismatch
mismatch
werkt zowel
op lager niveau
Dubbele
werkt
op lager
niveau
alszowel
inmismatch
andere
richting
alszowel
in andere
richting
werkt
op lager
niveau
als in andere richting

Aansluiting arbeidsmarkt: opleidingsrichting en opleidingsniveau
Selecteer een jaar:

Selecteer een sector:

Selecteer of respondent werk zoekt:

2017

Taal en Cultuur

All

33,1%
33,1%
33,1%
Kerndomein
Kerndomein
de functie
stemt overeen
demet
functie
stemt overeen
het niveau
en de
Kerndomein
met
het
niveau
en de
inhoud
van
de gevolgde
de functie stemt
overeen
inhoud
van
de gevolgde
opleiding
met het
niveau
en de
inhoud opleiding
van de gevolgde
opleiding

17

15,8%
15,8%
15,8%

20,0%
20,0%
20,0%

31,1%
31,1%
31,1%

Horizontale
Horizontale
mismatch
mismatch
werkzaam
in
Horizontale
werkzaam
in
andere
richting
mismatch
andere
richting
werkzaam
in
andere richting

Verticale
Verticale
mismatch
mismatch
werkzaam
Verticaleop
werkzaam
op
lager
niveau
mismatch
lager niveau
werkzaam
op
lager niveau

Dubbele
Dubbele
mismatch
mismatch
werkt zowel
op lager niveau
Dubbele
werkt
op lager
niveau
alszowel
inmismatch
andere
richting
alszowel
in andere
richting
werkt
op lager
niveau
als in andere richting

Nationale Alumni Enquête 2017 (bewerking VSNU): https://vsnu.nl/aansluiting–arbeidsmarkt.html
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Deel II
Sectorplan Geesteswetenschappen

Traditie in transitie
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Woord vooraf
Hierbij presenteren het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG), het
Disciplineoverleg Godgeleerdheid (DGO) en het Disciplineoverleg Wijsbegeerte (DGW)
het Sectorplan Geesteswetenschappen: Traditie in transitie.
In een vruchtbaar en creatief proces van overleg kwamen de betrokken disciplines tot hun gezamenlijke
doelstellingen voor de komende planperiode: de basis op orde te brengen, komen tot verdergaande
samenwerking door middel van efficiency en profilering en, voorwaardelijk daarvoor, investeren in infrastructuur.
Naast deze interne samenwerking zoeken de Geesteswetenschappen meer dan ooit de samenwerking
buiten de eigen sector om slagvaardiger te kunnen opereren over de grenzen van universiteiten en
disciplines heen. Samen met de Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Economische Wetenschappen zijn we georganiseerd binnen de Social Sciences and Humanities Raad (SSH-Raad). Vanuit die
samenhang wordt een sectoroverstijgend, SSH-breed plan gepresenteerd met een thematische focus:
Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld.
Het sectorplan van de Geesteswetenschappen sluit aan bij dit overkoepelende SSH-plan en reageert
tevens op de rapporten Sectorbeeld Social Sciences and Humanities (SHH, 2018); Talen voor Nederland
(KNAW, 2018); Nederlands verdient meer (KNAW, 2019) en het recente PwC-rapport Toereikendheid,
doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o (2021).
Dit sectorplan kan bovendien niet los worden gezien van de hernieuwde rol die sectorplannen in
de laatste jaren hebben gekregen in het overheidsbeleid rond hoger onderwijs en wetenschap. Het
plan volgt de zogenaamde Breimer-aanpak, waarin thematisering, samenwerking en profilering
sleutelbegrippen zijn, en die inmiddels in verschillende academische sectoren met succes is gevolgd.
Graag willen wij alle collega`s die hebben meegedacht en meegeschreven danken voor de hulp bij het
tot stand komen van dit sectorplan.
Prof. dr. Anthonya Visser (voorzitter DLG)
Prof. dr. Christoph Lüthy (voorzitter DWB)
Prof. dr. Ruard Ganzevoort (voorzitter DGO)
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1. Gemeenschappelijke waarde
De Geesteswetenschappen creëren positieve maatschappelijke en wetenschappelijke impact. Ons
onderzoek genereert kennis over en inzicht in alle aspecten van wat het betekent om mens te zijn
en geeft daarmee richting en invulling aan duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Het
onderwijs in de Geesteswetenschappen zorgt voor disseminatie van die kennis, stimuleert het kritisch
denken en levert zo een essentiële bijdrage aan een democratische, open samenleving.
De Geesteswetenschappen, ook wel alfawetenschappen of ‘humaniora’ genoemd,
bestuderen de producten van de menselijke geest, zoals kunst, muziek, taal, literatuur,
theater, en teksten in de breedste zin van het woord. De Geesteswetenschappen bestaan
uit de vakgebieden taalkunde, literatuurwetenschap (of letterkunde), geschiedwetenschap,
filosofie, kunstgeschiedenis, archeologie, musicologie, theaterwetenschap, religiestudies en
media-/communicatie- en informatiewetenschappen.
In 2020 staan meer dan 33.000 studenten ingeschreven bij onze opleidingen en werkt er
bijna 2.300 fte aan wetenschappelijke stafleden binnen onze sector (ruim 4.200 fte inclusief
promovendi en ondersteunend en beheerspersoneel). Hierbij valt op dat het aantal studenten
de afgelopen jaren veel sterker is gegroeid dan het aantal fte.1

1.1 Bijdrage aan de samenleving
Ons land kent enorme maatschappelijke uitdagingen. Naast de transitie naar een klimaatneutrale
samenleving, met behoud van kwaliteit van leven nu en voor latere generaties, is er een maatschappelijke
opgave op het gebied van kansengelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en volwaardige participatie:
hoe zorgen we ervoor dat burgers zinvol en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving? Het
herstel van vertrouwen in de overheid, dat in het coalitieakkoord een prominente plek inneemt, is
daarvoor een belangrijke voorwaarde. Al deze kwesties vragen om beschouwing en verdieping, die de
Geesteswetenschappen bieden.
Ook bij grote technologische veranderingen in onze samenleving, bijvoorbeeld als gevolg van de
energietransitie, de toenemende digitalisering en de toepassing van kunstmatige intelligentie, komen
fundamentele vragen naar voren op het gebied van onder andere ethiek, levensstijl, menselijke
waarden en zelfs ons beeld van de mens zelf. Hoe kunnen we zorgen dat de samenleving deze enorme
verandering kan opnemen en een plek geven in de eigen leef- en werkomgeving? Hoe voorkomen
we een ‘future shock’2 waarin grote groepen burgers de aansluiting niet meer kunnen vinden bij de
ontwikkelingen om hen heen?
Wat in ieder geval nu al duidelijk is: willen we tot een echt duurzame samenleving komen, dan moet
de rol van de mens centraal blijven staan. En moeten we een antwoord vinden op de vraag hoe we
om willen gaan met al die technologische mogelijkheden. Daar ligt een grote waarde van de Geesteswetenschappen, die de kracht kennen van het inherente veranderpotentieel van tradities en ons daarmee
helpen reflecteren op de kwaliteit van (samen)leven en ons leren onze leefwereld te begrijpen. Maar die
ook oplossingen aanreiken in het debat over wat voor de samenleving van belang en waarde is, nu en
in de toekomst.

1
2

WOPI 2020, VSNU, update juli 2021, HOOP-gebied Taal & Cultuur. Zie ook bijlage 1.
Alvin Toffler, Future shock (New York, 1970).
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1.2 Uitgangspunten sectorplan
Met dit sectorplan geven we een beeld van de situatie van de Geesteswetenschappen aan de
Nederlandse universiteiten. Maar vooral geven we een integrale visie op de ontwikkeling van ons
onderwijs en het onderzoek in de komende periode: hoe we willen investeren in strategische
samenwerking en profilering en hoe we willen bijdragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke
vraagstukken.
Hieronder maken we eerst duidelijk hoe we tot deze visie zijn gekomen en aan welke strategische keuzes
alle faculteiten binnen de Geesteswetenschappen zich de komende jaren gezamenlijk committeren. Deze
speerpunten worden vervolgens nader toegelicht:
• In deel A presenteren we twee interdisciplinaire onderzoeksthema’s waar we de komende jaren
meer in willen investeren: 1) Humane Artificiële Intelligentie (AI); 2) Cultureel Erfgoed & Identiteit.
Deze thema’s sluiten aan op de overkoepelende thema’s in het Sectorbeeld Sociale en Geesteswetenschappen.
• In deel B geven we onze plannen weer voor een investering in het onderwijs- en onderzoeksveld
Talen & Culturen.
• In deel C geven we aan hoe we dit sectorplan zullen uitvoeren en welke financiering daarvoor nodig
is. Belangrijk aspect hierbij is de profilering van en afstemming tussen al onze instellingen: we maken
nadrukkelijk per instelling onderscheidende keuzes op basis van universitaire speerpunten.

1.3 Doelstelling
Het beoogd effect van dit sectorplan is drieledig:
• Het versterken van een duurzame basis met voldoende onderzoeks- en onderwijscapaciteit, ruimte
voor onderzoek en voldoende staf voor hoogwaardig onderwijs, ook in kleine opleidingen. Vanuit die
basis wordt de samenhang tussen onderwijs en onderzoek en multi- en interdisciplinaire samenwerking in onderwijs en onderzoek versterkt. Dit is essentieel voor het oplossen van complexe
maatschappelijke vraagstukken en draagt bij aan doorbraken in het wetenschappelijk onderzoek.
• Het aanjagen van meer interdisciplinaire samenwerking in onderwijs en onderzoek en profilering
tussen instellingen, en samenwerking met maatschappelijke partners (zoals werkveld en regio).
Door onze krachten te bundelen, los van traditionele taakverdelingen, ontstaat synergie en kan
wetenschappelijke en onderwijscapaciteit doeltreffender en doelmatiger worden ingezet. Bijkomend
voordeel: een helder profiel voor de sector.
• Het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rond welzijn, participatie
en burgerschap in een complexe en geglobaliseerde maatschappij, en aan de versterking van onze
internationale economische en politieke positie.
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2. Stand van zaken: kwaliteit,
knelpunten, kansen en koers
2.1 Kwaliteit van onderzoek, onderwijs en impact
De Nederlandse Geesteswetenschappen behoren tot de wereldtop. Vijf Nederlandse universiteiten
staan voor wat betreft de Humanities in de top 100 van The World Universities ranking (2020)3, vier
universiteiten staan voor de Arts & Humanities in de top 100 van de QS World University Ranking.4
Het domeinbeeld Samen Sterk vermeldt dat de Social Sciences & Humanities (SSH) van alle vier de
wetenschapsdomeinen het meest succesvol is in het binnenhalen van Europese ERC-subsidies; het
Nederlandse honoreringspercentage voor dit domein ligt gemiddeld 6% hoger dan in de rest van Europa.
Het onderzoek binnen de kunst-, cultuur-, literatuur- en muziekwetenschappen, politicologie,
sociologie, antropologie en de informatie- en communicatiewetenschappen wordt volgens
AWTI, KNAW en het Rathenau Instituut zelfs buitengewoon vaak geciteerd en heeft daarmee
internationaal enorme impact. In vergelijking met alle disciplines over de gehele breedte van
de wetenschappen hebben de kunst-, cultuur- en muziekwetenschappen zelfs de hoogste
citatie-impact.” (Samen Sterk, p. 13)

Maatschappelijke impact: onderzoek
Onze onderzoekers werken samen met maatschappelijke partners aan maatschappelijke vraagstukken,
geven in de media richting aan het maatschappelijke debat en publiceren aansprekende werken voor
een breed publiek. De vele bijzondere leerstoelen in de sector geven uiting aan de wisselwerking tussen
Geesteswetenschappen en samenleving. Ook hebben onze onderzoekers zitting in Raden van Advies
van maatschappelijke instellingen en fungeren ze als adviseur of bestuurder in lokale, nationale en
internationale organisaties en overheid.

Maatschappelijke impact: onderwijs
Het totaal aantal ingeschreven studenten bij Geesteswetenschappelijke opleidingen (HOOP-gebied
Taal en Cultuur) stijgt gestaag. In 2020 stonden er per 1 oktober 33.381 studenten ingeschreven
voor Ba- en Ma-opleidingen gezamenlijk.5 Dankzij een groeiende internationale instroom dragen onze
opleidingen bij aan de versterking van de Europese demos en stroomt bovendien buitenlands talent in
op onze arbeidsmarkt. Studenten zijn overwegend positief over hun studie, zoals onder meer blijkt uit de
resultaten van de Nationale Studenten Enquête. In de Keuzegids Universiteiten krijgen onze opleidingen
naar verhouding zeer vaak het kwaliteitszegel Topopleiding. Afgestudeerden komen over het algemeen
terecht op passende en betekenisvolle posities in zowel publieke als private sector, waarbij het in de
alumnimonitors van de betreffende faculteiten opvalt dat de arbeidsmarkt voor geesteswetenschappers
vaak aanzienlijk breder is dan het gebied van hun specialisatie doet vermoeden.

2.2 Knelpunt: bekostiging
De bekostiging van de sector mag bijna omgekeerd evenredig genoemd worden aan de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek. Het PwC-rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het
mbo, hbo en wo&o’ zet helder uiteen hoe zeer de rijksbijdrage per student de afgelopen jaren is gedaald,
dat de onderzoeksfinanciering eveneens verslechterde, en maakt bovendien duidelijk dat investeringen in
infrastructuur eveneens enorm achter zijn gebleven. Waar de rijksbijdrage per student in 2002 nog zo’n
€19.500 bedroeg, is dit teruggelopen naar €15.500 in 2021 (beide cijfers op prijspeil van 2020). Dit is
een daling van maar liefst 20%.6
3
4
5

Zie: Round University Ranking.
Zie: QS World University Ranking.
Zie bijlage 1.
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Onderzoeksfinanciering
PwC constateert dat het huidige macrobudget niet toereikend is in het wetenschappelijk onderzoek.
Door deze krapte is de financiering van onderzoek in toenemende mate afhankelijk van kortlopende
projectgelden. In tegenstelling tot de hierboven aangehaalde Europese honoreringspercentages voor SSH,
zijn de percentages bij het verwerven van tweede en derde geldstroommiddelen in Nederland kleiner
dan in de andere domeinen. Een honoreringskans van 21% in 2020 bij Exacte- en Natuurwetenschappen
staat bijvoorbeeld tegenover 12% honoreringskans bij Sociale- en Geesteswetenschappen.7 Gemeten
naar de drie geldstromen samen is het aandeel van de Geesteswetenschappen het kleinst van alle
sectoren, namelijk 7%.8
Gevolg hiervan is dat er minder ruimte is voor onderzoek in vergelijking met andere domeinen en dat
individuele medewerkers een grotere inspanning moeten leveren om externe financiering te verwerven.
Faculteiten moeten deze projecten bovendien matchen met eigen middelen, waardoor verder beslag
wordt gelegd op de basisbekostiging.

Onderwijsfinanciering
We hebben een grote diversiteit aan (kleine en middelgrote) wetenschapsgebieden en -opleidingen. Die
zijn alle van grote maatschappelijke waarde, maar door hun omvang relatief duur. Wij kunnen daardoor
minder grootschalig onderwijs bieden. Bij vergelijkbare studentenaantallen zijn daarom bij ons meer
docenten nodig dan bij andere faculteiten. De financiering van de overheid houdt daar geen rekening
mee. Hierdoor kunnen onvoldoende docenten worden aangesteld, wat resulteert in een hogere onderwijslast, daardoor minder ruimte voor onderzoek en verzwaring van de werkdruk bij de zittende staf.

Financiering infrastructuur
Onderzoek binnen Geesteswetenschappen kent al jaren een sterk groeiende behoefte aan hoogwaardige
lokale infrastructuur, zoals laboratoria – inmiddels expliciet ook voor disciplines die daar vroeger minder
behoefte aan hadden, zoals living labs/collaboratoria voor de kunst- en cultuurdisciplines, meetinstrumenten (ook EEG, fMRI, MEG), digitale archivering van onderzoeksmateriaal en mogelijkheden voor
dataverzamelingen (Digital Humanities). Waar opleidingen in de domeinen bèta, techniek en medisch
vanwege dergelijke kostbare voorzieningen hoog bekostigd zijn, krijgen de Geesteswetenschappen voor
deze toenemende kostenposten geen compensatie.

Gevolgen
Met veel studenten, weinig onderzoeksgeld en een achterblijvende eerste geldstroom is het een logisch
gevolg dat er relatief weinig tijd is voor onderzoek, de werkdruk toeneemt en de motivatie afneemt –
kortom, dat de sector onder druk staat.

2.3 Kansen
Ondanks deze uitdagende omstandigheden zijn onze prestaties tot nu toe van hoge kwaliteit – zoals
hierboven toegelicht. We hebben nu ondersteuning en versterking nodig, niet alleen om dit niveau vast
te houden en de werkdruk te verlichten, maar ook omdat we de ambitie hebben om een stap voorwaarts
te maken, specifiek op de punten waarop voor onze sector kansen liggen:

6
7
8

Universiteiten van Nederland, De dalende rijksbijdrage en de druk op onderwijs en onderzoek.
Rathenau Instituut, Aanvraagdruk bij NWO.
Rathenau Instituut, R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied.
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• Interdisciplinair werken: De Geesteswetenschappen worden gekenmerkt door sterke vakgebieden.
Grote maatschappelijke vraagstukken vragen echter om een meer interdisciplinaire benadering
naast de bestaande vakgebieden. We willen faciliteren dat studenten en onderzoekers hun kennis en
vaardigheden meer en effectiever inzetten in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, vertrekkend
vanuit een solide disciplinaire basis. Daarom is het opleiden van toekomstige interdisciplinaire
Geesteswetenschappers zeer belangrijk, vanaf het moment dat studenten aan hun BA beginnen.
Er is binnen onze discipline al jaren een trend naar meer thematisch en interdisciplinair werken
gaande, waardoor de ontwikkeling van team science wordt versterkt en onderzoek meer samenhang
en profilering vertoont. De verschillende visitatierapporten (volgens het SEP-protocol) getuigen
daarvan. Deze trend willen we komende periode versterken, onder meer door maatschappelijke
partners en het werkveld meer te betrekken in ons onderwijs en onderzoek.
• Infrastructuur onderzoek: technologische ontwikkelingen en enorme hoeveelheid digitale data die
tegenwoordig beschikbaar is, openen nieuwe onderzoeksvragen en bieden kansen voor toepassingen
in de maatschappij. Dit heeft een impuls gegeven aan onze vakgebieden, zoals zichtbaar in de
opkomst van de Digital Humanities. Ook door kruisbestuiving als gevolg van samenwerking met
andere disciplines kennen de Geesteswetenschappen een sterk groeiende behoefte, ook lokaal,
aan hoogwaardige infrastructuur. Net als de domeinen bèta, techniek en medisch hebben de
Geesteswetenschappen middelen nodig om die technische en digitale infrastructuur te bekostigen
om zo de aansluiting bij ontwikkelingen op het wetenschapsgebied bij te houden en vorm te geven
– maar ook om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken als gevolg van de technologische vernieuwing.
• Kleine vakken: de breedte aan disciplines en diversiteit aan perspectieven zijn een grote kracht
van verschillende Geesteswetenschappelijke faculteiten en vormen een uitnodiging om studiekiezers
vanuit het VWO Cultuur & Maatschappij-profiel – dat qua imago sterk onder druk staat – een passend,
aantrekkelijk en maatschappelijk relevant aanbod te doen. Daarnaast heeft een groot deel van deze
kleine opleidingen een maatschappelijk belang omdat zij de aanwas van academisch geschoolde,
eerstegraads leraren voor het middelbaar onderwijs verzorgen.
Door landelijk samenwerking te zoeken kunnen kleine opleidingen elkaar versterken en zo een
aantrekkelijk aanbod voor studenten creëren. Een concreet voorbeeld: Masterlanguage, de interuniversitaire samenwerking bij Masteropleidingen in het kader van Duurzame Geesteswetenschappen,
heeft wetenschappers en studenten uit de verschillende taal- en cultuuropleidingen in landelijk
verband samengebracht. Dat heeft vooral synergie-effecten bewerkstelligd in het onderwijs
gebaseerd op de complementariteit van de expertise van de betrokken wetenschappers op
verschillende universiteiten, waar studenten duidelijk profijt van hebben.
• Aansluiting op de arbeidsmarkt: Het totaal aantal afgestudeerden dat binnen 1,5 jaar na uitstroom
werk heeft, ligt iets lager dan bij de andere sectoren en de tevredenheid over de aansluiting van de
studie op de arbeidsmarkt is ook iets lager (waarbij aangetekend dient te worden dat veel geesteswetenschappelijke opleidingen niet opleiden voor een heel specifiek beroep, maar op een brede
arbeidsmarkt).9 Hier is ruimte voor verbetering en die opdracht nemen we graag aan. Tegelijkertijd
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zijn er domeinen binnen de Geesteswetenschappen waar het aantal studenten sterk achterblijft bij de
maatschappelijke vraag, zoals we in het bijzonder zien in het geval van het zeer verontrustende tekort
aan docenten in het middelbaar onderwijs.

2.4 Koers
Bovenstaande analyse laat zien dat een verbetering van de basisfinanciering (lumpsum) voor de Geesteswetenschappen over het geheel van fundamenteel belang blijft. Na een brede discussie tussen
de betreffende faculteiten maken wij in dit sectorplan, binnen het kader van de maatschappelijke
uitdagingen die in het SSH-brede sectorplan worden geadresseerd ten aanzien van Welvaart, participatie
en burgerschap in een digitale wereld, een specifieke prioritaire keuze voor een kwaliteitsimpuls op
twee onderzoeksthema’s (Humane AI en Cultureel Erfgoed & Identiteit) en voor het onderwijs- en
onderzoeksveld Talen & Culturen. Bovengenoemde kansen komen bij deze gebieden duidelijk naar voren.
De keuze voor de twee onderzoeksthema’s komt voort uit hun grote maatschappelijke belang.
Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Hoe moet
onze samenleving zich verhouden tot deze digitale transformatie? Hoe vinden we een balans tussen
vrijheid van handelen en de functionele meerwaarde van AI? Hoe borgen we publieke waarden, onze
grondrechten en democratische vrijheden en hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan profiteren van
deze vooruitgang? De bijdrage die de Geesteswetenschappen kunnen leveren aan Humane AI, zowel
eigenstandig als in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met bèta en techniek, verdient krachtige
ondersteuning.
Het thema ‘Cultureel Erfgoed & Identiteit’ raakt belangrijke aspecten van de menselijke leefwereld en de
manieren waarop wij ons als samenleving tot het verleden en tot traditie kunnen verhouden. Het heeft
dan ook belangrijke raakvlakken met hedendaagse discussies rond culturele identiteit, multiculturalisme,
inclusie en diversiteit. De keuze voor deze twee thema’s onderstreept, al met al, de tendens naar
‘vermaatschappelijking’ van onderwijs en onderzoek binnen de Geesteswetenschappen, die daarmee
ook voor dit sectorplan leidend wordt.
De keuze voor Talen & Culturen wordt ingegeven door de overweging dat daar kansen liggen voor
een kwaliteitsimpuls en vernieuwing. Dit is mogelijk door betere profilering (in lijn met de onderzoekszwaartepunten van de faculteiten) en betere aansluiting bij een steeds bredere arbeidsmarkt. Tevens is
er efficiencywinst te behalen door samenwerking op het gebied van de kleine talen en de neerlandistiek
– hetgeen als desideratum is aangegeven in het regeerakkoord. Deze dubbelslag krijgt in dit sectorplan
gestalte.
Met dit sectorplan continueren en versterken we zo de eerder, in het kader van de Duurzame Geesteswetenschappen (DGW), ingezette koers van profilering en landelijke samenwerking. Op deze wijze geven
we bovendien doelgericht gehoor aan onze zorgplicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor
het taal- en cultuur-onderwijs.
Deze faculteitoverstijgende en langetermijnstrategie voor de gehele sector wordt hieronder beschreven in
delen A (de interdisciplinaire onderzoeksthema’s Humane AI en Cultureel Erfgoed & Identiteit), B (Talen &
Culturen) en C (Investeringsagenda).
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Zie bijlage 3.
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Deel A: interdisciplinaire
onderzoeksthema’s
De afzonderlijke instellingen binnen onze discipline hebben in onderlinge afstemming de strategische
keuzes gemaakt om een impuls te geven aan twee interdisciplinaire onderzoeksthema’s, namelijk
Humane Artificiële Intelligentie en Cultureel Erfgoed & Identiteit.
Deze twee thema’s sluiten aan bij de SSH-brede thematiek ‘Welvaart, participatie en burgerschap in
een digitale wereld’, maar ook bij maatschappelijke discussies over onder meer identiteit en digitale
geletterdheid. Deze thema’s beantwoorden dan ook aan de ambities in het regeerakkoord, specifiek
met betrekking tot Onderwijs en ontwikkeling; Cultuur en creatieve industrie; Digitalisering.
Met de keuze voor deze thema’s willen we bovendien een impuls geven aan inhoudelijke samenwerking
over de grenzen van disciplines, sectoren of zelfs domeinen heen op het terrein van deze vraagstukken.

A1: Humane Artificiële Intelligentie
De digitale samenleving heeft de laatste jaren, mede door de enorme ontwikkelingen op het gebied
van dataverzameling en dataverwerking (data science) en artificiële intelligentie (onder meer spraakherkenning), een enorme vlucht genomen. Ontwikkelingen als Internet of Things, blockchain en
Artificial Intelligence (AI) bieden nog veel onontgonnen mogelijkheden voor het individu en voor de
samenleving. Er zijn echter ook risico’s en uitdagingen aan verbonden, onder meer op het gebied van
kansenongelijkheid, diversiteit, privacy, mensenrechten, desinformatie. Het is daarom niet verwonderlijk
dat het Nederlandse kabinet, in lijn met het gezichtspunt van de Europese Unie, een mensgerichte
benadering van AI voorstaat die de publieke belangen en waarden vooropstelt (Omzien naar elkaar,
vooruitkijken naar de toekomst. Coalitieakkoord, 2021). Het gaat bij AI dus uitdrukkelijk niet alleen om
techniek, maar zeker ook om de maatschappelijke uitdagingen die AI met zich meebrengt.
In het VSNU-rapport Digitale Samenleving: van Ambitie naar Aanpak (2017) hebben de Nederlandse
universiteiten aangegeven dat ze zich als een proeftuin voor digitale innovaties willen profileren. Gezien
de complexiteit van de problematiek wordt hierbij expliciet gepleit voor een aanpak vanuit een breed
spectrum van disciplines. De Geesteswetenschappen zijn bij uitstek geschikt om kritisch te reflecteren
en actief mee te denken over de sociaal-culturele en ethische kwesties die de digitale samenleving met
zich meebrengt, en bij te dragen, in samenspraak met technische partijen, aan een goede aansluiting
tussen techniek, mensen en samenleving. Juist door gezamenlijk op te trekken, ontstaat Humane AI die
doet wat beoogd is, en waarvan de – onvermijdelijke – onverwachte effecten in goede banen worden
gestuurd, en die daardoor aan mens en maatschappij dienstbaar zal zijn.
Het is daarom van belang dat de Geesteswetenschappen actief meebouwen aan deze samenleving en
een rol spelen bij het duiden van de veelheid aan data en adviseren hoe er verantwoord mee om te gaan,
zodanig dat risico’s van (kansen)ongelijkheid en exclusie geminimaliseerd worden.

Ethische kwesties
Algoritmen voor AI worden geschreven door mensen, die impliciet of expliciet vooroordelen hebben.
Daarom hebben beslissingen die in het kader van de artificiële intelligentie worden genomen per definitie
een ethische dimensie. Het is daarom van belang dat bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van
en algoritmen voor AI deze dimensie vanaf het begin wordt meegenomen en dat de besluiten die eraan
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ten grondslag liggen transparant en moreel verantwoord zijn. Een belangrijke vraag is hoe het
afwegings-kader hiervoor vorm krijgt; er bestaat hierover immers geen algemeen geldende (internationale) consensus.

Sociaal-culturele kwesties
AI, digitale technieken en data-visualisaties zijn niet waardeneutraal. Integendeel, ze zijn van waarden
doordrenkt. Het doorgronden van de waarden en de consequenties van het ‘doorrekenen’ van de
waarden die besloten liggen in bijvoorbeeld algoritmen is, zo weten we inmiddels door schade en
schande, van wezenlijk belang voor onder andere het vertrouwen in de overheid en bescherming
van fundamentele mensenrechten. De Geesteswetenschappen kunnen een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een AI die data ‘begrijpt’ zoals mensen die begrijpen in het licht van normen, waarden
en identiteit. Dat betekent dat we die normen, waarden en identiteiten moeten modelleren en de
geesteswetenschappelijke objecten (taal, kunst, geschiedenis) moeten kunnen duiden aan de hand van
die modellen.

Human Computing Interaction - Mens-machine interactie
In onze digitale samenleving hebben wij dagelijks te maken met interacties met machines (van onze
computer tot onze intelligent digital assistants). De grote uitdagingen zijn nog steeds de ambiguïteit
en variatie van taal en spraak, en de uitdaging van computer-gebaseerde generatie en interpretatie,
een uitdaging die nog vele malen groter is dan het gangbare (analoge) interpretatie-proces en die raakt
aan zorgen met betrekking tot duurzaamheid. Welke taaltechnologische vernieuwingen zijn nodig om
optimale mens-machine interacties effectiever en inclusiever te maken? In hoeverre kunnen inzichten
op het vlak van argumentatie en opinion mining, sentiment-analyse en communicatie-gedragsonderzoek
het gebruik van zinvolle AI vergroten?
AI en het daarmee verbonden automated decision making zal ingezet worden in allerlei sectoren en
contexten, steeds vaker ook in directe interactie met mensen en de samenleving, denk hierbij aan de
media, opsporing en beveiliging, scholing, maar ook justitie en de gezondheidszorg; zodoende raakt de
ontwikkeling van AI aan fundamentele geesteswetenschappelijke vragen. Door vanuit onze discipline
vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontwerp van AI-systemen, zullen systemen ontstaan die niet
alleen beter geaccepteerd zullen worden, maar ook bijdragen aan sociaal-economische gelijkheid, het
voorkomen van vooroordelen, en het vergroten van eerlijkheid (fairness).
Het thema Humane AI vraagt om een interdisciplinaire invalshoek. Vanuit de Geesteswetenschappen
zijn er op dit terrein al sterke verbindingen met het AI-onderzoek van de technische universiteiten (TU’s).
Hoewel de TU’s geen Geesteswetenschappelijke faculteiten kennen, is er een organisatorische link via de
afdelingen Wijsbegeerte (UTwente), Ethics/Philosophy of Technology (TU Delft) en Philosophy and Ethics
of Technology (Eindhoven University). Deze afdelingen zijn ook vertegenwoordigd in het Disciplineoverleg
Wijsbegeerte.
Naast de bijdrage aan de ontwikkeling van AI in samenwerking met andere disciplines en de industrie,
hebben de Geesteswetenschappen bovenal een belangrijke eigenstandige rol door burgers te equiperen
voor de omgang met technologie (niet zozeer via functional skills, maar met critical digital skills als
kennis, begrip en bewustzijn) en door de impact van technologie in en op de samenleving te bestuderen.
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Wat levert een investering op?
Interdisciplinair onderzoek in AI vraagt dringend om een fundamentele bijdrage vanuit de Geesteswetenschappen. Hierbij gaat het voor de deelnemende instellingen om:
• Inclusieve, mensgerichte AI. Bij dit thema wordt kennis van het menselijk brein ingezet om sociale
vragen te onderzoeken, met een focus op de bijdrage aan een diverse en inclusieve samenleving. In
het bijzonder kunnen AI-technieken worden gebruikt om onderwijs meer te personaliseren, gebaseerd
op leermodellen en door voort te bouwen op kennis van theory of mind om te komen tot methodes
voor verklarende AI die recht doet aan culturele, sociale en economische verschillen tussen mensen.
Onderzoek op het terrein van chatbots, autonomie-aspecten binnen interacties tussen mens en
machine (zoals mens-robot-teams) en de rol van taal en visuele aspecten speelt onder dit thema
nadrukkelijk een rol. Uiteindelijk zal dit onderzoek leiden tot toepassingen in domotica, smart industry,
smart energy en beslissystemen. Daarbij gaat het mede om de doelgerichtheid, verantwoordelijkheid
en contextgevoeligheid van deze interactieve systemen.
• Data en platformen voor sociale, culturele en economische innovatie. De focus van dit thema
ligt op de praktische en sociale implicaties van de interactie tussen mensen en nieuwe technologieën.
Digitalisering impliceert zowel een verrijking als een transformatie van culturele praktijken en van
publiek, smaak, en normen in de consumptie, circulatie, waardering en commodificatie van cultuur.
Er ontstaat een digitale en mondiale publieke ruimte, waarbij de vraag moet worden gesteld hoe alle
burgers mee kunnen doen in een digitale maatschappij (digitale geletterdheid en inclusie) en hoe
cultuur een rol speelt of kan spelen bij het verbinden van die burgers.
• Verantwoord ontwerp en gebruik van AI-applicaties, digitalisering en technologie. Uitgaande
van de menselijke ervaring hebben de Geesteswetenschappen een cruciaal perspectief toe te voegen
aan de verantwoorde ontwikkeling van AI en computationele technologieën (o.a. in de domeinen
gezondheid en onderwijs), die gebaseerd zijn op persoonlijke data van burgers. Analyse van de
epistemologische veronderstellingen die aan het gebruik van AI ten grondslag liggen, en hun ethische
implicaties (denk aan de ontwikkeling van ‘machine ethics’), is een noodzakelijke voorwaarde om
te bepalen hoe AI op een verantwoorde wijze kan worden ingezet, rekening houdend met publieke
waarden. Ook de digitale geletterdheid en het oordeelsvermogen van gebruikers kunnen worden
versterkt om hen de controle over de eigen en andere data te laten behouden: zodanig dat er sprake
is van digitale soevereiniteit.

A2: Cultureel Erfgoed & Identiteit
Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze sociaal-culturele identiteit en onderdeel van de
gemeenschapsconstructie. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in actuele maatschappelijke debatten over Black
Lives Matter, migratie en het slavernijverleden. Zoals identiteit nauw verbonden is met moedertaal/
talen, zo is culturele identiteit nauw verweven met cultureel erfgoed; zozeer, dat ze elkaar wederzijds
bepalen.10 Cultureel erfgoed vertegenwoordigt of ‘vormt’ een identiteit en een identiteit kan ook onze
attitude bepalen tegenover dat erfgoed. Ze beïnvloeden hoe we naar onszelf en onze omgeving kijken;
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met wie of wat we ons identificeren, van wie we ons onderscheiden en hoe we met elkaar, de ‘anderen’
en onze omgeving omgaan. Het doorgronden van de samenhang tussen cultureel erfgoed en culturele
identiteit vereist een brede blik door ruimte of tijd. Hoewel het uiterst relevant kan zijn voor hedendaagse
maatschappelijke uitdagingen, zoals het omgaan met diversiteit, moet het niet enkel worden gezien als
een modern westers verschijnsel. Erfgoed moet nadrukkelijk ook in een Europees en mondiaal perspectief
worden bestudeerd.
Cultural heritage is, in its broadest sense, both a product and a process, which provides
societies with a wealth of resources that are inherited from the past, created in the present
and bestowed for the benefit of future generations. Most importantly, it includes not only
tangible, but also natural and intangible heritage.11
Cultureel erfgoed heeft zowel materiële als immateriële dimensies. Het raakt daarmee aan vrijwel alle
aspecten van het dagelijks leven en maakt (sub)groeps- en individuele identiteiten mogelijk of sluit deze
juist uit. Cultureel erfgoed wordt gekoesterd en doorgeven aan volgende generaties en is daarmee
toekomstgericht: het is een fundamentele bron voor menselijke ontwikkeling.12 Maar cultureel erfgoed
is zeker niet statisch; wat ertoe wordt gerekend en welke betekenis(sen) eraan worden toegekend is een
dynamisch fenomeen.
De Geesteswetenschappen vormen bij uitstek het onderzoeksveld waarbinnen de aard van cultureel
erfgoed en de wederkerige relatie met culturele identiteiten door tijd en ruimte kan worden onderzocht:
het betreft immers een ‘geestesgesteldheid’. Dat neemt niet weg dat materieel erfgoed en erfgoedinstituties object van studie en reflectie zijn. De cultuur- en taalwetenschappen, religiestudies,
geschiedwetenschap, kunstgeschiedenis, filosofie, archeologie, area studies, enzovoort, hebben allemaal
belangrijke bijdragen te leveren aan onderzoek naar cultureel erfgoed. Dit vereist dan ook breed,
disciplinair en interdisciplinair onderzoek13 en nadrukkelijk ook een internationale oriëntatie. Dat laatste
met name omdat lokale identiteiten zich steeds sterker tot een mondiaal perspectief verhouden, maar
ook omdat er in toenemende mate sprake lijkt te zijn van ‘contested heritage’ en erfgoed als bron van
conflict.
Naast de Geesteswetenschappen zijn daarom ook inzichten uit de nauw verwante Sociale
Wetenschappen (psychologie, politicologie, sociologie en antropologie) van belang om deze dynamiek
rond herinneringen, rituelen, en culturele of politieke processen van in- en uitsluiting te begrijpen.
In die zin bestaat een zekere complementariteit met het thema ‘maatschappelijke transitie en
gedragsverandering’ in het sectorplan van de Sociale Wetenschappen.

De maatschappelijke en economische impact
Inzicht in culturele identiteit en cultureel erfgoed heeft een zelfstandige meerwaarde, maar er is ook
een meer instrumentele betekenis gelegen in de bijdrage aan betere beleidskennis (‘action deficit’).14
Onderzoek naar cultureel erfgoed betreft onze culturele waarden en daarmee raakt het aan de
acceptatie van maatschappelijke veranderingen - niet alleen op sociaal en technisch vlak, maar ook in

Unesco Culture for Development Indicators (CDIS) Methodology Manual, p. 132.
Vergelijk: Albert, M.-T , Bernecke, R. & Rudolff, B. (Eds.) (2013). Understanding heritage: perspectives in heritage studies. Berlin: Walter de Gruyter. P.12.
13
Albert, Bernecke & Rudolff, p.2.
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Zo zijn bijvoorbeeld musea in het Verenigd Koninkrijk expliciet ingezet als medium om sociale inclusiviteit te bevorderen. Zie: Newman, A. & McLean, F.
(2006). The Impact of Museums upon Identity. International Journal of Heritage Studies, 12:1, p.62.
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de persoonlijke levensstijl. De spanning in de huidige multiculturele en meertalige samenleving eist meer
integratie, die wij alleen maar kunnen bereiken als wij de culturele en talige identiteit van mensen serieus
nemen.
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft een onderliggende ‘menselijke’ component die berust
op de zin- en betekenisgeving die we als mens aan onszelf, onze samenleving en onze wereld toekennen.
Het doorgronden van de wijze waarop cultureel erfgoed zin- en betekenisgeving kan bewerkstelligen is
van belang om te begrijpen wat waardevol wordt geacht en waarom. Dit inzicht kan ons helpen
adequater om te gaan met belangrijke maatschappelijke vraagstukken: Hoe kunnen en willen we ons
verhouden tot ‘artificiële intelligentie’, ‘het milieu’, ‘toekomstige generaties’ enzovoort.

Wat levert een investering op?
Interdisciplinair onderzoek naar culturele identiteit vereist een breed perspectief waarin historische,
literatuur-, film-, religiewetenschappen, filosofie en natuurlijk culturele studies een vergelijkend
perspectief door tijd en plaats kunnen bieden. Hierbij gaat het voor de deelnemende instellingen om:
• Materieel en immaterieel erfgoed. Bij dit thema staan verschillende vormen en dimensies van
cultureel erfgoed (textueel, materieel, immaterieel, digitaal, beeldend, audio, gesproken, gebouwd,
landschappelijk) centraal als bronnen voor onderzoek naar historisch besef en identiteit, zowel lokaal
als mondiaal, in heden en verleden. Een beter begrip van materieel en immaterieel erfgoed vraagt ook
om inzicht in maakprocessen en hun implicaties voor duurzame restauratie en behoud, in kunst en
creativiteit, en in het verschil in beleving van een tastbare werkelijkheid en een virtuele wereld.
Ook de effecten van de digitalisering van erfgoed op kennissystemen en methodologie dienen voorwerp
van onderzoek te zijn. Omdat data steeds meer digitaal beschikbaar zijn (zowel gedigitaliseerd, als digital
born), biedt Digital Humanities kansen om nieuwe vragen te stellen en oude vragen op een andere
manier en/of schaal te onderzoeken. Dit zorgt voor nieuw onderzoek en onderwijs met betrekking tot
zowel (oudere) media-als-erfgoed als de mediatisering en digitalisering van erfgoed en de daarmee
samenhangende veranderingen in kennissystemen en methoden, en vraagstukken rond curatie.
• Collectioneren, beheer en overdracht. Musea hebben zelf een geschiedenis, en spelen een grote rol
in de hedendaagse vormgeving van historische dimensies van erfgoed en identiteit. Dat gebeurt in relatie
tot de bredere erfgoedsector, maar ook, bijvoorbeeld, tot het onderwijs en media. Tradities, rituelen,
representaties van cultuur, onderwijs: het zijn evenzovele vormen die bijdragen aan de constructie en
intergenerationele overdracht van erfgoed. Dat geldt ook voor populaire cultuur en media. Musea en
andere erfgoedinstellingen staan voor de uitdaging om hun specifieke geschiedenissen waarin zij zich
specialiseerden op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis en archeologie of natuur, te verbinden
aan actuele maatschappelijke vragen waarin die specialisaties ter discussie staan. Zij moeten bovendien
nieuwe methodes en een nieuwe wetenschappelijke rigueur ontwikkelen op het gebied van provenance
research in de context van vragen rondom herkomst, restitutiebeleid en rechtsherstel.
• Cultureel erfgoed en maatschappelijke veranderingen. Cultureel erfgoed speelt een grote
maatschappelijke rol in het begrijpen van veranderingsprocessen, zoals blijkt, bijvoorbeeld, uit de lijst
van locaties op de Unesco World Heritage in Danger List, maar ook uit de soms hevige debatten rond
erfgoed en identiteit in Nederland. Soms zijn deze verbonden aan (de acceptatie van) maatschappelijke
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en technologische veranderingen in samenlevingen. Maar ook zien we in alle tijden hoe conflicten
rond culturele, sociale en politieke identiteiten, rond grenzen, (nationale) gemeenschappen en macht,
verweven zijn met erfgoed en herinneringsgemeenschappen.
We zien dat identiteit en de beleving van materieel, immaterieel en natuurlijk erfgoed zowel kan
bijdragen aan processen van polarisatie, verarming, ongelijkheid, als aan rechtvaardigheid, innovatie
en sociale cohesie. Context en inzicht in de historische (en culturele) processen spelen een rol bij de
totstandkoming van identiteiten; cultureel erfgoed is van belang om die dynamiek beter te grijpen, met
name in transitieperiodes.
• Cultureel erfgoed en de creatieve industrie, media en populaire cultuur. De invloed van de
populaire cultuur en media, zoals tv-series, games en muziek, op onze samenleving is onmiskenbaar. De
mediatisering van de samenleving heeft de manier waarop we cultureel erfgoed percipiëren en definiëren
fundamenteel veranderd. Zo vormen populaire media een belangrijk instrument waarmee mensen meer
te weten komen over de geschiedenis en identiteit van specifieke locaties.
Daarnaast worden films, televisieseries, games, popmuziek en boeken zelf cultureel erfgoed en
gekoesterd door zowel online fan-gemeenschappen als lokale erfgoedinstellingen. Als we een reëel en
grondig begrip willen verkrijgen van hedendaags immaterieel erfgoed, dan is het belangrijk de sleutelrol
van populaire media te onderkennen. Het gaat hierbij ook om de rol van de creatieve industrie in het
produceren van een wijdverbreide en vaak dominante representaties van het verleden.
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Deel B: Talen & Culturen
Communicatie is een van de cruciale eigenschappen die de mens tot mens maakt. Taal
maakt het mogelijk complexe sociale relaties aan te gaan met anderen en draagt bij aan het
vermogen om betekenis te geven aan het menselijk bestaan. Voor het verwerken van en voor
het delen van herinneringen met anderen is taal nodig, voor het bedenken van innovatieve
oplossingen voor problemen, voor het vormgeven van de toekomst van mens en aarde zijn
taal, verbeelding, innovatiekracht nodig. Dat geldt voor de coronapandemie evenzeer als
voor de complexe ingrepen die nodig zijn om de klimaatcrisis te lijf te gaan.
Universitaire gemeenschappen zijn bij uitstek gemeenschappen met een grote taaldiversiteit. Studenten
en staf beheersen, spreken en publiceren vaak in verschillende talen, en taal is op zich een belangrijk,
disciplineoverschrijdend onderwerp van onderzoek en onderwijs. Toch zien we tegelijkertijd, net als
in veel andere landen, ook een terugloop in de studentenaantallen bij de talenstudies. De geringe
studentenaantallen leiden ertoe dat een steeds groter aantal van deze opleidingen niet of slechts met
moeite rendabel is, gegeven de financiering in de eerste geldstroom. Voor het wetenschappelijk
onderzoek zijn de gevolgen dat de positie in de tweede en derde geldstroom moeizaam is, het aantal
leerstoelen en promovendi gestaag is afgenomen en de rol die talen spelen in zwaartepuntvorming in
faculteiten en universiteiten, discussies over bijdragen aan “missies”, nationale wetenschapsagenda etc.
gering is. Taal is overal, maar lijkt ons tegelijkertijd te ontglippen.
Taal- en cultuurspecifieke kennis is cruciaal voor de economische en politieke positie van ons land.
Wanneer onze kennis van andere talen en culturen afneemt, worden we voor de duiding van internationaal belangrijke gebeurtenissen afhankelijk van de zienswijze van derde landen. Taal- en cultuurspecifieke kennis is ook van essentieel belang voor steeds verdergaande processen en snellere innovaties
in ICT en artificiële intelligentie (zonder zeer specifieke kennis van een bepaalde taal, is het bv.
onmogelijk een automatisch vertaalprogramma voor die taal op optimaal niveau te maken), voor
inclusie-, participatie- en identiteitsvraagstukken op zowel nationaal als Europees niveau. Er is daarnaast op nationaal niveau ook een groot vraagstuk ten aanzien van het primair en secundair onderwijs. Dat betreft het lerarentekort, maar ook de steeds slechtere PISA-scores van Nederland op talige
vaardigheden.15
Onze keuze om te investeren in het onderwijs- en onderzoeksveld Talen en culturen sluit direct aan
bij wat daarover is gesteld in het SSH-domeinbeeld Samen Sterker (2018) en het op verzoek van het
ministerie opgestelde rapport Talen centraal: naar een deltaplan voor de universitaire talenstudies
(OCW, 2019). Ook het briefadvies van de KNAW over de neerlandistiek (Nederlands verdient meer, 2019)
is hiermee in lijn. In haar reactie aan de Tweede Kamer in 2020 gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap aan dat zij in het verlengde hiervan een sectorplan voor de talen beoogde. De analyse van
de bekostiging van het HOOP-gebied Taal & Cultuur in het PwC-rapport Toereikendheid, doelmatigheid
en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o maakt de noodzaak hiervan afdoende duidelijk.16

De aanpak: sterke knooppunten, sterke verbindingen
Door middel van eerdere programma’s heeft het DLG op diverse terreinen samenwerking in taalonderwijs
en -onderzoek tussen de faculteiten in den lande mogelijk gemaakt, met name op het gebied van
het masteronderwijs (Masterlanguage), en zo een model ontwikkeld voor een talencoalitie, dat met
15

16

Pisa 2018 Results. Combined Executive Summaries. Volume I, II & III. OECD 2019. Voor bijvoorbeeld de noodzaak om te investeren in oplossingen
voor de leesproblematiek onder jongeren zie het rapport Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland.
PwC, Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o, p. 77.
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knooppunten en verbindingen (hubs and spokes) werkt. Het gaat hier om een samenspel van lokale meer
gespecialiseerde onderwijs- en onderzoeksgroepen die elkaar aanvullen binnen een vakgebied. Dit model
biedt een goede basis, die nu verder uitgebreid moet worden om op grotere schaal de ondertussen
groter geworden problemen te lijf te gaan, in onderwijs én onderzoek. Deskundigheid op het gebied
van de talen moet niet verder afkalven, maar groeien, en er dienen voldoende specialisten te worden
opgeleid om aan de maatschappelijke en wetenschappelijke vraag te kunnen voldoen.
Daarbij is van belang dat zoals inmiddels ook duidelijk is geworden in andere sectoren, zoals bèta en
techniek, ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen als een verdeling van opleidingen over faculteiten serieus
tekortschieten. In de eerste plaats blijkt dat bij een dergelijke verdeling in de praktijk het totaal aantal
studenten nog verder daalt (door de lokale oriëntatie van studenten), terwijl anderzijds het tekort aan de
benodigde aantallen deskundigen in alle regio’s (bijvoorbeeld docenten in de talen) alleen maar groeit.
Niet minder belangrijk is dat kennis op het gebied van talen en culturen ook in andere disciplines dan die
van de Geesteswetenschappen een rol speelt in onderwijs en onderzoek, denk aan o.a.: politicologie,
health communication en human computing interaction. Diepgaande kennis van talen in combinatie met
steeds verder geautomatiseerde vertaal-instrumenten moeten de verbinding met zowel westerse als nietwesterse economieën en culturen vergroten. Kortom, hier zit bij uitstek de motivatie voor samenwerking
en voor een model van knooppunten en verbindingen.
Zoals gezegd, heeft de sector met dit model ervaring opgedaan op het niveau van het masteronderwijs.
Mede op basis van de ervaringen opgedaan in de coronacrisis, die geleid heeft tot een grote stap vooruit
in het gebruik van online en blended werkvormen, wordt dit model met dit sectorplan verder uitgewerkt
en toegepast, als volgt:
• Ten eerste wordt gehoor gegeven aan de wens in het regeerakkoord om voor de kleine studies en
voor de neerlandistiek tot verdergaande vormen van interuniversitaire samenwerking te komen. Dit
om efficiencywinst in het onderwijs mogelijk te maken en om in de toekomst tot een gecoördineerde
spreiding van specialisaties te komen. Een taskforce bestaande uit enkele decanen en interne en
externe experts zal hiervoor vóór eind 2022 concrete plannen presenteren.
• Ten tweede dient geïnvesteerd te worden in de relatie met de HBO-opleidingen en het primair en
secundair onderwijs. Er is een cluster van onderling verweven problemen, waaronder dalende PISAscores, dalende studentbelangstelling, lerarentekort, te geringe onderzoekscapaciteit. In dit verband
is in de literatuur regelmatig ook gewezen op de haperende aansluiting tussen het voortgezet
onderwijs en de taal- en cultuur-opleidingen. Dit plan voorziet in een versterking van de aanpak om
hierop te acteren.
• Ten derde voorziet het model van sterke knooppunten en sterke verbindingen in samenwerking
én profilering per faculteit. Vertrekkend vanuit de gezamenlijke uitspraak dat de deskundigheid op
het gebied van de talen niet verder moet afkalven, maar moet groeien, en er voldoende specialisten
dienen te worden opgeleid om aan de maatschappelijke en wetenschappelijke vraag te kunnen
voldoen, is landelijke afstemming bij profilerende keuzes noodzakelijk. Bij die profilerende keuzes
voor extra investeringen in onderwijs en onderzoek sluiten de faculteiten aan bij de speerpunten en
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onderzoekszwaartepunten van hun eigen universiteiten. Daarmee wordt bereikt dat de subsector talen
en culturen breder aansluiting vindt bij interdisciplinaire initiatieven, een sterkere gerichtheid krijgt op
maatschappelijke problemen en op een diversere arbeidsmarkt, en met dit alles de eigen earning
capacity in tweede en derde geldstroom vergroot.

Wat levert een investering op?
Investeringen in de ontwikkeling van taal- en cultuur-onderzoek waarbij de universiteiten gezamenlijk
zorg dragen voor een breed spectrum aan taalspecifieke kennis, betreffen de volgende knooppunten:
• Verankering disciplinaire taal- en cultuuropleidingen (schooltalen). Voortbouwend op de
ervaringen die in eerdere programma’s zijn opgedaan(o.a. in het kader van de Duurzame Geesteswetenschappen), werken de Geesteswetenschappelijke faculteiten doelgericht samen aan het garanderen
van een opleidingsaanbod dat stimuleert om, in een scala aan onderwijssituaties, naast het Nederlands
en Engels ook expertise op het gebied van andere talen te borgen. Een belangrijk aspect hiervan betreft
de samenhang tussen talenonderwijs en vernieuwde vakdidactiek die gebruikmaakt van blended learning
en digitalisering en die gericht is op taalverwerving en begrip voor de samenhangen van taal, cultuur
en literatuur. De wijze waarop de verankering uitgevoerd wordt kan per faculteit verschillen: door
versterking langs de disciplinaire as in de faculteit dan wel door complementariteit en samenwerking met
andere faculteiten.
• Taalvariatie, geletterdheid en inclusie in de digitale samenleving. In het verlengde van het
SSH-brede sectorplan Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld en het sectorplan
Sociale Wetenschappen agenderen de Geesteswetenschappelijke faculteiten expliciet de relevantie van
kennis over taalvariatie als bijdrage aan de prioriteit inzake ‘begrip van maatschappelijke ongelijkheid en
diversiteit’.
• Meertaligheid, transculturaliteit en tweede taalverwerving in onderwijs en organisaties.
Meertaligheid en multiculturaliteit in onderwijs en organisaties vraagt om een sterke onderzoeksbasis
voor taaldiversiteit, cognitie en cultuur, met als doel om tweede taalverwerving en meertaligheid in
verschillende functionele contexten systematisch te faciliteren en versterken.
• Taal in cultureel-politieke context. Het bestuderen van taalkundige vraagstukken in relatie tot hun
politieke, culturele en sociale context helpt om de onderlinge relaties, verschillen en overeenkomsten
tussen nationale en regionale culturen, bijvoorbeeld in grote maatschappelijke transities, te begrijpen.
Door deze thematische versterkingen van de oriëntatie op maatschappelijke impact van taal- en cultuurprogramma’s langs vier lijnen van onderzoek en onderwijs, zal dit sectorplan Geesteswetenschappen
bijdragen aan: 1) de versterking van het imago en zelfbewustzijn van het Cultuur & Maatschappijprofiel in het middelbaar onderwijs, door de relevantie en aantrekkingskracht van taalopleidingen in
het WO te bevorderen; 2) de vergroting van de betekenis van taal in samenhang met cultuur binnen
onze internationaliserende brede universiteiten vergroten. Taalwetenschappen zitten dicht bij exacte
wetenschappen, ze vormen een brug naar computer science. Maar die verbinding is alleen duurzaam
vanuit een goed begrip van de betekenis van taal als bron van ambivalenties en culturele expressie, die de
exacte benadering overstijgt.
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Deel C: Uitvoering en
investeringsagenda
In deel A hierboven hebben we twee onderzoeksthema’s beschreven die we gezamenlijk en interdisciplinair willen onderzoeken: Humane AI en Cultureel Erfgoed & Identiteit. In deel B presenteerden
we onze plannen voor een investering in het onderwijs- en onderzoeksveld Talen & Culturen. De
Geesteswetenschappelijke faculteiten hebben per universiteit voor ieder van deze investeringsdoelen een
keuze gemaakt voor relevante subthema’s, in lijn met de strategische speerpunten van de betreffende
universiteit. Deze profilering is zichtbaar gemaakt in de Breimer-tabel hieronder.

Breimer-tabel
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de profilering
van de betrokken faculteiten per universiteit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EUR

OU

RUG RUN

Humane Artificiele Intelligentie
Inclusieve, mensgerichte AI
Data en platformen voor sociale, culturele en
economische innovatie
Verantwoord ontwerp en gebruik van AI-applicaties,
digitalisering en technologie
Cultureel Erfgoed & Identiteit
Materieel en Immaterieel erfgoed
Collectioneren, beheer en overdracht
Cultureel erfgoed en maatschappelijke veranderingen
Cultureel erfgoed en de creatieve industrie,
media en populaire cultuur
Talen & Culturen
Verankering disciplinaire taal- en
cultuuropleidingen (schooltalen)
Taalvariatie, geletterdheid en inclusie in
de digitale samenleving
Meertaligheid, transculturaliteit en tweede taalverwerving
in onderwijs en organisaties.
Taal in cultureel-politieke context

17

Zie bijlage 4 voor een overzicht van de bij dit sectorplan betrokken faculteiten Geesteswetenschappen.
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C1 Begroting
We vragen voor de uitvoering van het sectorplan Geesteswetenschappen in totaal 25 M€, waarvan 21,5
M€ structureel en 3,5 M€ uit het 10-jarig, roulerend budget komt. Daarbij wordt de volgende verdeling
over de investeringsgebieden gehanteerd.

Verdeling investeringsgebieden Geesteswetenschappen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------in miljoen euro
Geesteswetenschappen

Structureel

10-jarig budget

Humane Artificiële Intelligentie
Inzet fte’s

8,00

Onderzoekinfrastructuur

2,00

Cultureel Erfgoed & Identiteit
Inzet fte’s

8,00

Onderzoekinfrastructuur

1,00

Talen & Culturen
Inzet fte’s

5,50

Onderzoekinfrastructuur
Totaal

0,50
21,50

3,50

Structurele middelen
Voor de structurele middelen ligt de focus op vaste aanstellingen voor extra UD’s te behoeve van de
prioriteiten uit het sectorplan. Tegelijk met deze impuls in vaste UD-posities wordt via een opslag op de
UD-salarislasten ook geïnvesteerd in doorstroommogelijkheden van de UD’s naar UHD-posities om zo het
functiehuis in balans te houden. Uitgegaan is van 1 bevordering naar UHD per 2 nieuwe UD-stafleden.
Op dezelfde manier wordt ook geïnvesteerd in direct aan deze UD-functies gerelateerde OBP-posities,
zodat gewaarborgd wordt dat er met de stijging van het aantal UD’s geen werkdrukverschuiving plaatsvindt van OBP naar wetenschappelijke staf. Hiervoor is 0,15 fte gerekend per 1 fte WP tegen gemiddeld
OBP-tarief. Verder is gerekend met het gebruikelijke NWO-opslagpercentage van 8% en met een klein
materieel budget voor de onderzoekers.
Daarnaast wordt een inhaalslag gemaakt in de onderzoeksondersteuning met vaste aanstellingen voor
lab-beheer, functioneel beheer, grote databestanden etc, die gekoppeld zijn aan de investeringen in de
onderzoeksinfrastructuur die opgenomen zijn in de aanvraag voor de 10-jarige middelen (zie hieronder
voor toelichting op de investering in infrastructuur).
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Om direct een forse impuls te geven aan de in deze sectorplannen gekozen thema’s en speerpunten,
start in 2023 eenmalig een 2-jarig postdoc-programma, waarbij het tweede postdoc jaar wordt gematcht
door de faculteiten. Hiervoor is financiële ruimte omdat niet alle UD-posities gelijk begin 2023 zullen zijn
ingevuld.
Naast inzet op de hierboven gepresenteerde prioriteiten, willen we met deze investeringen
nadrukkelijk meer onderzoeksmogelijkheden creëren voor jonge academici. Meer ruimte voor verdere
talentontwikkeling in deze groep is van belang om een sterke basis te creëren voor innovatief onderzoek
en onderwijs voor toekomstige generaties. Daarmee beogen de Geesteswetenschappen een nieuwe
generatie op te leiden van scherpe denkers met oog voor de menselijke maat, cultuur en identiteit en
kennis van technologische ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving.
Onze faculteiten kennen momenteel ook veel docentenaanstellingen zonder onderzoektijd, deels met
gepromoveerde docenten met onderzoekpotentie en -ambitie. Om recht te doen aan de vaak jarenlange
inzet van deze gepromoveerde docenten zullen de faculteiten medio 2023 inventariseren welke docenten
potentieel in aanmerking komen voor een UD-vacature. Op deze manier kan een deel van de hierboven
genoemde UD-vacatures snel worden ingevuld.
Toewijzing van de middelen leidt tot de onderstaande impuls in fulltime formatieplaatsen
(afgeronde aantallen):
Structureel

Eenmalig

130k€ per fte

75k€ per fte

90k€ per fte

fte UD’s

Bevorderingen
naar UHD (1:2)

fte OBP
(0,15)

fte LabCoördinatie

fte Postdocs

150

75

22

22

70

10-jarige middelen
De 10-jarige middelen worden voor wat betreft de twee onderzoeksthema’s Humane AI en Cultureel
Erfgoed & Identiteit ingezet voor het op peil brengen van de onderzoeksinfrastructuur. Daarnaast wordt
0,5 M€ ingezet voor de taskforce die concrete plannen zal ontwikkelen voor de kleine studies en voor de
neerlandistiek om tot verdergaande vormen van interuniversitaire samenwerking te komen – en daarmee
tot efficiencywinst in het onderwijs en een gecoördineerde spreiding van specialisaties te komen.
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Bijlagen
Bijlage 1: FTE & studentenaantallen HOOP-gebied Taal & Cultuur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000
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2020

Bron: WOPI 2020, VSNU, update juli 2021, HOOP-gebied Taal & Cultuur

Sectorplan Geesteswetenschappen | 69

Bijlage 2: Student-staf ratio HOOP-gebied Taal & Cultuur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22
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Bijlage 3: Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom, per HOOP-gebied
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Bijlage 4: Faculteiten Geesteswetenschappen
Erasmus Universiteit
• Faculteit der Wijsbegeerte
• Erasmus School of History, Culture and Communication
Open Universiteit
• Faculteit Cultuur en rechtswetenschappen
Radboud Universiteit
• Faculteit der Letteren
• Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
• Faculteit Letteren
• Faculteit Wijsbegeerte
• Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Tilburg University
• Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
• Tilburg School of Catholic Theology
Universiteit Leiden
• Faculteit der Archeologie
• Faculteit Geesteswetenschappen
Universiteit Maastricht
• Faculty of Arts and Social Sciences
Universiteit Utrecht
• Faculteit Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam
• Faculteit der Geesteswetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
• Faculteit der Geesteswetenschappen
• Faculteit Religie en Theologie
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Deel III
Dwarsdoorsnijdend thema in aansluiting
met de SSH-sectorplannen:

Welvaart, participatie
en burgerschap
in een digitale wereld
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Woord vooraf
Het SSH-domein is breed en bestaat uit vier verschillende sectoren: de Sociale Wetenschappen,
de Geesteswetenschappen, de Rechtswetenschappen en de Economische Wetenschap.
Die sectoren zijn onderverdeeld in disciplines, met name in de Sociale Wetenschappen
(bijvoorbeeld: psychologie, sociale geografie, antropologie) en in de Geesteswetenschappen
(bijvoorbeeld: Nederlands, mediastudies, taalwetenschap, religiewetenschap, filosofie). Het
domein behelst dus een veelheid en diversiteit aan expertisegebieden en steeds meer wordt
er bij grote maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken over de grenzen van de
traditionele disciplines samengewerkt.
De vier SSH-sectoren zijn georganiseerd in aparte faculteiten, die op hun beurt een palet aan (sub-)
disciplines herbergen. Dit in tegenstelling tot de bèta- en medische wetenschappen die vaak in één
faculteit zijn ondergebracht. Sectorplannen binnen de SSH kunnen derhalve in zichzelf al interdisciplinair
zijn, en samenwerking tussen de sectoren binnen de SSH is per definitie discipline-overstijgend. Wij
hechten eraan dit te benadrukken, omdat interdisciplinariteit een belangrijk waarde is geworden in het
Nederlandse onderzoeksbeleid. Dit is een ontwikkeling die wij van harte steunen, ook omdat de grote
maatschappelijke vraagstukken alleen door een combinatie van expertise aangegaan kunnen worden.
“Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld” is het breed gedragen sector-overstijgend
thema dat we hier presenteren in combinatie, en interacterend met de sectorplannen Sociale
Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Dit dwarsdoorsnijdend thema wil, toegespitst op een
actueel maatschappelijk vraagstuk, de interdisciplinariteit tussen de SSH-sectoren versterken en een
stevige basis geven.
Digitalisering is een van de centrale aanjagers van maatschappelijke verandering. Als zodanig is het ook
benoemd als één van de drie grote transities waar het missie-gedreven innovatiebeleid van de nieuwe
regering op wordt gericht (regeerakkoord, p. 29).
Die digitale transitie, zoals ook geconstateerd in het regeerakkoord (p, 32), biedt geweldige kansen,
zoals het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, het vergroten van de
effectiviteit van de publieke sector en het versterken van het concurrentievermogen. Tegelijkertijd roept
deze transitie ook fundamentele vragen op over digitale in- en exclusie, groeiende ongelijkheid in onze
samenleving, over menselijke besluit- en oordeelsvorming en over de effecten op veiligheid, rechtsstaat,
democratie, mensen- en grondrechten. De uitdaging is dan ook om de mogelijkheden zo goed mogelijk
te benutten en de negatieve effecten te voorkomen.
Deze uitdaging vraagt dringend om het vroegtijdig samenbrengen van expertise uit alle SSH-disciplines en
leent zich uitstekend voor nog stevigere samenwerking met de technische en bètawetenschappen, zoals
informatica en Artificiële Intelligentie (AI). Wanneer bijvoorbeeld patiënten in een ziekenhuis met inzet
van digitale technologische innovaties eerder naar huis kunnen, kan dit de kosten van de zorg reduceren
én deelname aan de samenleving vergemakkelijken. Dat kan echter alleen als de digitale middelen
begrijpelijk en hanteerbaar zijn voor de patiënten (digitale geletterdheid), als de aansprakelijkheid en
privacy goed zijn geregeld en als is nagedacht over de (online) communicatie. Als op collectief niveau
keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van digitale tools, moet worden onderzocht welke
publieke waarden hiermee in het geding komen—waarden zoals privacy, autonomie, gelijkheid of
democratische controle. Het inzetten van robots kan de concurrentiekracht van bepaalde sectoren
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aanzienlijk vergroten, maar het is ook van belang te doorgronden wat de psycho-sociale impact is op
de aard van het werk, hoe de regulering eruit moet zien en wat de economische en organisatorische
effecten zijn.
Waar tot op heden de digitale technologie veelal eerst wordt ontwikkeld en aanvullende vragen op
het terrein van SSH pas daarna aan bod komen, is er grote winst te behalen als een vroegtijdige
integratie van kennis veel gewoner wordt. SSH-expertise kan niet alleen bijdragen aan ontwikkeling
van technologie maar maakt het ook mogelijk gebruik en gevolgen daarvan in de samenleving te
begrijpen. SSH is dus voorwaardelijk voor het gebruik van technologie. De integratie van die kennis in
een vroeg stadium gaat beter wanneer verschillende (sub)disciplines binnen en buiten SSH eerder en
intensiever samenwerken en elkaars taal leren spreken. Dat kan alleen wanneer we als basis daaronder
ook sterke monodisciplines blijven koesteren, maar die wel in verband met elkaar brengen en met
elkaar laten samenwerken.
Door in te zetten op dit dwarsdoorsnijdende thema “Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale
wereld”, denken we niet alleen een brug tussen onze sectoren te kunnen slaan, maar ook een hand te
reiken naar de andere domeinen. Eerst volgt een beschrijving van de grootste vraagstukken op dit terrein
vanuit SSH-perspectief, en vervolgens van hetgeen hiervoor nodig is in onderwijs en onderzoek.
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Welvaart, participatie en
burgerschap in een digitale wereld
Het eerste beeld dat bij een digitale samenleving opdoemt is dat van een oplichtend scherm, of beter:
een wereld van schermen. Maar de digitalisering gaat voorbij het scherm; platformen, apps, algoritmes
en datastromen zijn tot in de haarvaten van de samenleving doorgedrongen. Het onderscheid tussen
online en offline is komen te vervallen. Of het nu gaat om het doen van inkopen, het leveren van
overheidsdiensten, het maken van vrienden, het opsporen van criminelen, het vergaderen op het werk,
het vinden van een nieuwe liefde, het beleggen in cryptovaluta of het beveiligen van een buurt –
voortdurend maken we gebruik van digitale instrumenten. Door medisch-technologische ontwikkelingen
kan AI zelfs deel gaan uitmaken van het menselijk lichaam. Kortom, digitalisering raakt iedereen, van
jong tot oud, in alle facetten van het leven.
De opkomst van sociale media, bijvoorbeeld, heeft individuele levens en maatschappelijke interacties
razendsnel veranderd: groepsidentiteiten ontstaan over grotere afstanden of nemen nieuwe vormen
aan, waardoor bestaande of gepercipieerde verschillen scherper worden neergezet. De democratie
wordt niet alleen bevorderd door nieuwe vormen van participatie en interactie, maar ook bedreigd door
desinformatie en polarisatie. Het beleggen in cryptovaluta levert een nieuwe groep welvarenden op,
maar het leidt ook tot een nieuwe tweedeling en bovendien brengt het potentieel disruptieve gevolgen
voor economie en klimaat met zich mee. Het gebruik van eHealth en gezondheidsapps leidt tot nieuwe
mogelijkheden in de gezondheidszorg én tot uitsluiting van mensen met beperkte digitale geletterdheid.
Digitale voorzieningen veranderen het onderwijs én hebben gevolgen voor kennisoverdracht, begrip,
aandacht en concentratie. Ieder moment van de dag kunnen we op de hoogte zijn van wat er aan de
andere kant van de wereld gebeurt en tegelijkertijd is de betrouwbaarheid van informatie (met deep
fakes en de verspreiding van desinformatie) in toenemende mate in het geding. De snel groeiende rol van
kunstmatige intelligentie roept vragen op over vooroordelen in algoritmes, de kwaliteit van menselijke
beslissingen in interactie met technologie, de toekomst van de arbeidsmarkt wanneer sommige banen
overgenomen kunnen worden door machines, en de toekomst van zaken als culturele diversiteit, kleine
talen, journalistiek, en kritisch denkvermogen. Kort gezegd, digitalisering brengt enorme kansen en even
zo grote uitdagingen met zich mee.
Om de kansen te benutten die digitalisering biedt, is onderzoek nodig naar de sociale, culturele,
politieke en economische participatie in de online wereld, maar ook naar de belemmeringen die
participatie in de weg staan. Hoe vinden burgers toegang tot de digitale wereld? Hoe is die toegang
gereguleerd? Welke waarborgen gelden er? Wat motiveert mensen tot digitale interactie? En welke
competenties en omstandigheden zijn nodig voor volwaardige participatie in een digitale samenleving?
En onder welke voorwaarden wordt de potentiële welvaart van deze digitale revolutie over zo veel
mogelijk participanten gedeeld?
Voor een integrale en succesvolle respons op maatschappelijke uitdagingen is het in ieder geval nodig
dat iedereen kan en mag meedoen; digitale geletterdheid is daarvoor een inmiddels noodzakelijke
voorwaarde. Alleen toegang is niet voldoende, de burger moet ook weten hoe de digitale wereld
functioneert en wat er achter het strakke uiterlijk van apps, platforms en sociale media schuilgaat en
op welke manier digitale technologie vorm geeft aan het dagelijks leven en het functioneren van de
samenleving (zie ook de recente rapporten van WRR, ‘Voorbereiden’, 2019 en SCP, ‘Robotisering’, 2021).
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Om de oorzaken, mechanismen en gevolgen van digitalisering te begrijpen, en om de omgang daarmee
verder vorm te geven, is de expertise van de disciplines uit het SSH-domein onontbeerlijk. Zij bieden
een wetenschappelijk instrumentarium om de context waarin de digitalisering plaatsvindt te begrijpen
– of die nu cultureel, historisch, sociaal, psychologisch, gedragsmatig of maatschappelijk is. Zij bieden
verklaringen en analyses van de manieren waarop nieuwe technologieën ons denken en handelen
beïnvloeden én zij bieden instrumenten om, waar nodig, de omgang daarmee anders vorm te geven.
Door vanuit het SSH-domein vanaf het begin betrokken te zijn, zullen nieuwe digitale mogelijkheden
ontstaan die niet alleen beter geaccepteerd zullen worden, maar ook bijdragen aan sociaal-economische
welvaart, het voorkomen van uitsluiting, en het vergroten van gelijkwaardigheid en democratische
controle.
In het kader van dit dwarsdoorsnijdend thema vanuit het SSH-domein worden de volgende vijf
vraagstukken als van doorslaggevend belang voor de nabije toekomst gezien:
1. De toekomst van werk en ondernemerschap,
2. Onderwijs, burgerschap en democratie,
3. Communicatie, informatie en sociale ongelijkheid,
4. Recht, privacy en veiligheid,
5. Welzijn en gezondheid.
Deze vijf vraagstukken zijn gebaseerd op de strategische keuzes van de verschillende universiteiten en
ook op de Rijksbrede kennisagenda: online samenleving.

1. Welvaart, werk en ondernemerschap
Digitalisering heeft grote gevolgen voor de aard, beleving en organisatie van het werk. Tijdens de
pandemie werd eens te meer duidelijk hoe sterk veel werk reeds met digitalisering verbonden was.
Online vergaderen en thuiswerken werden voor veel Nederlanders in een snel tempo de norm. Met de
opkomst van het hybride werken verdween plots voor veel burgers de scheidslijn tussen werk en privé.
Het dagelijks leven moest op een andere manier worden georganiseerd; het ritme veranderde en ook de
ruimtelijke herorganisatie van het thuiskantoor was nodig. Maar wat de consequenties hiervan zijn voor
bijvoorbeeld geestelijke gezondheid van de werknemer, maar ook voor de plaats en toekomst van het
werk als zodanig, is nog een open vraag.
Tegelijkertijd verandert de aard van werk, en die van ondernemerschap, ook door andere ontwikkelingen,
zoals kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Hier liggen nieuwe kansen voor start-ups.
Digitalisering maakt het mogelijk om snel en effectief bedrijven te starten; digitalisering maakt ook
dat bepaalde vormen van dienstverlening steeds makkelijker worden, bijvoorbeeld in consultancy and
advieswerkzaamheden. Sommigen van deze digitale jonge ondernemingen roepen echter vragen op over
de wenselijkheid van deze ontwikkeling. Denk aan online gokken en het risico op verslaving, aan een
bezorgdienst als Gorilla die opereert vanuit geblindeerde winkelpanden, en aan de (on-)mogelijkheden
van speculeren in digitale valuta. Ook zijn er vragen over de afbakening van verantwoordelijkheden
tussen platformbeheerders en bedrijven die gebruik maken van platformen. Juist de Nederlandse
arbeidsmarkt met een voor Europa uitzonderlijk hoog niveau van ZZP-ers, kan kwetsbaar zijn voor deze
ontwikkelingen.

SSH-sectorplannen | 77

Dit alles vraagt om een goed doordachte ethiek en een goed doordachte regulering. Welke rol kan
digitalisering spelen in het beter bedienen van de klant en in het openen van nieuwe markten? Wat
betekent een duurzame digitale strategie voor de kansen van het MKB en toetredende ondernemers?
Wat betekent de transformatie van arbeid voor werkzekerheid, de kwaliteit en de waardigheid van werk?
Hoe kunnen burgers zeggenschap houden over hun eigen werkzame leven en hoe kan digitalisering
wellicht ook kansen bieden voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En wat vraagt dit van het
toezicht op markten? Dit zijn vragen die de komende jaren steeds urgenter zullen worden.

2. Onderwijs, burgerschap en democratie
In een wereld waarin iedereen met iedereen verbonden is, is iedere burger in principe een wereldburger.
Dat begint al heel vroeg. Kinderen komen al vanaf hun eerste levensjaren in aanraking met digitale
middelen en moeten dus al vroeg wegwijs worden gemaakt in de online wereld. Maar het feit dat men
opgroeit in een digitale wereld, maakt nog niet dat er ook sprake is van een digitaal wereldburgerschap. Burgerschap vraagt om scholing, om de vorming van persoonlijkheid, om het vermogen wereldproblemen te doorzien. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee in sociale zin: het vermogen
tot omgang met de ander, tot begrip, empathie en nieuwsgierigheid maar ook tot zelfreflectie en
intellectuele zelfstandigheid. Participatie in een digitale wereld vraagt ook het vermogen te kunnen
navigeren in een stortvloed aan informatie, zin van onzin te onderscheiden en de verspreiding van
desinformatie te doorzien. Wat is een betrouwbare bron? Hoe kunnen we kinderen zo goed mogelijk
leren in de online wereld te leven? En hoe kunnen verschillende groepen mensen het beste digitale
competenties verwerven gedurende hun levensloop? Hoe kunnen ook ouderen hun digitale vaardigheden
blijven ontwikkelen?
Platforms en sociale media maken het mogelijk dat burgers zich in eigen verbanden organiseren, minder
afhankelijk van traditionele verenigingen en instellingen, en zeker ook minder afhankelijk van het gezag
van de overheid. Nieuwe gemeenschappen ontstaan online, identiteiten worden maakbaar. Burgers
worden mondiger, besluiten zelf waar ze hun informatie vandaan halen en nemen in de vorm van
citizen science ook actief deel aan wetenschappelijk onderzoek, vaak gedreven door maatschappelijk
engagement. Dit stelt overheden, van lokaal tot mondiaal niveau, voor grote uitdagingen. Wat is
bijvoorbeeld het effect van sociale media op verkiezingscampagnes? Hoe dragen online communities
bij aan gemeenschapsvorming, of juist aan polarisatie? En wat zijn de opties voor digitale inburgering
zodanig dat migranten in Nederland sneller hun plek vinden? Hoe kan de informatietechnologie
bijdragen aan de weerbaarheid van het democratisch bestuur, en aan nieuwe vormen van democratische
participatie? Kortom, de digitale wereld vraagt om burgers met gedegen functionele en kritische digitale
vaardigheden.

3. Communicatie, informatie en sociale ongelijkheid
Het lijkt een open deur, maar om toegang tot de digitale samenleving te hebben moet de burger wel
de beschikking hebben over de middelen die daarvoor nodig zijn. Niet iedereen heeft toegang tot het
internet. Heeft men dat wel, dan dringt zich direct een volgende uitdaging op: de digitale revolutie is
evenzeer een communicatierevolutie. Alles wat wij doen op het internet is een vorm van communiceren.
Maar met wie en op welke manier? Nu maatschappelijk debat, uitwisseling en ontmoetingen alsmaar
vaker online plaatsvinden, is aandacht voor de publieke omgeving in een online samenleving aan de
orde: wie heeft er toegang en wie niet? Hoe komt dat? Wat kan er worden gedaan om de publieke,
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online omgeving inclusiever te maken? Online communicatie brengt weliswaar talloze voordelen:
gebruikersgemak en efficiënte tijdsbesteding zorgen ervoor dat de snelheid van organisatie toeneemt
en dat burgers in landen over de hele wereld gemakkelijk kunnen worden bereikt. Maar er is ook een
keerzijde: soms voelen mensen zich vervreemd van de samenleving, toevallige ontmoetingen vinden
steeds minder plaats, mensen vereenzamen of raken mogelijk opgesloten in ‘filter bubbles’.
De belofte van verbinding brengt helaas ook de mogelijkheid tot bewuste of onbewuste uitsluiting
met zich mee; het kan leiden tot sociale ongelijkheid. Voor verschillende groepen ligt participatie in de
digitale samenleving niet altijd voor de hand: voor sommige ouderen, ongeletterden, migranten, burgers
met verstandelijke of fysieke beperkingen liggen er drempels op de weg naar digitale participatie.
Tegelijkertijd bieden technologische ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan spraakherkenning of een
iconische beeldtaal) nieuwe, laagdrempelige mogelijkheden tot insluiting en toegankelijkheid. De
culturele en creatieve sector helpt bij het ontwerpen van digitale innovaties. Tegelijk vormen culturele
diversiteit en inclusie belangrijke aandachtspunten: wat is bijvoorbeeld de invloed van de algoritmes van
platforms als Spotify en Netflix op culturele diversiteit?
Een cruciale vraag voor overheden is hoe we als maatschappij omgaan met mensen die de nieuwe
digitale competenties niet kunnen verwerven (digitale exclusie) en in hoeverre hun toegang tot cruciale
domeinen van de samenleving wordt beschermd. In een digitale wereld geldt steeds vaker wat we
een ‘wel/niet’-vraag kunnen noemen: wie heeft er wel/niet toegang, wie heeft er wel/niet de juiste
taalvaardigheden, wie heeft er wel/niet de juiste digitale skills, wie heeft er wel/niet een geschikte
omgeving om zich heen, kortom, wie heeft er wel/niet de mogelijkheid tot participatie?

4. Recht, privacy en veiligheid
De digitalisering brengt grote uitdagingen mee op het gebied van veiligheid, uiteenlopend van het niveau
van de burger tot aan dat van internationale veiligheid. De burger is in toenemende mate afhankelijk
van platforms en aanbieders op eigenlijk alle terreinen van het leven: onderwijs, werk, infrastructuur,
ontspanning, nieuws en politiek. Zelfs voor online veiligheid en privacy zijn burgers afhankelijk van
de technische en personele investeringen van deze platforms. Als burger, maar ook als consument en
ondernemer, maakt men gebruik van de diensten van grote tech bedrijven. Die bedrijven verwerven
zo een machtspositie ten opzichte van individuele burgers, scholen, ondernemers, organisaties en zelfs
staten. Dat brengt risico’s met zich mee. Steeds vaker bepalen platforms de keuzeruimte van de burger;
algoritmes bepalen wat deze te zien krijgt. Hoe wordt in deze situatie de privacy en de autonomie van de
burger gewaarborgd? Hoe leven mensen samen in de surveillancesamenleving? Wie zorgt ervoor dat data
in veilige handen zijn en niet worden misbruikt voor reclame- of beïnvloeding? Wat is er nodig in termen
van regulering en toezicht om burgers en bedrijven bescherming te bieden in de digitale wereld en Big
Tech bedrijven aan banden te leggen? Kunnen we alternatieven bieden die zijn gebaseerd op publieke
waarden?
Het verdienmodel van Big Tech bedrijven is ook aantrekkelijk voor cybercriminele organisaties. Of het nu
gaat om hackers die bedrijven lam leggen, of digitale interventies van de ene staat tegen de andere –
veiligheid is voortdurend in het geding. Dit vraagt om een grondige analyse: Wat is bijvoorbeeld de rol
van de overheid bij het reguleren van online platforms en eventueel zelfs aanbieden van alternatieven?
Welke wetten en maatregelen zijn nodig om het verkeer op sociale media beter te reguleren? Hoe kan de
samenwerking tussen verschillende actoren in het veiligheidsdomein en hun dienstverlening verbeteren
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door digitalisering? Hoe kan digitalisering van de overheid zich ontwikkelen in overeenstemming met
mensenrechten, rechtsbescherming en gelijke kansen? Hoe kunnen mensen rechtsbescherming die er op
papier is ook werkelijk krijgen?

5. Welzijn en gezondheid
Ook de gezondheidszorg verandert razendsnel door technologische innovaties die grote impact
hebben op toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Gezondheid is al lang geen louter fysische
aangelegenheid meer. Fit apps, eHealth, de online psycholoog – ook in de gezondheidszorg heeft de
digitalisering voor de nodige omwentelingen gezorgd, omwentelingen die door sommige zorgverleners
met argusogen worden bezien. Hoe kunnen patiënten met behulp van digitale middelen effectiever
deelnemen aan de samenleving? Videobellen neemt steeds vaker de plek in van een bezoek aan een
psychologische praktijk. Zal een digitaal consult persoonlijk contact met de huisarts of psycholoog
vervangen? En wat zijn daar de consequenties van?
Met big data zijn met steeds grotere precisie voorspellingen over het verloop van een ziekte of zelfs
een pandemie te doen. Met een eenvoudig polsbandje kunnen voortdurend gegevens over het eigen
lichaam worden verzameld en geanalyseerd: voetstappen, hartslagen, conditie, enzovoort. Wat al deze
ontwikkelingen doen met de gezondheid van de burger wordt nu pas langzaam duidelijk. Ondanks de
snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale gezondheidszorg kan worden vastgesteld dat mensen
een onverminderde behoefte hebben aan persoonlijk contact en nabijheid; al zijn er ook mensen die
wel varen bij verminderde sociale interactie. De effecten van de digitalisering zijn zowel op mentale als
op lichamelijke gezondheid individueel verschillend. Steeds vaker gaat de aandacht uit naar de invloed
van leefstijl en naar het voorkomen van gezondheidsklachten. Om te begrijpen wat de effecten van
digitalisering op de persoonlijke gezondheid zijn, en om te begrijpen hoe diezelfde digitalisering kan
helpen in het versterken van de weerbaarheid van de burger, is het nodig om geestelijke en lichamelijke
gezondheid in relatie tot culturele factoren en gedrag te bestuderen. In de gezondheidszorg spelen
culturele competenties een steeds grotere rol: begrip van andere culturen, taalbeheersing, communicatie,
zingeving; dat zijn middelen die niet zomaar door digitale technologieën kunnen worden vervangen. Tot
slot zijn de stijgende kosten van de gezondheidszorg reden tot het maken van keuzes, waarbij gezorgd
dient te worden dat nieuwe mogelijkheden ook toegankelijk zijn voor minder geprivilegieerde groepen
in de samenleving. Door vanuit verschillende disciplines de krachten te bundelen kan er worden gewerkt
aan duurzame oplossingen voor een gezonde toekomst.
Deze vijf dringende vraagstukken vragen om een interdisciplinaire aanpak. Voor oplossingen is nodig
dat onder meer economen, communicatie- en mediawetenschappers, taalwetenschappers, filosofen,
historici, kunst- en cultuurwetenschappers, juristen, psychologen, sociologen, bestuurskundigen,
antropologen, politicologen, ruimtelijke wetenschappers en pedagogen met elkaar samenwerken. En dat
alles in combinatie met kennis van kunstmatige intelligentie, technologie en data science. Evenzeer is
het belangrijk om kennis over individuele competenties en belemmeringen, over interactie tussen burgers
en andere actoren en over de inrichting en regulering van digitale systemen samen te brengen. Met
andere woorden: dit vraagt om een doelgerichte verbinding van verschillende perspectieven en vormen
van expertise. De vijf vraagstukken maken het mogelijk dat de SSH-faculteiten van iedere universiteit
een bijdrage kunnen leveren vanuit hun specifieke expertise. Dit versterkt de complementariteit en de
profilering van de universiteiten.
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Prioritering, profilering en
complementariteit
De SSH-disciplines/faculteiten binnen elk van de universiteiten hebben voor hun universiteit elk één
vraagstuk geprioriteerd, met hoogstens een kleinere prioriteit daarnaast. Een scherpe keuze, die bijdraagt
aan universitaire profilering en aan complementariteit tussen universiteiten, in lijn met de ambitie van het
sectorplan als instrument.
De gekozen prioritering is gebaseerd op de strategische zwaartepunten, speerpunten of focusgebieden
binnen elk van de universiteiten. Deze strategische keuze krijgt nu een een impuls op het terrein van
digitalisering. Op deze manier kan dus ook gestructureerd en vroegtijdig gebruik worden gemaakt van
verworven kennis en inzichten uit aanpalende wetenschapsdisciplines en de maatschappelijke partners
daarin. Dit versterkt het effect van dit dwarsdoorsnijdend thema, vergroot de wetenschappelijke en
maatschappelijke waarde ervan nog verder en draagt nog duidelijker bij aan de profilering van elk van de
universiteiten.

Erasmus Universiteit
Open Universiteit
Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Tilburg University
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit
Wageningen University
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Welzijn en
gezondheid

Recht, privacy
en veiligheid

Communicatie, informatie
en sociale ongelijkheid

Onderwijs, burgerschap
en democratie

Welvaart, werk en
ondernemerschap

Prioriteitenkeuze per universiteit ( eerste prioriteit; tweede prioriteit)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Synergie met SSH digitale
infrastructuur
Het onderzoek naar de digitale samenleving vindt zelf ook plaats in een digitaliserende wereld. Het SSHdomein in Nederland is hiertoe door diverse samenwerkingsverbanden al goed voorgesorteerd. Het kan
voortbouwen op de sterke basis die in de afgelopen jaren is gelegd vanuit eerdere op SSH toegesneden
onderzoekprogrammering en de zich steeds verder ontwikkelende digitale infrastructuur.
Zo zijn vanuit de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur veel sociaal- en
geesteswetenschappelijke dataverzamelingen en collecties samengebracht binnen CLARIAH en ODISSEI.
Op basis van de ‘Roadmap GWI 2021’ kan nu verder gewerkt worden aan het versterken en uitbouwen
van deze verzamelingen. In die context moet ook het belang van de verbinding genoemd worden met
de (door de overheid gefinancierde) erfgoedinstellingen en archieven die een belangrijk deel van de
SSH-data beheren. De inbedding in internationale netwerkinitiatieven via vijf ERICs (European Research
Infrastructure Consortium) in de SSH (CLARIN, DARIAH, ESS, SHARE, CESSDA) maakt het mogelijk om
data uit verschillende systemen, instellingen en landen te verbinden.
Het platform PDI-SSH, een eerste volgende stap op basis van het domeinplan Digitale SSH, zet in op de
coördinatie van digitale infrastructuur in het SSH-domein en strategie ontwikkeling. Door dit centraal
te coördineren is het SSH-domein beter in staat om deze infrastructuur uit te bouwen en doorlopend te
toetsen aan de (digitale) vereisten voor gedegen SSH-onderzoek.
De in dit sectorplan voorgestelde inzet op maatschappelijk urgente problematiek biedt een uitgelezen
kans om op specifieke thema’s kennis te bundelen, uitwisselbare data en herbruikbare software te
ontwikkelen. Zo ontstaat focus voor data-gebaseerd onderzoek binnen de Digital Competence Centers in
ontwikkeling en wordt de basis gelegd voor een landelijke expertisehub die ondersteuning kan bieden bij
opslag, beheer en analyse van data in samenwerking met SURF en e-science centra.
Het regeerakkoord geeft in de paragraaf Digitalisering (pp. 32-33) aan dat de huidige digitale revolutie
geweldige kansen voor samenleving en economie biedt. Daarbij wordt benoemd dat wetenschap,
bedrijfsleven, start-ups, scale-ups, kenniscoalities en overheid de handen ineen kunnen slaan. Een solide
digitale infrastructuur voor het SSH-domein en de inzet op de inrichting van een landelijke expertisehub onderstrepen deze visie en ambitie. De duurzame ontwikkeling van een structureel houdbare
infrastructuur zorgt immers niet alleen voor een stabiele basis voor onderzoek naar de digitale samenleving, maar biedt de SSH-disciplines ook de kans om zelf regie te kunnen blijven voeren over de
voorwaarden van dit onderzoek, zodat autonomie en data-ethiek gewaarborgd blijven.
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Synergie met andere instrumenten
Structurele investeringen in het SSH-onderzoek en versterking van de basis maken het bovendien
mogelijk om over de breedte van de Nationale Wetenschapsagenda en het Kennis- en Innovatiecontract
nationaal en internationaal bij te dragen aan interdisciplinair onderzoek voor maatschappelijke
uitdagingen. Daarnaast zal de stelselmatige bijdrage als multiplier werken voor het onderzoek
dat in het kader van Groeifondsaanvragen waarbij technologisch onderzoek centraal staat. De
beoogde maatschappelijk en economisch effecten van onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld
klimaat, gezondheid, digitalisering of energie blijven uit als niet gebouwd kan worden op een solide
interdisciplinaire benadering. Het instrumentarium vanuit de RVO dat in verschillende regelingen wordt
ingezet voor onderzoek en innovatie voor het MKB, start-ups en scale-ups komt zo tot groter rendement.
Onze beroepsbevolking zal voldoende toegerust moeten zijn om met de juiste kennis en vaardigheden
om te gaan met de uitdagingen die de digitale samenleving vraagt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een
urgent perspectief op hybride werken en aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit. Daarom is het
essentieel om vanuit het SSH-domein met gebundelde kennis bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
van de human capital agenda die opgesteld is voor het onderzoek voor het KIC. Het regeerakkoord
adresseert in die context eveneens het belang van laag- en dus digitale geletterdheid.
Naast de inzet op onderzoeksprogrammering speelt het SSH-domein ook een belangrijke rol als het gaat
om ‘impact’ van onderzoek op de samenleving. Daarvoor is kennisbenutting en communityvorming
essentieel. Het instrumentarium van de Nationale wetenschapsagenda is ook gericht op de
versterking van netwerken, bijvoorbeeld door verbinding op routes. De SSH-gemeenschap is op
een groot aantal routes aangesloten zoals Smart Cities, Veerkracht, Neurolab en Jeugd. Een sterke
onderzoeksgemeenschap maakt het mogelijk interdisciplinaire consortia te ondersteunen bij de
ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen.

Internationaal
De Europese beleidscontext met specifiek uitdagingen op het gebied van digitale burgerrechten en
mensgerichte AI maakt duidelijk dat hier een essentiële rol voor SSH-onderzoek ligt op het gebied van
ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken. Het huidige Horizon Europe Cluster 2 “Culture,
Creativity and Inclusive society” vraagt bij uitstek om de (multidisciplinaire) expertise van de sociale- en
geesteswetenschappen. Projecten in het cluster dragen bij aan het oplossen van belangrijke sociale,
politieke, economische en culturele uitdagingen van Europese burgers. Onderzoek kan zich naast erfgoed
en creatieve industrie richten op democratie, governance en sociale en economische transformaties.
Het effect van een integrale benadering om de transitie naar de digitale toekomst te kunnen
ondersteunen sluit aan bij het programma voor digitale transformatie, Digital Europe, waarmee Europa
op een versnelling inzet. Speerpunten binnen deze strategie, supercomputing, artificiële intelligentie,
cybersecurity en digitale vaardigheden moeten bijdragen aan het brede gebruik van technologie in de
economie en maatschappij. Nederland creëert met de inzet op het sectordoorsnijdende thema dus een
springplank voor deelname aan het Europees digitaal domein.
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Uitvoering en investeringsagenda
Kerncijfers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------in miljoen euro

Welvaart... in een digitale wereld
Investering in FTE

Structureel

10-jarig budget

12.5

Onderzoekinfrastructuur via PDI-SSH

2.0

Versterking netwerkstructuur SSH

0.5

Totaal

12.5

2.5

Structurele middelen
Bij de structurele middelen ligt de focus op vaste aanstellingen voor 90 extra UD’s op de prioriteiten uit
het dwarsdoorsnijdende plan. Tegelijk met deze impuls in vaste UD-posities wordt via een opslag op de
UD-salarislasten ook geïnvesteerd in doorstroommogelijkheden van de UD’s naar UHD-posities om zo het
functiehuis in balans te houden. Uitgegaan is van 1 bevordering naar UHD per 2 nieuwe UD-stafleden.
Op dezelfde manier wordt ook geïnvesteerd in direct aan deze UD-functies gerelateerde obp-posities
(zoals secretariaten, funding- en societal impact officers, projectcontrol), zodat gewaarborgd wordt dat
er met de stijging van het aantal UD’s geen werkdrukverschuiving plaats vindt van OBP naar wetenschappelijke staf. Hiervoor is 0,15 fte gerekend per 1 fte WP tegen gemiddeld OBP-tarief.
Verder is gerekend met het gebruikelijke NWO-opslagpercentage van 8% en met een klein materieel
budget voor de onderzoekers.
Daarnaast wordt een inhaalslag gemaakt in de onderzoeksondersteuning met vaste aanstellingen voor
lab-beheer, functioneel beheer grote databestanden, etc, die gekoppeld zijn aan de investeringen in de
onderzoeksinfrastructuur die opgenomen zijn in de aanvraag voor tienjarige middelen.
Om direct een forse impuls te geven aan de in deze sectorplannen gekozen thema’s en speerpunten,
start in 2023 eenmalig een 2-jarig postdocprogramma. Hiervoor is financiële ruimte omdat niet alle
UD-posities gelijk begin 2023 zullen zijn ingevuld. Het gaat voor het dwarsdoorsnijdende thema om 40
plekken, waarbij het tweede postdoc jaar wordt gematcht door de faculteiten.
De SSH-faculteiten kennen momenteel veel docentenaanstellingen zonder onderzoektijd, deels met
gepromoveerde docenten met onderzoekpotentie en –ambitie. Om recht te doen aan de vaak jarenlange
inzet van deze gepromoveerde docenten zullen de faculteiten medio 2023 inventariseren welke docenten
potentieel in aanmerking komen voor een UD-vacature. Op deze manier kan een deel van de UDvacatures snel worden ingevuld.

Diversiteitsbeleid
Bij het personeelsbeleid is expliciete aandacht voor erkennen en waarderen, team science en diversiteit.
We ondersteunen het universitaire beleid naar meer diversiteit in ons personeelsbestand. Dit is een
inspanning waar alle faculteiten zich aan hebben gecommitteerd en waar wat het aandeel vrouwelijke
stafleden, inclusief hoogleraren, de afgelopen jaren al substantiële vooruitgang is geboekt. Nu wordt
hierbij ook ingezet op andere facetten van diversiteit, zoals culturele of sociaaleconomische achtergrond.
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Tienjarige middelen
De tienjarige middelen worden ingezet voor het op peil brengen van de onderzoeksinfrastructuur in
relatie tot de gemaakte keuzes in dit plan, voortbouwend op de bestaande samenwerkingsverbanden en
gebruikmakend van de organisatie PDI-SSH. Een bedrag van 0,5 miljoen wordt besteed aan versterking
en verduurzaming van de organisatievorming op SSH-niveau via de de SSH-raad.
Net als bij de sectorplannen Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen gaat het
bij de inzet van deze middelen niet om ‘plannen voor mooie nieuwe dingen’, maar om
een herstelplan om de basis te versterken en tegelijkertijd de dynamiek binnen SSH verder
te versterken en dichter te brengen bij maatschappelijke vraagstukken. Wij kiezen bij dit
dwarsdoorsnijdend thema voor een focus op de vraagstukken verbonden met de digitale
transitie. De gestelde prioriteiten per universiteit dragen nog verder bij aan de profilering van
de instellingen en aan hun complementariteit, en zij vergroten de doeltreffendheid van de
inzet van deze middelen.
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Bijlage 1
Domeinbeeld SSH (2018)
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Voorwoord

Een paar woorden vooraf over de terminologie. In internationaal verband wordt de
term Social Sciences and Humanities (SSH) gebruikt. De kaderbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sluit hierbij aan en spreekt van een ‘sectorplan SSH’. In de lopende tekst zullen we steeds de Nederlandse aanduiding ‘sociale en geesteswetenschappen’ gebruiken, maar als kortschrift zal de internationale
afkorting ‘SSH’ worden gebruikt.
Het domein sociale en geesteswetenschappen is breed en kent verschillende sectoren en tal van disciplines. Daarom spreken we in dit document van een domeinbeeld
en een domeinplan wanneer het gaat over de sociale en geesteswetenschappen in
brede zin. De termen sectorbeeld en sectorplan reserveren we voor specifieke sectoren, zoals de rechtswetenschap.

Het document bestaat uit drie afzonderlijke delen. Deel A geeft een algemeen beeld van het
onderzoek in het SSH-domein. Ook bevat het een verslag van het proces dat heeft geleid
tot het opstellen van een domeinplan en een sectorplan en van de keuzes die daarbij zijn
gemaakt. Deel B bevat een domeinbreed plan voor digitale SSH. Deel C bevat een landelijk
sectorbeeld en sectorplan voor de rechtswetenschappen. Deze documenten zijn voorstellen
vanuit het SSH-veld. Zij zullen worden voorgelegd aan een externe beoordelingscommissie
die de minister van OCW zal adviseren alvorens zij een beslissing neemt.

Hofleverancier van de diensteneconomie
De Nederlandse economie wordt gekenmerkt door een verregaande verdienstelijking. Waren de
dienstensector en de goederenproductie in de jaren ’60 nog in balans, tegenwoordig is het aandeel van de dienstensector in de Nederlandse economie ruim 78 procent. 1 Spierkracht heeft
plaatsgemaakt voor denkkracht en goederen hebben plaatsgemaakt voor diensten. Daaronder
vallen financiële, zakelijke en juridische dienstverlening, zoals door advocatenkantoren, adviesbureaus en fintech-bedrijven, informatie en communicatie, waaronder uitgeverijen, film, radio,
tv, telecommunicatie, de IT- en informatiedienstverlening, maar ook een enorme breedte aan
niet-commerciële dienstverlening in de sfeer van overheid, cultuur en zorg.
Het SSH-domein is hofleverancier van hoog opgeleide arbeidskrachten voor de alsmaar
groeiende diensteneconomie die Nederland zo’n sterke positie in de wereld verschaft. Het
overgrote deel van deze diensteneconomie wordt bediend door opleidingen en onderzoek
binnen het SSH-domein. Of het nu gaat om een communicatie-expert of een juridisch deskundige, een econometrist of een trader, een vertaler of een scenarioschrijver, een kinderpsycholoog of een remedial teacher, stuk voor stuk worden deze arbeidskrachten opgeleid
binnen het SSH-domein. Met andere woorden, meer dan welk domein dan ook zorgt het

1 CBS (2017). De Nederlandse Economie. Economische groei en verdienstelijking, 1969-2016. Den Haag: CBS.
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Dit document geeft een beeld van het onderzoek in het brede domein van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland. Het is opgesteld door kwartiermaker prof. dr. Mark Bovens
(UU) in nauw overleg met het SSH-beraad, in het bijzonder de voorzitter daarvan: prof. dr.
Claes de Vreese (UvA). Zij zijn daarbij ambtelijk ondersteund door drs. Inge Drijfhout (NWOSGW), drs. Annie Tummers (UU) en dr. Michel Walthouwer (UM).
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SSH-gebied ervoor dat die nieuwe motor van de Nederlandse economie kan blijven draaien.
Mede dankzij een kwalitatief hoogwaardig SSH-domein heeft Nederland bovendien een uitstekend vestigingsklimaat: een open samenleving, een goed functionerend openbaar bestuur,
betrouwbare rechtsspraak, hoogwaardige culturele voorzieningen. Een kwalitatief hoogwaardig SSH-domein is niet alleen belangrijk voor welvaart, maar vooral ook voor welzijn. Landen
die hoog scoren op het gebied van geluk, democratie en rechtsstaat zijn vrijwel zonder uitzondering ook landen met goed ontwikkelde sociale en geesteswetenschappen.

4

Het Nederlandse SSH-onderzoek bokst ver boven zijn gewichtsklasse. De kwaliteit van veel
SSH-onderzoek is internationaal van excellent niveau. Veel disciplines binnen het domein
hebben een grote impact en scoren zeer hoog op internationale rankings. Verscheidene
SSH-disciplines in Nederland behoren tot de absolute wereldtop. Tegelijkertijd geldt voor
veel SSH-onderzoekers dat ze op hun tenen lopen en dat de kans om onderuit te gaan groter
is dan ooit. Op elk terrein, onderwijs, onderzoek en valorisatie, worden ze geacht te excelleren. En op elk terrein wordt steeds meer verwacht rond privacybescherming, databeheer,
onderzoekethiek, evaluatie en verantwoording. De administratieve en psychische druk op
individuele universitaire medewerkers is sterk toegenomen. Dat geldt in het bijzonder voor
de jonge onderzoekers. Zij hebben vaak te maken met tijdelijke contracten, die zorgen voor
werkonzekerheid. Ze zijn veel tijd kwijt aan het opstellen van onderzoeksplannen, maar de
aanvraagdruk bij NWO is hoog waardoor kansen op financiering laag zijn. Tegelijkertijd is het
binnenhalen van financiering vaak weer een voorwaarde voor een vast dienstverband. Ook
op onderwijsgebied ervaren jonge onderzoekers een grote werkdruk. De kwaliteitseisen zijn
hoog, maar door de gestegen studentenaantallen blijft er minder tijd over om het onderwijs
goed voor te bereiden om individuele studenten adequate aandacht te geven.
Er zijn in tal van SSH-disciplines dan ook grote zorgen of de Nederlandse universiteiten als
werkgevers aantrekkelijk genoeg blijven voor nieuwe generaties onderzoekers. Door een
combinatie van hoge werkdruk, achterblijvende salarissen en onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden, wordt het steeds moeilijker om de best gekwalificeerde mensen aan te
trekken en te behouden. Binnen sommige disciplines lukt het bijvoorbeeld nu al niet meer
om jonge talenten te interesseren voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker. Dat
geldt bijvoorbeeld voor een aantal vakgebieden binnen de Rechtswetenschap en Economie
en Bedrijfskunde. Op de lange termijn betekent dit dat de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek niet meer op peil blijft, met alle gevolgen van dien voor de concurrentiekracht van de economie en de kwaliteit van de samenleving.
Het is daarom van het grootste belang dat er gezamenlijk strategische plannen worden
gemaakt voor het brede domein van de sociale en geesteswetenschappen. Plannen die de
hoge kwaliteit van SSH-onderzoek waarborgen, die leiden tot investeringen in het menselijk
kapitaal en tot aanbrengen van focus en massa in het academische landschap.

Er zijn 52 SSH-faculteiten aan de Nederlandse universiteiten (zie bijlage), met een
totale capaciteit van 16.000 medewerkers. Daarbij zijn nog niet inbegrepen de onderzoekers die aangesteld zijn aan het NWO-instituut Nederlands Studiecentrum voor
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), en aan de negen KNAW-onderzoeksinstituten. Het aantal BA- en MA-studenten dat is ingeschreven voor opleidingen in
het domein SSH stijgt sinds jaren en ligt tegenwoordig bijna op 150.000. 2 Daarmee
bedient het SSH-domein meer dan de helft van alle studenten die bij de universiteiten
staan ingeschreven.
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Aantal fte personeel per HOOP-gebied, 2017
De universiteiten hebben samen ruim 16.000 fte aan personeel in dienst voor de vier
HOOP-gebieden die passen in het SSH-domein. Dat is ongeveer 36% van het personeel in de
hele WO-sector.
Landbouw
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2 726
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Recht
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2	Bron: VSNU, WOPI per 31-12-2017. Cijfers voor HOOP-gebieden Economie, Recht, Gedrag &
Maatschappij, Taal & Cultuur. De VSNU registreert sinds de jaren negentig verschillende trends in een
aantal HOOP-gebieden. Van deze HOOP-gebieden vallen er vier onder de scope van dit SSH-domeinbeeld: Economie, Recht, Gedrag & Maatschappij, en Taal & Cultuur. In dit domeinbeeld wordt verwezen naar deze vier HOOP-gebieden. De cijfers voor het HOOP-gebied Recht keren tevens terug in het
sectorbeeld voor Rechtsgeleerdheid, deel C.
Opmerking met betrekking tot HOOP-gebied Gezondheid: in de loop van de jaren is van bijna alle
academische ziekenhuizen het facultaire personeel overgegaan van de universiteit als werkgever naar
het universitair medisch centrum als werkgever en komt derhalve niet meer voor in de WOPI gegevens.
Zicht op het totale HOOP-gebied Gezondheid is daarmee verloren gegaan.
3 Bron: VSNU, WOPI per 31-12-2017.
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Het domein sociale en geesteswetenschappen (SSH) is zeer breed en heterogeen. In
Nederland zijn er tenminste 26 wetenschappelijke hoofddisciplines te onderscheiden.
Die zijn te groeperen in vier sectoren van min of meer gelijke omvang: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, en Geesteswetenschappen. De eerste twee sectoren zijn redelijk homogeen en kennen een
beperkt aantal (sub)disciplines. De Maatschappij- en Gedragswetenschappen kennen
een veel grotere variëteit aan disciplines, zoals gedrag en onderwijswetenschappen,
ontwikkelingsstudies, pedagogiek, psychologie, gender studies, bestuurskunde, politicologie, sociologie, culturele antropologie, communicatiewetenschappen, demografie,
geografie/planning en milieuwetenschappen. Ook Geesteswetenschappen is een zeer
heterogene sector met veel disciplines, zoals historische wetenschappen, taalwetenschappen, literatuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, religiewetenschappen,
mediastudies en filosofie.
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Rechtsgeleerdheid
• Nederlands recht
• Fiscaal recht
• Notarieel recht
• Criminologie

Economie en
Bedrijfskunde
• Bedrijfskunde
• Econometrie
• Economie

Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
• Bestuurskunde • Politicologie
• Communicatiewetenschappen
• Culturele antropologie
• Demografie • Gender studies
• Geografie/planning • Milieuwetenschap
• Onderwijswetenschappen
• Ontwikkelingsstudies • Pedagogiek
• Psychologie • Sociologie

Geesteswetenschappen
• Archeologie • Area studies
• Computers en geesteswetenschappen
• Filosofie • Geschiedenis
• Kunst en architectuur • Muziek, theater,
uitvoerende kunsten en media
• Religiestudies en theologie
• Taal en literatuur • Taalkunde
• Wetenschapsgeschiedenis

Sociale en
geesteswetenschappen

52

SSH-faculteiten
aan Nederlandse
universiteiten

150.000

16.000

Totaal aantal medewerkers SSH-veld
werkzaam aan de SSH-faculteiten

Totaal aantal
ingeschreven studenten
aan SSH-opleidingen

Aantal ingeschreven studenten per HOOP-gebied, naar fase
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Landbouw
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15%
Bij de universiteiten waren in 2017 ongeveer 150.000 studenten
ingeschreven voor de HOOP-gebieden die passen in het SSH-domein. Dat is meer dan 54 procent van het totale aantal universi- Aantal ingeschreven studenten per HOOP-gebied, 2017
taire studenten.

De bestuurlijke context van het
SSH-domeinbeeld
Het kader van OCW en de kwartiermaker
Het ministerie van OCW heeft in 2018 structureel € 70 miljoen per jaar beschikbaar gesteld
voor het versterken van het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Dat geld komt
naast de extra middelen voor de NWA die via NWO worden verstrekt. Van die € 70 miljoen
gaat € 60 miljoen naar de domeinen Bèta en Techniek en € 10 miljoen naar het SSH-domein.
Verder heeft het ministerie van OCW besloten dat 20 procent van de gelden via NWO in competitie moet worden uitgekeerd.
Het ministerie vraagt van het veld dat het beelden en plannen opstelt waarin enkele landelijke, strategische keuzes worden gemaakt met het oog op verdeling van deze extra middelen. Het uitwerken van de plannen gebeurt in verschillende stappen. Als eerste stap is in de
zomer van 2018 vanuit VSNU en OCW een kwartiermaker aangezocht die in samenwerking
met het veld een domeinbeeld en sectorplannen opstelt, waarbinnen scherpe keuzes zijn
gemaakt voor besteding van de extra middelen. De kwartiermaker is met ingang van 1 augustus 2018 aan de slag gegaan en had vier maanden de tijd om plannen op te stellen en uit te
werken, want deze dienden uiterlijk 30 november 2018 aangeboden te worden aan de minister van OCW. Dit document behelst deze eerste stap.
Na goedkeuring door de minister kunnen de betrokken faculteiten vervolgens bestedingsplannen uitwerken en indienen. Een door de minister te benoemen beoordelingscommissie
zal deze plannen van feedback voorzien, waarna er tot 15 mei 2019 verbeterde plannen kunnen worden ingediend. Na advies van de commissie zal de minister uiterlijk 1 juli 2019 beslissen over toekenning van de middelen. De looptijd van deze plannen is zes jaar. De commissie
evalueert halverwege en na zes jaar of en hoe de plannen gerealiseerd zijn. Bij succesvolle
implementatie zullen de middelen na afloop structureel beschikbaar blijven. De kaderbrief
van OCW met daarin de randvoorwaarden en planning is als bijlage toegevoegd.
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Landelijke afstemming
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Dit domeinbeeld en het daaruit volgende domeinplan en sectorplan is opgesteld in zeer
nauw overleg met het SSH-beraad waarin een reeks van stakeholders vertegenwoordigd is,
zoals de decanen van de vier grote sectoren via hun landelijke overlegorganen, de KNAW
adviesraden en het SGW-domeinbestuur van NWO. Daarnaast is afgestemd met de Jonge
Akademie, de VSNU en het ministerie van OCW. Verder zijn er ook specifieke vragen uitgezet via de landelijke decanenoverleggen om tot aanvullende ideeën en input te komen. De
voorzitters van de landelijke
decanenoverleggen hebben
hierbij gezorgd voor afstemDe kwartiermaker heeft ten behoeve van het opstelming met de achterban: de
len van dit document intensief overlegd met een
decanen van de faculteiten.
reeks van stakeholders. Zo is het SSH-beraad de
De kwartiermaker is, vaak
afgelopen maanden zes maal bijeen gekomen om met
meermalen, bij alle landelijke
de kwartiermaker over de plannen te spreken. Het
decanenoverleggen geweest
SSH-beraad is een informeel overleg dat bestaat uit
om updates te geven en tusde voorzitters van de landelijke decanenoverleggen
sentijdse ideeën te besprevan de vier grote sectoren (Rechtsgeleerdheid, Ecoken. Deze nationale afstemnomie, Maatschappij en Gedrag en Geesteswetenming en coördinatie was van
schappen), de voorzitters van de Raad voor de Geesgroot belang voor de inhoud
teswetenschappen en de Sociaalwetenschappelijke
van de beelden en plannen,
Raad van de KNAW, en de voorzitter en de directeur
voor het creëren van draagvan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenvlak en voor een soepel verschappen.
loop van de volgende fasen.
In de tweede fase moeten
Daarnaast heeft de kwartiermaker meerdere afzonfaculteiten en instellingen
derlijke gesprekken gevoerd met het domeinbestuur
immers invulling geven aan
Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, het
de plannen. Tussentijds vond
landelijk decanenoverleg maatschappij- en gedragser bovendien regelmatig
wetenschappen, het landelijke decanenoverleg geesafstemming plaats met de
teswetenschappen, en het landelijke decanenoverleg
kwartiermaker voor het secEconomie en Bedrijfskunde. Met de decanen van de
torbeeld bèta en techniek.
sector Rechtsgeleerdheid is gedurende een reeks van
dagdelen gesproken om tot het sectorbeeld Rechtswetenschap te komen.
Verder is er overleg geweest met de voorzitter van
het landelijk disciplineoverleg Godgeleerdheid, de
voorzitter van het landelijk disciplineoverleg Wijsbegeerte, de voorzitter en secretaris van het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en tot
slot met de secretaris van de Commissie Schnabel.
Ook heeft de kwartiermaker overleg gevoerd met het
bestuur van de KNAW, De Jonge Akademie en met de
rectoren via de SOOV (Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie). Een overzicht van alle gesprekspartners bevindt zich in de bijlage.

Eerdere documenten over onderdelen van het domein

Commissie Teulings

Economie (2002)

Gericht op hervorming van het economieonderwijs op middelbare scholen,
voorzien van budget.

Commissie Buruma

Rechtsgeleerdheid
(2013/2014)

Visiedocument, gericht op de stand
van het wetenschapsgebied rechtsgeleerdheid. Het signaleert het probleem
van het geringe aantal promovendi
en het gebrek aan financiering, waardoor de verbinding tussen onderwijs
en onderzoek zwaar onder druk staat.
Geen budget.

Commissie Nationaal
Plan Toekomst Geesteswetenschappen
(Commissie Cohen),
en Regieorgaan Geesteswetenschappen

Duurzame Geesteswetenschappen (2008)

Gericht op alle disciplines uit de geesteswetenschappen, voorzien van budget van ongeveer € 17 miljoen. Verschillende acties over de hele breedte
(t.b.v. o.a. verhogen rendement, aantrekken talent, verstevigen vakdidactiek GW, onderzoeksinstrument kwaliteit onderzoek, landelijk masteraanbod,
landelijk platform voor de talen).

Commissie Schnabel

Sociale wetenschappen
(2014)

Visiedocument gericht op alle disciplines uit de groep maatschappij- en
gedragswetenschappen, zonder extra
budget. Roept op tot meer coördinatie.

Commissie Rullmann

Onderwijswetenschappen (2015)

Adviseert meer landelijke afstemming,
wenselijkheid voor landelijk platform.

Commissie Teulings

Economics and Business Administration in
the Netherlands (2016)

Rapport. Bevat een SWOT-analyse en
adresseert de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en de relatie
tussen het onderzoek en het onderwijs
in de economie en bedrijfskunde.
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Dit domeinbeeld bouwt voort op de sectorplannen en visiedocumenten die in de afgelopen
jaren voor onderdelen van het domein zijn verschenen. Deze hadden over het algemeen een
beperkte doelstelling of reikwijdte:
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In de kaderbrief geeft OCW een overzicht voor de beschikbare overheidsfinanciën voor het
sectorplan SSH. Voor het domein SSH is jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar. 80 procent daarvan wordt uitgekeerd via de eerste geldstroom en 20procent in competitie via de tweede
geldstroom. Gezien de enorme omvang van het domein en de zeer beperkte beschikbare middelen was het duidelijk dat er scherpe keuzes moesten worden gemaakt. Bij het maken van
die keuzes heeft de motie-Bruins (TK 2017-2018, 929338-166) nadrukkelijk een rol gespeeld.

10

Eerste geldstroom
2018

Tweede geldstroom
€ 5.000.000,-

Totaal
€  5.000.000,-

2019

€ 8.000.000,-

€  8.000.000,-

2020

€ 8.600.000,-

€ 1.400.000,-

€10.000.000,-

2021

€ 8.600.000,-

€ 1.400.000,-

€10.000.000,-

2022

€ 8.600.000,-

€ 1.400.000,-

€10.000.000,-

2023

€ 8.600.000,-

€ 1.400.000,-

€10.000.000,-

2024

€ 8.600.000,-

€ 1.400.000,-

€10.000.000,-

Totaal

€ 51.000.000,-

€ 12.000.000,-

€ 63.000.000,-

Een stap op weg naar meer strategische samenwerking
De extra onderzoeksmiddelen die beschikbaar zijn voor de sociale en geesteswetenschappen
zijn gering in verhouding tot de enorme omvang van het domein. Een evenredige verdeling
van € 10 miljoen over 26 disciplines in 52 faculteiten met 16.000 medewerkers en 150.000
studenten vervliegt direct als een druppel op een gloeiende plaat. Toch moet niet geringschattend over deze extra middelen worden gedaan. Het is voor het eerst in jaren dat er extra
structurele onderzoeksmiddelen in de eerste geldstroom beschikbaar zijn.
Het opstellen van domein- en sectorplannen biedt bovendien een uitgelezen kans om het
strategisch denken en de samenwerking binnen de SSH in brede zin te versterken. De afzonderlijke disciplines en sectoren zijn over het algemeen goed georganiseerd, maar de sociale
en geesteswetenschappen als geheel hebben nog weinig ervaring in onderlinge afstemming en samenwerking. Bij NWO zijn de sociale en geesteswetenschappen pas sinds 2017
ondergebracht in één domein (Sociale en Geesteswetenschappen, NWO-SGW). Vóór die tijd
opereerden ze ieder apart. De bestuurlijke buitenwereld ziet hen echter steeds vaker als één
domein. Zo wordt binnen het Horizon 2020-programma aandacht gevraagd voor de rol van
SSH over de gehele breedte van het programma. 4 De sociale en de geesteswetenschappen
kunnen de komende jaren binnen Nederland en Europa alleen verder komen als zij meer
gestructureerd nadenken over hun onderzoeksstrategieën en daarbij gezamenlijk optrekken.
Ook om wetenschappelijk inhoudelijke redenen valt er veel te winnen bij interdisciplinaire
samenwerking. Veel maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de toevallige grenzen van disciplines. En veel disciplines worstelen met dezelfde vragen, bijvoorbeeld hoe op
een verantwoorde manier om te gaan met digitalisering en de opkomst van big data. Voor de
SSH geldt daarom bij uitstek: united we stand, divided we fall. Het opstellen van een breed
gedragen domeinbeeld van specifieke domein- en sectorplannen is een belangrijke stap in
het ontwikkelen van meer strategisch vermogen.

4 Bron: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-and-humanities.

Het SSH-domein: krachtig en kwetsbaar
Wetenschappers die werkzaam zijn binnen het SSH-domein doen onderzoek naar het
menselijk handelen en naar dat wat het handelen mogelijk maakt: de menselijke geest. Het
domein kenmerkt zich door een grote variëteit aan disciplines: van econometrie tot filosofie,
van neuropsychologie tot religiewetenschap, van sociologie tot geschiedenis, van bedrijfskunde tot onderwijskunde, van rechtsgeleerdheid tot antropologie en van politicologie en
bestuurskunde tot talen als Frans en Duits, maar ook Arabisch en Hebreeuws. Waar de ene
wetenschapper menselijk handelen probeert te verklaren vanuit sociale interactie, zoals
economische transacties of prijsprikkels, familierelaties of politieke verhoudingen, poogt de
ander juist de menselijke geest te begrijpen aan de hand van de producten die deze heeft
voortgebracht, zoals boeken, teksten of kunstwerken - ja eigenlijk alle artefacten die door de
mens zijn gemaakt.
Wie de brandhaarden in het Midden-Oosten wil begrijpen zal over de juiste kennis van talen,
cultuur, religie en geschiedenis moeten beschikken. Wie religieuze en politieke radicalisering in West-Europa wil begrijpen zal kennis moeten hebben van psychologie, sociologie en
religiewetenschappen, terwijl een Brexit weer vraagt om mensen met voldoende juridische,
economische en politiek-bestuurlijke kennis. Kortom, het SSH-domein is van fundamenteel
belang voor het begrijpen van de plaats van de mens binnen een veranderende, globaliserende wereld.

SSH-sterktes: grote maatschappelijke impact en internationale
uitstraling
Op de Global Competitiveness Index, de ranglijst van de meest concurrerende economieën
ter wereld, bekleedt Nederland de vierde plek. De basis voor deze zeer hoge score heeft veel
te maken met kennis en vaardigheden die te relateren zijn aan de sociale en geesteswetenschappen. Nederland scoort – vooralsnog - bovengemiddeld met een sterk onderwijssysteem en veel hoogopgeleiden. Bovendien doet Nederland het uitstekend op het gebied
van publieke instituties, de macro-economische omgeving, de financiële markt, innovatie en
technologische alertheid. Het Nederlandse innovatie-ecosysteem, zo luidt de conclusie, biedt
Nederland een excellente positie om vorm te geven aan de toekomstige vierde industriële
revolutie. 6 Daarin heeft denkkracht de plaats ingenomen van spierkracht en is innovatie van
diensten de basis voor groei in plaats van productie van goederen.
De Nederlandse economie wordt gekenmerkt door een verregaande verdienstelijking. Zoals
gezegd, wordt een zeer groot deel van deze dienstensector bediend door de opleidingen
binnen het SSH-gebied. Met andere woorden, meer dan welk domein dan ook zorgt het SSHdomein er voor dat de motor van de Nederlandse economie kan blijven draaien. Sterker nog,
de dienstensector zal de komende tijd alleen maar verder toenemen. De AFM verwacht bijvoorbeeld dat Nederland na de Brexit hèt centrum voor financiële handelsinfrastructuur van
de Europese Unie wordt.7 Dat betekent dat de vraag naar arbeidskrachten die zijn geschoold
binnen de SSH-disciplines verder zal stijgen.
Een kwalitatief hoogwaardig SSH-domein is niet alleen belangrijk voor welvaart, maar vooral
ook voor welzijn. De World Happiness Index maakt bijvoorbeeld treffend zichtbaar dat er

5 	Zie ook het (nog ongepubliceerde) document van het SSH-beraad, het ‘narratief ’. Bij het opstellen van
dit domeinbeeld is gebruik gemaakt van de conceptversie d.d. 9 november 2018.
6 	World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Genève: World Economic
Forum The Global Competitiveness Report 2017-2018.
7 	Bron: www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/okt/trendzicht-2019.

Samen sterker

Een zeer breed en divers domein5

11

Social Sciences and Humanities

wereldwijd grote verschillen zijn tussen landen in de mate van welzijn van inwoners en dat
die verschillen samenhangen met instituties die geworteld zijn in SSH-disciplines. Nederland
staat al jaren in de top-zes van die World Happinness Index, vlak achter de Scandinavische
landen. 8 Die hoge score hangt samen met verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld welvaart,
economische en politieke vrijheden, en gender-gelijkheid. Een zeer belangrijke factor is de
kwaliteit van de publieke instituties, zoals het rechtssysteem, het onderwijs, en de somatische en vooral ook de geestelijke gezondheidszorg. De belangrijkste factor, belangrijker nog
dan economische ontwikkeling, is echter een goed functionerend openbaar bestuur dat opereert op basis van transparante regels en met competente en niet-corrupte ambtenaren. 9
Landen die hoog scoren op het gebied van democratie, rechtsstaat en mensenrechten zijn
dan ook vrijwel zonder uitzondering landen met goed ontwikkelde sociale en geesteswetenschappen, zoals een blik op de wereldkaart laat zien.10

12

Status

Countries

Free

88

Partly free

58

Not free

49

TOTAL

195

Zonder een goed ontwikkelde rechtswetenschap is het bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om
een rechtsstaat te ontwikkelen en in stand te houden, zoals de ontwikkelingen laten zien in
de voormalige Sovjetrepublieken, China en sommige Midden-Europese landen. Deze landen
hebben wel goed ontwikkelde bèta- en techniek-sectoren, maar blijven sterk achter in de
rechtswetenschap en andere SSH-disciplines. Voor een vrije en open samenleving is excellentie in bèta en techniek noodzakelijk noch voldoende, zoals een vergelijking tussen Rusland
en China aan de ene kant en Nederland en de Scandinavische landen aan de andere kant al
snel zichtbaar maakt.
Die ontwikkelingen laten ook zien hoe kwetsbaar een vrije en open samenleving is. Zij kan
alleen bestaan bij gratie van een onafhankelijke rechterlijke macht, een vrije en pluriforme
pers, een efficiënte en niet-corrupte overheid, een open debatcultuur en een pluriforme en
goed georganiseerde civil society. Al deze instituties komen niet tot wasdom zonder professionele juristen, historici, communicatie-experts, bestuurskundigen, organisatiewetenschappers, filosofen, sociologen en economen.

8 	Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018). World Happiness Report 2018. New York: Sustainable Development Solutions Network.
9 	Veenhoven, R. (2015). Informed pursuit of happiness: What we should know, do know and can get to
know. Journal of Happiness Studies, 16 (4) 1035-1071.
10	Bron: Freedom House, Freedom in the World 2018. Democracy in Crisis, https://freedomhouse.org/
report/freedom-world/freedom-world-2018.

De hoge scores van Nederland op de verschillende wereldranglijsten gelden ook voor het
onderzoek dat in Nederland binnen het SSH-domein wordt gedaan. In vergelijking met andere
domeinen is de onderzoeksomvang van de disciplines binnen het Nederlandse SSH-domein
relatief klein tot gemiddeld. Bijzonder is dat desondanks de meeste SSH-disciplines een zeer
hoge citatie-impact hebben, hoger dan veel andere wetenschapsgebieden in Nederland,
zoals blijkt uit onderstaande tabel:
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Afgezet tegen het wereldgemiddelde scoren alle Nederlandse SSH-disciplines uitzonderlijk
goed. Het onderzoek binnen de kunst-, cultuur-, literatuur- en muziekwetenschappen, politicologie, sociologie, antropologie en de informatie- en communicatiewetenschappen wordt
volgens AWTI, KNAW en het Rathenau Instituut zelfs buitengewoon vaak geciteerd en heeft
daarmee internationaal enorme impact. In vergelijking met alle disciplines over de gehele
breedte van de wetenschappen hebben de kunst-, cultuur- en muziekwetenschappen zelfs de
hoogste citatie-impact. 12

11 	Koens, L., A. Vennekens, R. Hofman, N. van den Broek-Honingh & De Jonge J. (2018). Balans van
de wetenschap 2018. Den Haag: Rathenau Instituut, p.20 en www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/
producten/wetenschappelijke-output. Bron: CWTS and Web of Science/Clarivate Analytics; bewerking Rathenau Instituut. Toelichting: Gebieden gedefinieerd op basis van clusters van tijdschriften.
Citatievenster 2012-2016. CI: citatie-impact; OSI: onderzoekspecialisatie index. * ‘Multidisciplinaire
tijdschriften’: tijdschriften die niet in te delen zijn in een gebied, zoals Nature en Science ** De dekking
van humaniora en delen van de sociale wetenschappen in Web of Science is onvolledig.
12 	Van Dijck, J. & Van Saarloos, W. (2017). Wetenschap in Nederland. Waar een klein land groot in is en moet
blijven. Amsterdam: KNAW, p.18.
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Ook bij het verwerven van Europese subsidies scoort het SSH-domein zeer goed. Gecorrigeerd naar het aantal inwoners scoort Nederland het hoogst van alle Europese landen bij het
binnenhalen van onderzoeksubsidies van de European Research Council (ERC). In de periode
2007-2016 gingen per miljoen inwoners 39 prestigieuze beurzen naar Nederlandse onderzoekers. Dat was veel meer dan grote onderzoekslanden als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
wisten te behalen en zelfs drie keer zoveel als een gemiddeld land in het Europese onderzoeksveld.13 Het SSH-domein draagt voor een belangrijk deel bij aan dit succes: liefst dertig
procent van alle ERC-beurzen werden toegekend aan onderzoekers binnen het SSH-domein.
Daarmee scoort Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk het beste van de hele Europese Unie en ook ver boven het Europees gemiddelde. De figuur hieronder laat zien dat de
Nederlandse SSH-onderzoekers ver boven het EU-gemiddelde scoren, terwijl de andere
domeinen de laatste jaren op of onder het EU-gemiddelde zitten. Hiermee is het SSH-domein
van alle vier de wetenschapsdomeinen het meest succesvol in Europa.14
ERC honoreringspercentage per domein

14

SSH-zwaktes: veel disciplinaire versnippering,
minder demografische diversiteit
Het SSH-domein kent zeer veel (sub)disciplines. In het verleden waren deze disciplines ook
de belangrijkste bestuurlijke arena’s. Veel disciplines en sub-disciplines zijn bestuurlijk redelijk goed georganiseerd via landelijke disciplineoverlegorganen en onderzoeksscholen. Tot
voor kort bestond er echter geen landelijk bestuurlijk overleg dat alle sectoren en disciplines
overkoepelt. Een complicerende factor is ook dat binnen sectoren bestuurlijk en inhoudelijk
overleg niet altijd parallel lopen, omdat sommige disciplines landelijk gezien over verschillende faculteiten zijn verdeeld. Bij sommige instellingen is er bijvoorbeeld een aparte faculteit voor Ruimtelijke wetenschappen, terwijl elders deze disciplines horen bij een faculteit
voor Sociale wetenschappen. Bestuurswetenschappen valt soms onder de faculteit Sociale
wetenschappen en elders onder Rechtsgeleerdheid. En in sommige instellingen vallen religiewetenschappen en wijsbegeerte onder de faculteit Geesteswetenschappen, terwijl zij elders
een aparte faculteit zijn. Het kwam dan ook regelmatig voor dat disciplines en sectoren los
van elkaar optrokken richting beleidsmakers.

13 Wetenschap in Nederland, p. 15.
14 Bron: Rathenau Instituut, Toekenningen ERC per land, per universiteit en per domein, op www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/werking-van-wetenschap/toekenningen-erc-land-universiteit-en-domein.

In de afgelopen jaren is de zelforganisatie van het SSH-domein behoorlijk toegenomen. Binnen de vier grote sectoren in het SSH-domein vindt in toenemende mate afstemming plaats.
Er is echter tot nu toe nog te weinig strategisch vermogen voor het domein als geheel. Er zijn
nauwelijks arena’s waar sociale en geesteswetenschappers elkaar regelmatig treffen en er is
nog geen traditie van inhoudelijke samenwerking en bestuurlijke afstemming tussen de verschillende sectoren.
Tegenover die grote disciplinaire diversiteit staat een lagere demografische diversiteit. Het
personeelsbestand binnen SSH is nog weinig divers van samenstelling wat betreft gender en
migratieachtergrond.
Percentage vrouwelijke staf 2017, naar HOOP-gebied en functie
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53,0%
50,6%
51,4%
63,4%
75,6%
76,3%
70,8%
74,4%
48,7%

Bron: VSNU, WOPI 2017. Peildatum 31-12-2017. Exclusief studentassistenten
*In deze categorie is sprake van kleine aantallen. De percentages zeggen daarom niet heel veel.

In de sector Economie is het percentage vrouwelijke hoogleraren en UHD’s het laagst van alle
sectoren. Bij Rechtsgeleerdheid, Gedrag & Maatschappij en Taal & Cultuur is het aandeel juist
beduidend hoger dan in de andere HOOP-gebieden. Nergens is echter sprake van een evenwichtige man-vrouwverdeling in de hogere rangen.
Vanwege de afwezigheid van betrouwbare data is het lastig om concrete uitspraken te doen
over het aandeel Nederlandse onderzoekers met een migratieachtergrond. De algemene
indruk is echter dat deze groep, in verhouding tot hun aandeel in de bevolking, op dit moment
nog sterk ondervertegenwoordigd is onder de universitaire onderzoeksstaf. Er zijn wel gegevens beschikbaar over het aandeel niet-Nederlands wetenschappelijk personeel. Dit is in alle
wetenschapsgebieden sterk toegenomen en veel groter dan het gemiddelde onder de landelijke beroepsbevolking.
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In 2015 was het aandeel niet-Nederlands wetenschappelijk personeel het hoogst in
Techniek (48%) en Natuurwetenschappen (43%) en het laagst bij Rechten (17%) en
Gedrag & Maatschappij (20%). In 2015 had 67% van het wetenschappelijk personeel
aan de Nederlandse universiteiten de Nederlandse nationaliteit, 19% komt uit de
Europese Unie, 2% heeft een andere Europese nationaliteit en 12% een niet-Europese
nationaliteit. De top-vijf bestond in 2015 uit Duitsland (1.514 personen, 5% van het
WP), Italië (860 personen, 3%), China (742 personen, 3%), België (628 personen, 2%)
en India (483 personen, 2%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Iran en Griekenland.
De sterkste stijging komt door medewerkers uit het Midden-Oosten, Zuid-Europa en
India, maar ook het aantal wetenschappers uit Turkije, Duitsland en Noord-Amerika is
tussen 2005 en 2015 tenminste verdubbeld. Wetenschappers uit China, India, Spanje,
Italië, Griekenland en Iran werken vooral in de sector Techniek en in iets mindere mate
in de Natuurwetenschappen, terwijl de wetenschappers uit de Verenigde Staten,
Duitsland en België het meest in de Sociale en Geesteswetenschappen werken. Britse
wetenschappers in Nederland werken het meest in de Natuurwetenschappen.

Wetenschappelijk personeel met een niet-Nederlandse nationaliteit aan de Nederlandse
universiteiten per HOOP-gebied, 2005-2015 15

15	Koier, E., Horlings, E., Scholten, W., & De Jonge, J. (2017). Internationale mobiliteit van wetenschappers. Den Haag: Rathenau Instituut, p.5.

SSH-kansen: meer samenwerking en inclusiviteit

Ook in bestuurlijk opzicht zijn de kernen aanwezig voor een betere organisatie van het veld
in de toekomst. De landelijke decanenoverleggen hebben aan belang gewonnen. En rond de
NWA en het opstellen van dit domeinbeeld heeft het SSH-beraad zijn nut bewezen. Ook het
domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO belooft een belangrijke speler
te worden. Daarnaast is er in het veld een sterk gevoel voor urgentie: in het SSH-domein is de
actiebereidheid om tot aanpassingen te komen groot.
Er zijn ook kansen om de genderverhouding te verbeteren. In alle vier de SSH HOOP-gebieden stromen meer vrouwen dan mannen in als promovendus. Op het niveau vanaf UD treden
verschillen op en veranderen de verhoudingen: bij Recht en Gedrag & Maatschappij zijn er
dan nog steeds meer vrouwen dan mannen aangesteld, maar bij Economie en Taal & Cultuur
zijn de verhoudingen omgedraaid. Vanaf het niveau van UHD zijn ook bij Recht en bij Gedrag
& Maatschappij de gender-verhoudingen in het voordeel van de mannen. Dat laat echter ook
zien dat zonder gerichte aandacht een gelijke man-vrouwverdeling niet vanzelfsprekend tot
stand komt.

SSH-bedreigingen: onaantrekkelijke werkomgeving voor jong talent
Zoals gezegd is de grootste kwetsbaarheid dat het SSH-domein er niet meer in slaagt om de
beste onderzoekers en docenten aan te trekken. Daar is een aantal redenen voor.
Ten eerste de baanonzekerheid voor jonge onderzoekers. Universiteiten constateren dat het
percentage tijdelijke dienstverbanden onder het wetenschappelijk personeel de afgelopen
jaren is toegenomen. De ingrijpende veranderingen in de bekostiging zijn daar debet aan,
evenals de fluctuerende studentenaantallen.16
Een tweede factor is de toegenomen onderwijsdruk. De afgelopen decennia is de financieringssystematiek van universiteiten drastisch veranderd. De VSNU geeft aan dat sinds
2000 het aantal studenten met 68 procent is toegenomen. De overheidsbekostiging per
student is echter met 25 procent afgenomen: van € 20.100 in 2000 naar € 15.200 in 2017
(beide cijfers op prijspeil 2018).17 Tegelijkertijd zijn de eisen op het gebied van onderwijs niet
omlaag gegaan. Integendeel, docenten worden geacht kleinschalig, activerend onderwijs te
geven met inzet van innovatieve ICT en sociale media. De studentenpopulatie is bovendien
ook diverser geworden. Behalve leerlingen met een vwo-diploma stromen ook steeds meer
hbo-bachelors en internationale studenten in. Docenten worden geacht hun onderwijs af te
stemmen op deze heterogene studentenpopulatie. Onderwijs en onderzoek vormen communicerende vaten. Bij teruglopende bekostiging kunnen al die extra inspanningen op het
gebied van onderwijs alleen opgevangen worden door de inzet van tijd, die eigenlijk was
bedoeld voor onderzoek. Onderzoek komt nog meer in de knel, doordat de bekostiging voor
extra studenten twee jaar achterloopt en er dus een voorinvestering moet worden gedaan in

16 Bron: VSNU, WOPI per 31-12-2017.
17 Zie www.vsnu.nl/dalende-rijksbijdrage.html. De VSNU meldt daarbij dat het de totale rijksbijdrage
betreft, dus incl. het onderwijsdeel, het onderzoekdeel en de prestatiebox.
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Binnen de SSH disciplines is sprake van een toenemende openheid voor interdisciplinaire
samenwerking. Dat geldt zowel binnen als tussen disciplines en sectoren. Maatschappelijke
problemen houden zich immers niet aan disciplinaire grenzen. Op veel instellingen wordt
vruchtbaar samengewerkt over de grenzen van disciplines heen. Zo zet de sector Rechtsgeleerdheid in op meer samenwerking met gedrags- en maatschappijwetenschappen. Een
ander voorbeeld hiervan zijn de verschillende samenwerkingsprojecten en speerpunten op
het gebied van duurzaamheid. Ook de NWA heeft geleid tot veel interdisciplinaire samenwerking bij het werken aan routes en game changers.
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het onderwijs ten koste van onderzoek. Nu voor komend jaar ook nog eens een stijging van
de studentenaantallen van 5 procent wordt verwacht neemt de druk op onderzoektijd nog
extra toe. De afgelopen maanden zijn verschillende noodkreten en pleidooien verschenen via
de (sociale) media. Het bekendst is de inzet van WOinActie.
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Rijksbijdrage per student, vanaf 2000 (cijfers op prijspeil 2018)
Bron: https://www.vsnu.nl/dalende-rijksbijdrage.html

Een derde reden is de toegenomen druk om externe
Uit onderzoek van Rathenau blijkt dat goede onderfondsen te verwerven. Unizoekers zo ontmoedigd raken dat ze geen vervolgversiteiten zijn steeds afhanaanvragen meer indienen. Onderzoekers die net geen
kelijker geworden van de
Veni-aanvraag gehonoreerd hebben gekregen, dienen
tweede en derde geldstroom.
daarna minder vaak een Vidi-aanvraag in dan onderDeze middelen moeten in
zoekers die net wel boven de ‘streep’ zijn geëindigd en
competitie verworven worwel subsidie ontvingen. Volgens het Rathenau-rapport
den en zijn per definitie tijzijn zij mogelijk ontmoedigd geraakt door hun eerdere
delijk van aard. Het schrijven
niet gehonoreerde aanvraag, want er blijkt geen signien beoordelen van aanvragen
ficant verschil te bestaan in de kwaliteit tussen deze
kost zeer veel tijd die niet
twee groepen onderzoekers. 18
gebruikt kan worden voor
het doen van onderzoek. De
honoreringspercentages in het SSH-domein in Nederland zijn het laagst van alle domeinen
(zie kader Veni-ronde 2018). Dit is zeer demotiverend voor grote aantallen uitstekende onderzoekers die telkens buiten de boot vallen.

18	Scholten, W., Van Drooge, L. & Diederen, P. (2018). Excellent is niet gewoon – Dertig jaar focus op excellentie in het Nederlandse wetenschapsbeleid. Den Haag: Rathenau Instituut, p.42. En Bol, T., De Vaan,
M. & Van de Rijt, A. (2018). The Matthew effect in science funding. PNAS, 19, 4887-4890.
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Aantal ingediende
aanvragen

Aantal gehonoreerde
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SGW*

515

59

11,5

TTW*

128

16

12,5

ZonMW

149

23

15,4

ENW

275

45

16,4

48

11

22,9

1115

154

13,8

Domeinoverstijgend
Totaal

Honorerings
percentage

Een vierde reden is dat de administratieve lasten enorm zijn toegenomen. Op elk onderdeel
van het academisch werk, onderwijs, onderzoek en valorisatie wordt steeds meer evaluatie
en verantwoording gevraagd van individuele onderzoekers. Daarbij gaat het om schriftelijke
verantwoording van de beoordeling van tentamens en werkstukken van studenten, om onderwijsevaluaties, onderzoekvisitaties en vooral ook om sterk aangescherpte eisen op het gebied
van datamanagement, privacy, inzet van ICT, replicatie, onderzoekethiek en open access. Op
zichzelf zijn elk van die eisen een teken van professionalisering, maar de optelsom van al deze
legitieme eisen legt een enorme last op de schouders van individuele onderzoekers.
Het Rathenau Instuut heeft onderzoekers aan universiteiten gevraagd naar hun tijdsbesteding. Uit deze cijfers is af te leiden dat de vier SSH HOOP-gebieden bovenaan staan wat
betreft tijdsbesteding aan onderwijstaken. Het percentage dat besteed kan worden aan
onderzoek ligt tussen de 30 en 38 procent. Bij Taal & Cultuur is de tijd die besteed wordt
aan onderwijs zelfs veel hoger dan de tijd die besteed wordt aan onderzoek of aan andere
taken. Hier lijkt de verhouding het meest scheef. Bij de HOOP-gebieden Natuur, Techniek en
Gezondheid is te zien dat de onderzoektijd een veelvoud is van de tijd die besteed wordt aan
andere taken zoals onderwijs.

Gemiddelde tijdsbesteding naar vakgebied (%)
Gemiddelde tijdsbesteding naar vakgebied (%)
Anders
Anders
Onderwijs
Onderwijs
TaalCultuur
& Cultuur
Taal &
& Maatschappij
Gedrag &Gedrag
Maatschappij
Recht
Recht
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Economie
Gezondheid
Gezondheid
Techniek
Techniek
Natuur- en levenswetenschappen
Natuur- en levenswetenschappen
Landbouw / toegepaste
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19	In de ronde 2018 hebben twee domeinen extra honoreringen gefinancierd uit andere middelen: TTW
(4 posities) en SGW (8 posities). De reële honoreringspercentages zijn: TTW: 9,4% en SGW: 9,9%.
Bron: www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/vernieuwingsimpuls/toekenningen/alle+veni+toekenningen/toekenningen+veni+2018
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NWO-domein
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Het Rathenau Instituut heeft ook de onderzoekscapaciteit van de universiteiten in beeld
gebracht, per hoofdgebied en onderverdeeld naar geldstroom 20 . Deze cijfers zijn afkomstig
van de universiteiten zelf. Uit deze opgave blijkt dat de SSH HOOP-gebieden veel minder
onderzoeksmiddelen hebben en sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit de eerste geldstroom.
Naar verhouding is de totale onderzoekscapaciteit voor rechtsgeleerdheid het kleinst.
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Onderzoekscapaciteit per hoofdgebied en geldstroom, in fte 2016

20
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen zal helder zijn dat een aanpassing van het
landelijk bekostigingsmodel, waardoor er mogelijk nog minder middelen voor de SSH beschikbaar komen, in veel disciplines de druppel zal zijn die de emmer zal doen overlopen. De vrees
is zeer reëel dat juist de jongere, meest getalenteerde onderzoekers dan definitief niet meer
zullen kiezen voor een universitaire loopbaan.

Werknemerstevredenheidsonderzoeken aan universiteiten en onderzoek van de
FNV en de VAWO laat zien dat meer dan zeventig procent van de wetenschappelijke
docenten de werkdruk ‘hoog’ of ‘veel te hoog’ vindt. Het Rathenau Instituut berekende dat wetenschappelijke docenten, afhankelijk van hun functieniveau, tussen de
29 en 45 procent meer werken dan hun contractuele uren. Vele collega’s werken elke
avond door en in de meeste weekends. Vele voorbeelden zijn te lezen in berichten van
SSH-onderzoekers via de (sociale) media. Het is voor veel van hen en hun collega’s
onmogelijk om het onderwijs te geven in de tijd die ze ervoor krijgen, dus gebruiken
ze hun onderzoektijd en vrije tijd voor hun onderwijstaken. Onderzoek doen wetenschappers dan in de weekenden of vakanties.
De meest opgegeven redenen voor werkdruk zijn:
– Te weinig personeel
– Geen reëel aantal contracturen
– Combinatie onderwijs en onderzoek
(wp)
– Toename studenten
– Gat tussen de doelstelling universiteit
(ranking) en de (financiële) middelen,

uren en personeel
– Subsidieaanvragen kosten veel tijd
– Publicatiedruk
– Te weinig uren begroot voor onderwijs
– Financieringsstructuur van universiteiten

Bron: Rapport werkdruk in universiteiten, FNV en VAWO 2017

20	Zie www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/de-wetenschappers/onderzoekscapaciteit-hoofdgebied-en-geldstroom.

SWOT van het SSH-domein onderzoek
Sterktes
1. H
 et SSH-domein heeft enorme impact
op de economie en de kwaliteit van de
samenleving.
2. Het Nederlandse SSH-onderzoek
behoort tot de wereldtop.
Kansen
1. L
 andelijke SSH-gremia zijn in de kern al
aanwezig en kunnen verder uitgroeien.
2. Toenemende openheid voor interdisciplinaire samenwerking – ook met disciplines uit andere sectoren.
3. Grote instroom vrouwen en niet-Nederlandse onderzoekers.

Zwaktes
1. Disciplinaire versnippering.
2. L age organisatiegraad en strategisch
vermogen SSH-breed.
3. Lage demografische diversiteit.
Bedreigingen
 fnemende aantrekkelijkheid als werk1. A
veld voor jonge talenten.
2. Weinig baanzekerheid voor jonge onderzoekers.
3. Huidige model basisfinanciering leidt tot
uitholling onderzoektijd in SSH-domein.
4. Tweede geldstroom is zeer ontmoedigend voor SSH-onderzoekers.
5. Sterk toegenomen verantwoordingsdruk.
6. Bezoldiging blijft veelal achter bij andere
maatschappelijke sectoren.

21	Koier, E. en J. de Jonge (2018). De zin van promoveren – Loopbanen en arbeidsmarktperspectieven van
gepromoveerden. Den Haag: Rathenau Instituut.
22	
De zin van promoveren, p.41.
23	
De zin van promoveren, p.43.
24	
De zin van promoveren, p.17.
25	Voor HOOP-gebied Taal & Cultuur geeft de VSNU (WOPI, 31-12-2017) de volgende cijfers: 1.571 fte
tijdelijk in dienst, 2.411 fte in vaste dienst (totaal in dienst 3.982 fte.). Dat betekent dat 39,5% van de
aangestelde staf bij T&C in tijdelijke dienst is.
26	
De zin van promoveren, p.45-47.
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Een extra reden voor de afnemende aantrekkelijkheid van de universiteit als werkgever is dat
veel jonge onderzoekers tegenwoordig elders beduidend beter betaald krijgen. Het CBS heeft
in 2014 data verzameld over carrières van gepromoveerden. Het Rathenau Instituut heeft
deze microdata geanalyseerd en beschreven voor Nederland en doet daarbij uitspraken over
de aantrekkelijkheid van een universitaire carrière, gebaseerd op een aantal factoren. 21 Veertig procent van de gepromoveerden blijft op de universiteit waar zij een gemiddeld salaris
verdienen. Buiten de universiteit ligt het salaris substantieel hoger. Uit het rapport blijkt ook
dat gepromoveerden uit de sectoren Recht, Economie, en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen binnen de universiteit vaker dan gemiddeld een tijdelijk contract hebben (35%). Het
salaris dat de gepromoveerden in deze sectoren verdienen ligt onder het gemiddelde voor
gepromoveerden en zij verdienen buiten de universiteit meer dan binnen de universiteit
(€ 87 duizend vs. € 75 duizend). 22 De grootste groepen werkgevers in deze sector zijn
organisatieadviesbureaus en advocatenkantoren. Een andere relatief grote werkgever is
de rechtspraak. 23 De gepromoveerden binnen de sector Taal en Cultuur vormen een kleine
groep (7%). Hun inkomsten zijn het laagste van alle wetenschapsgebieden en liggen bijna een
derde lager dan gemiddeld en ook nog € 22 duizend per jaar lager dan dat van de Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen (inclusief Economie en Recht, € 82 duizend) en Natuurwetenschappers. 24 Hun salaris is overigens wel hoger dan het salaris dat ze gemiddeld buiten de
universiteit verdienen – dat is bij de andere groepen precies andersom. Het aandeel tijdelijke
contracten is relatief hoog – bijna 40 procent van de staf heeft een tijdelijke aanstelling net als het percentage deeltijdwerk. 25 De grootste werkgever is de onderwijssector, daarna
volgen specialistische dienstverlening, advisering, zakelijke dienstverlening en openbaar
bestuur. 26
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Scherpe keuzes: digitale SSH en Rechtswetenschap
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De sector bètawetenschappen heeft de afgelopen jaren laten zien dat de ‘Breimer-aanpak’27
zeer geschikt is voor landelijke strategievorming waarbij sprake is van facultaire taakverdeling en concentratie. Door middel van sectorplannen zijn disciplines als natuurkunde en
scheikunde erin geslaagd om heldere landelijke keuzes met meetbare doelen te maken en
deze ook te implementeren. Die aanpak is op zich ook zeer geschikt binnen de sociale en
geesteswetenschappen. Tegelijkertijd was duidelijk dat het geen zin heeft om € 10 miljoen
– en eigenlijk maar € 8 miljoen – uit te smeren over de 52 faculteiten binnen het enorme
SSH-domein. Het domein kan alleen een stap verder komen als deze extra middelen zeer
gericht worden ingezet.
In het landelijke overleg met de SSH-decanen, KNAW en NWO, is de SWOT-analyse besproken en is daarom unaniem besloten om twee scherpe keuzes te maken. In de eerste plaats
is er voor gekozen om de middelen in te zetten voor een domein-breed plan rond digitale
SSH. Hiervoor is € 4 miljoen beschikbaar, te verdelen over € 2 miljoen eerste geldstroom en
de € 2 miljoen (20 procent) die via NWO dient te worden uitgezet. Alle sectoren hebben te
maken met de grote uitdagingen van big data, kunstmatige intelligentie en sociale media.
Die uitdagingen betreffen niet alleen inhoudelijke, maatschappelijke vraagstukken, maar ook
de wetenschapsbeoefening zelf: hoe kunnen de SSH op een verantwoorde manier inspelen
op deze nieuwe ontwikkelingen? Hoe kan de innovatiedruk en verantwoordingslast van de
schouders van individuele onderzoekers worden afgenomen door gemeenschappelijke voorzieningen te creëren? Daarom zal dit domeinbrede deel van de investeringsplannen zowel
aandacht besteden aan landelijke, infrastructurele voorzieningen als aan inhoudelijke thema’s.
Een belangrijke overweging bij de ontwikkeling en inrichting van deze domeinbrede plannen
is dat op deze manier de samenwerking tussen de sociale en de geesteswetenschappen kan
worden gestimuleerd. Zo komt er een platform voor landelijke voorzieningen op het gebied
van digitale wetenschapsbeoefening waarbij sociale en geesteswetenschappen nauw samenwerken. Bij de meer inhoudelijke call voor de Open Competitie van NWO is samenwerking
tussen sociale en geesteswetenschappers zelfs een cruciale voorwaarde om voor honorering in aanmerking te komen. Zo worden deze beperkte extra middelen ingezet om te komen
tot meer structurele samenwerking over de grenzen van sectoren heen. Doordat de sector
Geesteswetenschappen in feite maar één – en zelfs relatief kleine – sector uit vier is, krijgt hij
op deze manier extra ondersteuning op dit belangrijke onderwerp. Daarmee is ook tegemoet
gekomen aan de zorgen van de Tweede Kamer die spraken uit de motie-Bruins.
In de tweede plaats is ervoor gekozen om op dit moment slechts voor één van de vier sectoren binnen SSH een sectorplan te maken, conform de Breimer-aanpak die OCW voor ogen
staat. Er is gekozen een sectorplan te maken voor Rechtsgeleerdheid. Hiervoor is € 6 miljoen
beschikbaar. Bij deze scherpe keuze hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld.
Allereerst pragmatische. Deze sector is tamelijk homogeen en telt relatief weinig afzonderlijke disciplines. Dat maakt het makkelijker om tot landelijke taakverdeling en concentratie

27	Met de Breimer-aanpak wordt gedoeld op de sectorplannen die in de periode 2007-2016 onder leiding
van de Commissie-Breimer zijn ontwikkeld en geëvalueerd voor de disciplines natuur- en scheikunde.
Dit is een integrale aanpak van onderzoek, onderwijs en valorisatie, waarbij landelijke strategievorming,
taakverdeling en concentratie plaats vindt. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar voor faculteiten.
Een externe commissie beoordeelde de facultaire investeringsplannen en hield daarbij rekening met
landelijke afspraken rond taakverdeling en concentratie. Daarbij beschikte de commissie over een zekere bandbreedte bij de hoogte van de toekenning gebaseerd op de kwaliteit van de profileringsplannen.

Plannen voor de andere sectoren
Het sectorplan Rechtsgeleerdheid beslaat minder dan een kwart van het SSH-domein. De
andere sectoren hebben zich zeer constructief opgesteld en zijn bereid geweest om mee te
gaan in de scherpe keuzes die zijn gemaakt. Ook dat is een belangrijke opbrengst van deze
exercitie. Het laat zien dat de SSH-sectoren elkaar iets gunnen en strategisch kunnen samenwerken. Dat neemt niet weg dat ook bij andere sectoren binnen SSH, zoals bijvoorbeeld
Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen, de bereidheid bestaat
om eveneens sectorplannen te ontwikkelen. Met de decanen van de andere drie sectoren
is dan ook afgesproken dat het verstandig is zich nu reeds voorbereiden op het maken van
‘Breimer-conforme’ sectorplannen met het oog op de plannen van het volgende kabinet. Het
sectorplan Rechtsgeleerdheid kan daarbij als voorbeeld fungeren.
Het veld hoopt en verwacht dat bij gebleken succes van de hier voorgestelde plannen er
extra middelen beschikbaar komen. Het is belangrijk dat het enthousiasme van de sector
Rechtsgeleerdheid wordt overgedragen op andere sectoren of disciplines binnen het brede
SSH-domein. Het zou daarom zeer helpen als er op korte termijn – dat wil zeggen vóór de
volgende kabinetsformatie – alvast wat extra middelen beschikbaar zouden zijn om de fakkel
brandende te houden.
Uit het nu doorlopen proces is een aantal lessen geleerd. Deze lessen kunnen van nut zijn
voor die nieuwe plannen in de nabije toekomst.

Landelijke samenwerking en taakverdeling is goed mogelijk
De Breimer-aanpak heeft ook binnen het SSH-domein zijn nut zeer bewezen. De keuze om
voor de sector Rechtsgeleerdheid deze aanpak te volgen, heeft tot veel elan en enthousiasme
in het veld geleid. Er is zeer intensief samengewerkt door de betrokken decanen om een landelijke, gedragen strategie voor de komende zes jaar samen te stellen. Deze strategie is zowel
gericht op inhoudelijke prioritering als op het aantrekken en behouden van jonge onderzoekers binnen de rechtswetenschap. Deze ontwikkeling is een stap voorwaarts ten opzichte
van eerder gemaakte plannen, zoals van de commissie Buruma, omdat er op nationaal niveau
taakverdeling en concentratie is afgesproken. Er zijn landelijke speerpunten geformuleerd,
waarbij elke faculteit maximaal in twee speerpunten participeert en waarbij er sprake is van
landelijke samenwerking rond die speerpunten. Zo ontstaat een landelijke taakverdeling en
nationale specialisatie. Met SMART-geformuleerde afspraken, zoals bijvoorbeeld het vergroten van het aantal onderzoeksmasterstudenten, promovendi en post-promotieaanstellingen,
kan deze sector nu aan de slag.

28	KNAW (2015). Ruimte voor ongebonden onderzoek. Signalen uit de Nederlandse wetenschap. Amsterdam:
KNAW.
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te komen. Bovendien was de sector al een tijd bezig met strategische heroverwegingen van
onderzoek en onderwijs onder leiding van een actieve Raad van Decanen. Dat vergrootte
de kans op een werkbaar sectorplan binnen de zeer korte termijn die de kwartiermaker was
gegeven. Deze sector is bovendien exemplarisch voor een aantal van de bedreigingen die in
de SWOT-analyse voor het SSH-domein worden geïdentificeerd. Zo heeft de rechtswetenschap te maken met een afkalving van de onderzoekinfrastructuur en heeft ze nu al grote
moeite om getalenteerde onderzoekers aan te trekken en te behouden. 28
Met inzet van beperkte middelen kan de aanwas van jonge onderzoekers worden gestimuleerd waardoor ook op langere termijn de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in deze maatschappelijk vitale sector overeind kan blijven. Op de achtergrond heeft ook een rol gespeeld
dat voor Geesteswetenschappen nog een sectorplan Duurzame Geesteswetenschappen
loopt waarvoor reeds € 17 miljoen aan structurele middelen beschikbaar is, en dat de Commissie Schnabel niet al te lang geleden ook voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen
een sectorplan heeft gemaakt.
De voorstellen voor deze twee investeringen worden nader uitgewerkt in deel B en deel C.
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De beschikbaarheid van extra middelen is daarbij essentieel
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De les van het succes bij Rechtsgeleerdheid is dat de beschikbaarheid van extra middelen
een daadwerkelijk impuls tot verandering biedt, omdat er geen sprake is van een zero-sum
game. De winst van de ene faculteit is niet automatisch het verlies van de andere. Dat maakt
dat landelijke taakverdeling en concentratie veel makkelijker tot stand kan komen. Het sectorplan Rechtsgeleerdheid laat ook zien dat er met betrekkelijk weinig middelen al een groot
verschil kan worden gemaakt. Anders dan bij de oorspronkelijke Breimer-aanpak waren er
dit keer alleen wat middelen beschikbaar voor onderzoek. Bij nieuwe sectorplannen zou
niet alleen ingezet moet worden op onderzoek, maar ook op onderwijs en maatschappelijke
impact.

Het aggregatieniveau is een cruciale factor
Het is eenvoudiger plannen te maken voor redelijk overzichtelijke, homogene sectoren. De
disciplinaire en bestuurlijke homogeniteit van de sector Rechtsgeleerdheid heeft geholpen
om snel en adequaat plannen te maken. De sectoren Gedrag- en Maatschappij en Geesteswetenschappen kennen veel meer disciplines die onderling bovendien verschillen in wetenschapsopvatting, thematiek en maatschappelijk veld. Daar zou een algemeen sectorbeeld
prima kunnen werken om een gezamenlijke agenda en knelpunten te identificeren. Voor een
Breimer-conform sectorplan werkt het vervolgens beter zich te richten op het wat lager
aggregatieniveau van meer homogene disciplines, omdat er dan voldoende bestuurlijke en
inhoudelijke cohesie is om tot landelijke afstemming over taakverdeling en concentratie te
komen. Ook helpt het om te beginnen met disciplines waar de nodige urgentie bestaat en het
verstandig is om tot landelijke taakverdeling te komen. Dan kan een externe kwartiermaker
als critical friend en met wat extra financiering als katalysator helpen om uit de negatieve
dynamiek van het prisoner’s dilemma te geraken. Dat speelt in het bijzonder wanneer ook
onderwijs in de planvorming wordt betrokken. Binnen de Geesteswetenschappen zou in dat
verband bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan de disciplines die gerekend kunnen worden tot de moderne Europese talen en culturen en/of de Nederlandse taal en cultuur. Binnen
Gedrag- en Maatschappij zijn disciplines als culturele antropologie of pedagogische wetenschappen wellicht geschikt voor een volgende ronde van sectorplannen.
Belangrijk is om in de toekomst niet alleen aandacht te hebben voor afzonderlijk disciplines,
maar om ook te investeren in inhoudelijke samenwerking over de grenzen van disciplines,
sectoren of zelfs domeinen heen. Dat zou kunnen door bij nieuwe sectorplannen ook weer
een combinatie te maken van een op één discipline gericht sectorplan en daarnaast een
domeinbreed initiatief waarin ook andere disciplines een aandeel hebben- zoals nu gebeurd
is met digitalisering naast Rechtsgeleerdheid. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn;
stimulering van samenwerking tussen SSH en de life sciences, bijvoorbeeld met een thema
als mental health, verdere samenwerking tussen SSH en informatica rond digitalisering, of
samenwerking tussen SSH en bèta en techniek, bijvoorbeeld op het terrein van de governance van de energietransitie.

Organiseren van strategisch vermogen via het SSH-beraad

Het zou daarom goed zijn als het SSH-beraad een meer bestendige rol krijgt als landelijk
platform voor de bestuurlijke coördinatie binnen het SSH-domein. De samenstelling van het
SSH-beraad kan dan blijven bestaan uit de decanen van de vier sectoren en de voorzitters
van de KNAW-raden en met de domeinbestuursleden van NWO SGW als waarnemers. De
inhoudelijke coördinatie kan dan lopen via de instellingen en de landelijke disciplineorganen,
maar bijvoorbeeld ook via disciplinaire tafels bij het SGW-domein van NWO. Er is al een aantal
aanknopingspunten voor die inhoudelijke voeding: rondom de Nationale Wetenschapsagenda
is er al heel goed samengewerkt, binnen het domein, maar ook over SSH heen.

Tot slot: sterker samen
Wat betreft het organiseren van strategisch vermogen van het SSH-domein, was deze exercitie maar een kleine stap. Het is zeer positief dat het in de afgelopen maanden gelukt is om alle
52 decanen te committeren aan de scherpe keuzes die zijn gemaakt voor dit domeinbeeld.
In het verleden zou dat een kwetsbare exercitie zijn geweest. Het is ook zeer bemoedigend
om te zien dat verschillende sectoren bereid zijn geweest om de sector Rechtsgeleerdheid
voorop te laten gaan. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij Rechtsgeleerdheid om het
sectorplan tot een succes te maken. Tegelijkertijd laten de ervaringen in afgelopen half jaar
ook zien dat in zo’n heterogeen en breed domein als SSH veel draagvlak is om samen te werken en om daarbij spannende keuzes te maken. Dat is een teken van bestuurlijke kracht en
het biedt een uitstekende basis voor de verdere versterking van het strategisch vermogen in
de toekomst.

Deel B – Domeinbreed plan digitale SSH
Deel C – Sectorplan Rechtsgeleerdheid

Samen sterker

In de afgelopen maanden heeft het SSH-beraad een zeer belangrijke rol gespeeld om
bestuurlijk commitment te krijgen voor de scherpe strategische keuzes. Het SSH-beraad is
een geschikt platform waarin verschillende SSH-sectoren hun strategische agenda’s kunnen
coördineren, en waar de bestuurlijke afdekking van SSH-strategievorming plaatsvindt. Ook
is het geschikt gebleken voor een landelijke regiefunctie voor vraagstukken die het brede
domein van de SSH raken.
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Bijlage 1 Faculteiten SSH

Social Sciences and Humanities

Universiteit Leiden
- Faculteit Governance and Global Affairs
- Faculteit der Archeologie
- Faculteit der Sociale Wetenschappen
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- Faculteit der Geesteswetenschappen
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Universiteit Utrecht
- Faculteit Geowetenschappen
- Faculteit Recht, Economie, Bestuur en
Organisatie
- Faculteit Geesteswetenschappen
- Faculteit Sociale Wetenschappen
Universiteit Maastricht
- School of Business and Economics
- Faculty of Arts and Social Sciences
- Faculty of Law
- Faculty of Psychology and Neuroscience
Radboud Universiteit
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- Faculteit der Letteren
- Faculteit der Filosofie, Theologie &
Religiewetenschappen
- Faculteit der Managementwetenschappen
- Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tilburg University
- T ilburg School of Economics and
Management
- T ilburg Law School
- T ilburg School of Social and Behavioral
Sciences
- T ilburg School of Humanities and Digital
Sciences
- T ilburg School of Catholic Theology
Open Universiteit
- Faculteitsbestuur Cultuur en rechtswetenschappen
- Faculteit Management, Science and
Technology
- Faculteit voor psychologie en
onderwijswetenschappen
- Universiteit voor Humanistiek [geen]
Rijksuniversiteit Groningen
- Faculteit Letteren
- Faculteit Rechtsgeleerdheid
- Faculteit Wijsbegeerte
- Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
- Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
- Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
- Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Erasmus Universiteit
- Erasmus School of Economics
- Erasmus School of Law
- Faculteit der Wijsbegeerte
- Erasmus School of History, Culture and
Communication
- Erasmus School of Health Policy &
Management
- Erasmus School of Social and
Behavioural Sciences
- Rotterdam School of Management

Vrije Universiteit Amsterdam
- Faculteit der Sociale Wetenschappen
- Faculteit der Geesteswetenschappen
- Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- School of Business and Economics
- Faculteit Religie en Theologie

Universiteit van Amsterdam
- Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
- Faculteit der Geesteswetenschappen
- Faculteit Economie en Bedrijfskunde
- Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Technische Universiteit Eindhoven
- [geen]

Wageningen
- [geen]

Technische Universiteit Delft
- Faculteit Techniek, Bestuur en
Management
Universiteit Twente
- Faculty of Behavioural, Management
and Social sciences

Bijlage 2 Kaderbrief van de minister van OCW

Datum

Milestone OCW

1 juli 2018

 CW geeft kwartiermaker kaders mee voor opstellen
O
sectorbeeld
Kwartiermaker stelt sectorbeeld op en dient in bij OCW
(+tussentijds voorleggen aan commissie)
Faculteiten starten met ontwikkelen van plannen op
basis van sectorbeeld onder voorbehoud van advies
commissie
OCW vraagt commissie om advies over het sectorbeeld
(incl. ambtelijke advisering)
Commissie beoordeelt sectorbeeld en brengt advies uit
aan MOCW
MOCW keurt sectorbeeld goed en geeft officieel startsein aan commissie om aan de faculteiten plannen te
vragen
Faculteiten maken plannen en dienen deze in bij commissie (+tussentijds voorleggen)
Commissie beraadt zich op de door de faculteiten ingediende plannen en geeft feedback aan faculteiten
Faculteiten kunnen nogmaals indienen
Commissie beraadt zich op de door de faculteiten ingediende plannen en geeft M advies
Ambtelijk advies aan MOCW
MOCW neemt beslissing
Rijksbijdragebrief gaat uit met daarin extra gelden voor
faculteiten

1 juli – 30 november 2018
1 december

1 december – 5 december 2018
5 december – 14 januari 2019
14 januari – 25 januari

1 december – 15 maart
16 maart – 15 april
15 april – 15 mei
Begin juni
Half juni
1 juli 2019
September 2019

Samen sterker

De tekst van de kaderbrief van de minister van OCW is te raadplegen via www.sectorplan-SSH.nl.
De in de brief opgenomen planning ziet er als volgt uit:
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Bijlage 3 Gesprekken kwartiermaker
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SSH-beraad: 15 mei, 18 juni, 13 juli, 10 september, 15 oktober, 19 november 2018
VSNU: 16 mei, 25 juni, 20 september, 2 oktober, 5 november 2018
OCW: 1 juni, 25 juni, 13 juli, 16 oktober 2018
Raad Decanen Rechtsgeleerdheid: 12 juni, 20 augustus, 26 september, 12 oktober, 8 november 2018
Decanenoverleg Sociale Wetenschappen (DSW): 13 juni, 26 oktober 2018
Decanenoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG): 22 juni, 19 oktober 2018
Decanenoverleg Economie en Bedrijfskunde: 2 november 2018
SOOV: 21 september 2018
KNAW Sociaal-Wetenschappelijke Raad: 1 juni, 1 juni, 28 september 2018
President en Vice-president KNAW: 10 oktober 2018
Bestuur De Jonge Akademie: 11 oktober 2018
NWO-domeinbestuur SGW: 14 september, 12 oktober en 16 november 2018
NWO Raad van Bestuur: 21 september 2018
Prof. mr. Carel Stolker (UL): 12 september 2018
Prof mr. Henk Kummeling (UU): 26 september 2018
Prof. dr. Marcus Duwell (Disciplineoverleg Wijsbegeerte): 26 september 2018
Prof. dr. Mladen Popovic (Disciplineoverleg Godgeleerdheid): 10 oktober 2018
Dr. Henk van Rinsum: 15 oktober 2018 (door I. Drijfhout)
Prof dr. Ido de Haan: 2 november 2018
Prof. dr. Frits van Oostrom en D. Smit MA: 13 november 2018
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