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Aanleiding 

30 september jl. heeft u de beschikkingsbrieven verzonden naar de universiteiten 

t.b.v. de eerste € 60 miljoen structurele middelen binnen sectorplannen. U 

informeert de Tweede Kamer hierover middels bijgaande brief. De sectorplannen 

worden besteed in de context van uw bredere beleidsbrief hoger onderwijs en 

wetenschap die u 17 juni jl. aan de Kamer heeft aangeboden.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met het verzenden van bijgaande 

Kamerbrief en bijbehorende bijlagen om de Kamer te informeren over de 

beschikking van de eerste € 60 miljoen structureel van de sectorplannen. 

Kernpunten 

Bijgaande Kamerbrief beschrijft de volgende aspecten: 

• De mededeling dat de eerste € 60 miljoen structureel aan de 

sectorplannen is toegekend op basis van het advies van de Nationale 

Commissie Sectorplannen (NCSP). 

• De twee hoofddoelen van de sectorplannen, namelijk het creëren van rust 

en ruimte en het stimuleren van landelijke samenwerking en gezamenlijke 

scherpe keuzes. 

• De toelichting op de totaal beschikbare € 200 miljoen, die geïnvesteerd 

wordt in alle domeinen, en de relatie met de in 2019 reeds toegekende 

middelen.  

• Verder wordt toegelicht hoe u bent gekomen tot uw besluit over de 

toekenning en welke processtappen, actoren en randvoorwaarden daarbij 

een rol spelen. Meer specifiek beschrijft u de volgende stappen: 

o U heeft een kader opgesteld voor de sectorplannen met daarin de 

doelen, het proces, de randvoorwaarden en de actoren. Dit kader 

is toegevoegd als bijlage. 

o U heeft Universiteiten van Nederland (UNL) verzocht een breed 

gedragen verdeling van middelen op domeinniveau aan te 

leveren.  

o U licht toe hoe de verdeling per domein voor de eerste € 60 

miljoen eruit ziet (tabel). 

o U beschrijft de instelling en omschrijving van de taak van de NCSP 

(een goede inhoudelijke en onafhankelijke weging als basis voor 
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Datum 

4 oktober 2022 

 

de verdeling van de middelen). Het instellingsbesluit is 

toegevoegd als bijlage.  

o U geeft daan dat de NCSP op 14 september jl. u een positief 

advies heeft gegeven voor de eerste € 60 miljoen structurele 

middelen binnen sectorplannen, waarbij de commissie heeft 

meegewogen hoe de keuzes en prioriteiten passen binnen het 

totaalbeeld van de volledige € 200 miljoen structurele middelen 

voor sectorplannen.  

o U geeft aan dat u dit positieve advies heeft overgenomen en 

daarmee bent gekomen tot de toekenning van de eerste € 60 

miljoen structureel met terugwerkende kracht vanaf 1 juli dit jaar.  

• Tot slot wordt het verdere proces na deze toekenning toegelicht. Dit 

omvat: 

o Door sectorplanindieners: verdere verbetering van de plannen, 

waarbij u hecht aan de uitwerking van de punten die de NCSP van 

belang is.  

o Door NCSP in samenwerking met OCW: uitdenken van de 

monitoring en evaluatie in samenspraak met de betrokkenen, 

zoals de huidige en nieuw op te richten domeinspecifieke 

sectorplancommissies. 

o Door de NCSP: zullen werken aan hun tweede advies, uiterlijk op 

te leveren in maart 2023, dat ingaat op de resterende €140 

miljoen structureel voor de sectorplannen en de aanpak van de 

monitoring en evaluatie. Ook dit advies zal leiden tot uw besluit 

over de toekenning van deze middelen. 

o Tot slot een blik op de derde fase van de sectorplannen, waar de 

focus ligt op de uitvoering van de sectorplannen en de monitoring 

en evaluatie. 

Toelichting 

• De Kamerbrief is afgestemd met directie HOenS. 
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Aanleiding 

U heeft op 14 september jl. het advies van de Nationale Commissie Sectorplannen 

(NCSP) ontvangen. Op basis hiervan wordt uw besluit gevraagd voor de 

toekenning van de eerste € 60 miljoen structureel voor sectorplannen, die u heeft 

aangekondigd in uw Beleidsbrief van afgelopen juni. Met uw besluit kunnen deze 

middelen per derde (laatste) Rijksbijdragebrief worden overgemaakt aan de 

instellingen ten behoeve van een vliegende start van sectorplannen in 2022. 

Daarnaast heeft u in juni jl. de midtermevaluaties van de huidige sectorplannen 

(2019-2024) ontvangen. U heeft daarop besloten deze middelen ongewijzigd te 

continueren. In beide gevallen moeten er beschikkingen worden verzonden aan 

de universiteiten om het geld toe te kennen of te continueren middels de derde  

Rijksbijdrage brief.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om bijgaande beschikkingen voor zowel de lopende 

sectorplannen (2019-2024) als de nieuwe sectorplannen vanaf 2022 goed te 

keuren en te ondertekenen voor verzending aan de College van Besturen van de 

universiteiten. Het gaat om twee brieven per universiteit (28 brieven in totaal), 

maar in de bijlage zijn om praktische redenen alleen de twee algemene brieven 

toegevoegd ter ondertekening. Met uw akkoord worden de 28 brieven 

geadresseerd per universiteit en gestempeld. Om verwarring tussen de twee 

beschikkingen te voorkomen is gekozen voor twee separate brieven, die wel naar 

elkaar verwijzen. 

Samenvatting van uw brieven 

Brieven inzake voortzetting sectorplanmiddelen 2019 – 2024 

• Deze brief informeert de universiteiten dat de middelen voor de sectorplannen 

Bèta & Techniek en/of Social Sciences en Humanities voor de periode 2019 – 

2024 tot en met 2024 ongewijzigd aan de instellingen zullen worden 

overgemaakt. 

• Met dit besluit worden de adviezen opgevolgd van de Commissies sectorplan 

Bèta en Techniek en sectorplan Social Sciences en Humanities, die in juni j.l. 

evaluaties over de eerste periode van het sectorplan hebben uitgevoerd. 

• Naast deze mededeling worden conform de uitkomsten van het gesprek 

tussen u en de commissievoorzitters nog enkele aandachtspunten 

meegegeven ter versterking van de sectorplannen. Deze aandachtspunten 
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gaan in op het behouden van talent, het versterken van de plannen rondom 

het onderwijs en op diversiteit. 

• Tot slot wordt aangegeven dat de sectorplancommissies u uiterlijk juni 2025 

voorzien van een eindevaluatie over de implementatie van deze 

sectorplanmiddelen. Op basis daarvan wordt besloten of de middelen 

structureel beschikbaar blijven voor de betrokken sectoren en instellingen. 

 

 

Brieven beschikking sectorplanmiddelen vanaf 2022 

• Deze brief informeert de universiteiten over de toekenning van de nieuwe 

sectorplanmiddelen vanaf 2022 voor de domeinen Bèta & Techniek, Social 

Sciences en Humanities en Medisch. Het gaat hier om de toekenning van de 

eerste € 60 miljoen. De resterende € 140 miljoen zal na het volgende advies 

van de NCSP in maart 2023 worden toegekend. 

• Deze middelen zullen toegevoegd worden aan de rijksbijdrage van de 

universiteiten. 

• Met dit besluit wordt het advies opgevolgd van de Nationale Commissie 

Sectorplannen (NCSP ) die op 14 september j.l. u is aangeboden.  

• De brief bevat toelichting voor de universiteiten over de doelstelling van de 

sectorplannen, de werkwijze en het positieve advies van de NCSP en uw 

reactie daarop. 

• Tevens worden de punten voor verdere uitwerking door de sectoren, zoals 

geïdentificeerd door de NCSP, ook benoemd. Deze punten moeten worden 

geadresseerd voorafgaand aan het volgende advies over de resterende €140 

miljoen, concreet: maart 2023. 

• Aanvullend worden de universiteiten geïnformeerd over het verdere proces. 

Zoals de verdere concretisering van de sectorplannen in aanloop naar het 

advies van de NCSP in maart 2023, de advisering over de evaluatie en 

monitoring van de sectorplannen door de NCSP en de vervolgstappen na 

maart 2023. 

• Tot slot wordt de samenhang met de sectorplannen 2019 – 2024 en de 

hierboven beschreven brief benoemd.  

Toelichting 

• Bijgaande beschikkingsbrieven zijn gezamenlijk door directies HO&S en 

OWB opgesteld.  

• De beschikkingsbrieven en verdeling zijn ook afgestemd met FEZ, NCSP 

en de Commissies sectorplan Bèta en Techniek en sectorplan Social 

Sciences en Humanities.  

• De brieven zijn algemeen van opzet, maar bevatten een tabel waarin, 

gespecificeerd per instelling, een overzicht van de exact te ontvangen 

bedragen door de instellingen in staat.  

• Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het advies van de NCSP. Dit 

komt doordat de bedragen niet exact optelden tot de beschikbare €60 

miljoen. Dit is nu hersteld en de toekenning is verder volledig in de geest 

van het advies van de NCSP. Specifiek gaat het om: 

o SSH: In het advies was €1.175.500 meer gevraagd dan 

beschikbaar. Dit kwam doordat niet alle matching goed in beeld 

was. De sector heeft een nieuwe tabel aangeleverd met de juiste 

bedragen. 
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o Medisch: Er was voor een deel van het budget (€144.150) geen 

invulling gevonden, inmiddels heeft de sector hier een 

bestemming voor aangegeven.  

o Bèta: Er is voor de eerste tranche 30% genomen van iedere 

discipline / universiteit combinatie, waarbij de 

gemeenschappelijke bestedingen voor iedere discipline naar rato 

zijn herverdeeld over de universiteiten. Dit heeft geleid tot een 

afrondingsverschil van €2000 positief voor de universiteiten. In 

overleg met de sector hebben we deze €2000 verschil naar rato 

herverdeeld over de universiteiten.  

• Er is in lijn met de originele afspraken afgegaan op het advies van de 

NCSP. Dit advies wijkt af van de onderverdeling tussen de sectoren die 

UNL heeft gemaakt.  
• Deze uitvoering sluit aan bij uw ambities uit de beleidsbrief, 

bestuursakkoord en zijn conform het bestedingsplan voor sectorplannen.  
• Separaat stellen we u op de hoogte van de voorziene communicatie vanuit 

u naar aanleiding van deze beschikkingen en het gesprek dat u heeft 

toegezegd aan de NCSP over de samenhang van de instrumenten 
sectorplannen,  starters- en stimuleringsbeurzen en de 
onderwijskwaliteitsmiddelen.  
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Aanleiding 

Vanuit de middelen van het Coalitieakkoord wordt structureel € 200 miljoen 

middels sectorplannen geïnvesteerd in de vier domeinen van wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de 

domeinbeelden en bijbehorende sectorplannen zal een onafhankelijke Nationale 

Commissie Sectorplannen (NCSP) worden ingesteld. Deze instelling geschiedt 

middels publicatie van het instellingsbesluit in de Staatscourant. De NCSP is reeds 

begonnen met haar activiteiten, dus de formele instelling zal met terugwerkende 

kracht ingaan. De reden voor de latere formele instelling is de goedkeuring op de 

benodigde financiën voor de commissie en ondersteuning.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om bijgaand instellingsbesluit voor de Nationale Commissie 

Sectorplannen (NCSP) goed te keuren en te ondertekenen voor publicatie in de 

Staatscourant. Dit geldt eveneens voor de toelichting in dezelfde bijlage. 

Kernpunten 

• Het instellingsbesluit zorgt voor de formele instelling en bekendmaking 

van de NCSP. Daarnaast beschrijft het o.a. de samenstelling qua leden, 

de taakomschrijving en de werkwijze. Verder worden de declarabele 

kosten en vergoedingen benoemd. (Nadere beschrijving onder toelichting) 

• Met de publicatie van het instellingsbesluit in de Staatscourant zal de 

NCSP met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 

opgericht zijn. 

• De NCSP zal op twee momenten een advies uitbrengen aan u, namelijk 

uiterlijk 14 september 2022 voor de eerste €60 miljoen en uiterlijk 1 

maart 2023 voor de resterende €140 miljoen.  

• De toelichting van het instellingsbesluit bevat de randvoorwaarden en is 

gelijk aan de laatste versie van het Kader voor sectorplannen 2022/23 – 

2028/29. De randvoorwaarden moeten door de NCSP worden 

meegenomen in de afwegingen en het advies en zijn ook gedeeld met de 

domeinvoorzitters. 

Toelichting 

• De aanpak van de sectorplannen en het opstellen van het 

instellingsbesluit is in samenspraak tussen directie HO&S en OWB gedaan. 

• Het instellingsbesluit is afgestemd met en goedgekeurd door WJZ. 
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• De leden (op persoonlijke titel) van de NCSP zijn: 
o Prof. dr. E.W. (Bert) Meijer (covoorzitter) 
o Prof. dr. mr. M.A.P. (Mark) Bovens (covoorzitter) 
o Em. prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst (lid) 
o Em. prof. dr. L.E.M. (Louise) Vet (lid) 

o Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf (lid) 

• De commissie zal ondersteund worden door een managementassistent en 

twee secretarissen vanuit NWO. 

• De leden van de NCSP hebben de vragenlijsten inzake relaties, belangen 

en nevenfuncties ingevuld en er zijn geen onrechtmatigheden aan de 

orde. Dit geldt eveneens voor de voorziene vergoedingen. 
• Aan de leden van de NCSP wordt een vaste vergoeding per maand 

toegekend waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum 
van schaal 18 conform de laatst afgesloten CAO Rijk.  

• Er wordt een werkbelasting voorzien van 60 dagen voor de covoorzitters 

en 24 dagen voor de overige leden.  
• Ook de proces- en reiskosten gemaakt door de commissie en 

ondersteuning zijn declarabel. 
• Het MT OWB heeft goedkeuring gegeven om de ondersteuningskosten van 

de NCSP te dragen. Over de verdeling van de kosten tussen OWB en 
HO&S zullen nog nadere gesprekken volgen.  

• De taakomschrijving van het NCSP omvat het schriftelijke adviseren 

vanuit de inhoud over de toekenning van de middelen voor de 

sectorplannen en de beoogde monitoring en evaluatie. Specifiek betekent 

dat: 

o de NCSP advies zal geven over de kwaliteit van de domeinbeelden 

en daaruit voortvloeiende sectorplannen en voorts op basis 

daarvan over de inzet van de sectorplanmiddelen; 

o de NCSP zal adviseren over de aanpak van de monitoring van de 

sectorplannen zoals ingediend, en het instrument sectorplannen 

als geheel; 

o de NCSP de mogelijkheid heeft om, naast de aangewezen taken, 

naar eigen inzicht andere aandachtspunten mee te geven die voor 

de rol van sectorplannen binnen het wetenschapsbeleid van 

belang zijn.  

• De uitvoering van de monitoring en evaluatie behoren niet tot taak van de 

NCSP maar zijn belegd bij de domeinspecifieke commissies. 
• Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of 

namens de NCSP worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de 

NCSP zelf openbaar gemaakt. Stukken die ten grondslag liggen aan het 
besluit van de minister aangaande inzet van de sectorplanmiddelen zullen 
vanwege de informatieplicht aan de Kamer wel openbaar gemaakt 
worden.  
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Aanleiding 

14 september a.s. neemt u het advies van de nationale commissie sectorplannen 

(NCSP) in ontvangst. Op basis daarvan neemt u een besluit over de toekenning 

van de eerste € 60 miljoen structurele middelen binnen de sectorplannen. Om 

deze middelen nog dit jaar uit te kunnen geven, moeten deze weggezet worden 

per de derde, laatste, Rijksbijdragebrief van dit jaar: eind september. Dat 

betekent dat er een beperkte tijd is om tot dit besluit te komen. Er staan nog 

enkele inhoudelijke keuzes open. 

Geadviseerd besluit 

Hieronder per beslispunt: 

1. Advies is om met terugwerkende kracht 1 juli 2022 te kiezen als 

begindatum voor de bestedingen van de faculteiten onder het instrument 

sectorplannen. 

2. Advies is om mee te geven aan de nationale commissie sectorplannen 

(NCSP) dat maximaal 25% van de middelen de jaargrens 2022-2023 over 

genomen kunnen worden in verband met de late toekenning. 

3. Advies is om mogelijk te maken dat, mits beargumenteerd in de 

sectorplannen alle wetenschappelijke- en onderwijsfuncties en direct 

daaraan ondersteunende functies bekostigd kunnen worden. 

4. Advies is om in beperkte mate, waar gerelateerd aan de sectorplandoelen 

en beargumenteerd in de sectorplannen, bestedingen voor 

onderzoeksapparatuur en faciliteiten toe te staan. 

5. Advies is om voor de eerste tranche, € 60 miljoen in 2022, toe te staan 

dat de beoogde bestedingen op faculteitsniveau worden gedetailleerd – 

maar wel te vereisen dat deze in de komende maanden nader worden 

uitgewerkt en uiterlijk in maart 2023 tot op aanstellingsniveau zijn 

gedetailleerd, ten behoeve van monitoring en evaluatie.    

Toelichting per beslispunt 

Vanaf welke datum kunnen instellingen bestedingen opvoeren als gemaakte 

uitgaven voor de 1e tranche sectorplanmiddelen? 

• De keuze voor de begindatum bepaalt de mate waarin het haalbaar is voor 

universiteiten om de middelen nog conform het bestedingsdoel dit jaar te 

besteden. Gezien sectorplannen gericht zijn op vast wetenschappelijk 

personeel, dient hierbij rekening gehouden te worden met het tijdsbeslag van 

wervings- en selectieprocedures. 
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• Er zijn voor de rechtmatige besteding van de middelen een aantal momenten 

in het jaar aan te wijzen die kunnen gelden als beginpunt van de bestedingen. 

• 1 januari 2022: in uw beleidsbrief van juni 2022 heeft u aangekondigd dat u 

de universiteiten al in 2022 een vliegende start wil laten maken. 1 januari kan 

daarmee een natuurlijk beginpunt zijn. Voor de starters- en stimulerings-

beurzen wordt ook voor deze datum gekozen. Wat tegen deze datum spreekt, 

is dat lastiger aannemelijk is te maken dat bestedingen die op dat moment 

begonnen, onderdeel kunnen zijn geweest van sectorplannen die pas een half 

jaar later door de NCSP zijn gezien en door u goedgekeurd.  

• 1 juli 2022: geredeneerd vanuit het dualiteitsbeginsel met de Tweede Kamer, 

is 1 juli 2022 het eerste moment nadat u uw (meer gedetailleerde) 

bestedingsplannen heeft besproken met de Tweede Kamer en dus 

parlementaire autorisatie heeft gekregen. In informele gesprekken met UNL is 

ook naar voren gekomen dat 1 juli de (laatst) haalbare datum zou zijn voor 

universiteiten om het geld goed te kunnen besteden. Dit is de voorkeursoptie. 

• Eind september 2022: meer strikt geredeneerd zou ook de beschikkingsdatum 

(datum van verzenden Rijksbijdragebrieven) als startpunt van de toegestane 

bestedingen kunnen gelden. Voordeel van deze optie is dat er niet met 

terugwerkende kracht hoeft te worden geredeneerd, maar een nadeel kan zijn 

dat een groter deel van het budget niet in 2022 besteed zal kunnen worden. 

 

Welke bandbreedte is er voor het overhevelen van bestedingen door instellingen 

over de jaargrens 2022-23 heen?   

• Deze vraag hangt samen met de eerste vraag. Hoe minder tijd de instellingen 

hebben om hun uitgaven te doen (oftewel: hoe later in het jaar zij mogen 

beginnen), hoe lastiger het is om alle middelen te kunnen besteden.  

• De verwachting is, dat bij een beperkte tijdshorizon om de middelen te 

besteden en de druk dat alle middelen dit jaar moeten worden besteed, de 

uitvlucht gezocht zal worden in het aanstellen van tijdelijk personeel. Dat zou 

direct ingaan tegen de doelen van sectorplannen. 

• Tegelijkertijd is wel het doel om een vliegende start te maken dit jaar, zoals u 

ook heeft aangegeven in uw brief aan de Tweede Kamer van juni jl.  

• Een eerste inschatting door  NCSP, is dat het 

voor ongeveer 25% van de middelen niet haalbaar lijkt dat deze dit jaar nog 

conform het doel van sectorplannen duurzaam te besteden zijn. Dat geldt 

specifiek voor 2022, omdat de toekenning van de middelen nu relatief laat is. 

Die middelen kunnen, naar zijn inschatting, wel allemaal voor de zomer van 

2023 goed besteed worden, als die extra tijd gegund kan worden.  

• In samenhang met de eerste vraag, (met advies juli 2022 als startdatum), 

wordt daarom geadviseerd enige coulance te bieden in het meenemen van de 

middelen over de jaargrens, maar dat te beperken tot een max. van 25%.  
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Welk soorten functies kunnen vanuit de sectorplanmiddelen worden bekostigd?  

• Bij de eerste ronde sectorplannen (2019-2024) is gekozen voor een duidelijke 

focus op vast, wetenschappelijk personeel. Daarom is gekozen om slechts 

enkele functiesoorten toe te staan.  

• Bij de huidige (2022 e.v.) ronde is onderwijs een meer prominent onderdeel 

van de sectorplannen, wat een uitbreiding van mogelijke posities logisch zou 

maken.  

• Ook is gesignaleerd dat bij een zeer beperkt aantal mogelijke te bekostigen 

functies, er een gebrek kan ontstaan aan de juiste ondersteuning (een 

astronoom op senior positie, die zijn tijd met name kwijt is aan 

datamanagement, terwijl een data steward daar veel efficiënter mee zou 

kunnen werken). 

• Voorstel is daarom om alle wetenschappelijke- en onderwijsfuncties, alsook 

de direct daaraan ondersteunende functies, mogelijk te maken, mits 

beargumenteerd in de sectorplannen. Dat betekent het toestaan van de 

functietypes uit de eerste twee kolommen van de tabel in bijlage. 

 

Behoren investeringen in onderzoeksapparatuur/-faciliteiten tot de mogelijkheden 

voor het besteden van de sectorplanmiddelen?  

• In principe zijn de sectorplanmiddelen bedoeld voor het creëren van meer 

capaciteit (lees: vaste werknemers) bij universiteiten. Het is daarom voor de 

indieners niet vanzelfsprekend om ook onderzoeksfaciliteiten/-apparatuur  te 

betalen uit de sectorplanmiddelen. 

• Hier gaat, zij het in beperkte mate, dezelfde vergelijking op als bij het 

ondersteunend personeel: een astronoom die geen rekencapaciteit op 

computers kan benutten, is suboptimaal. Tegelijkertijd willen we voorkomen 

dat algemene apparatuur en faciliteiten (die uit de basisbekostiging zouden 

moeten worden gefinancierd) hier worden opgevoerd als 

sectorplanbestedingen. 

• Daarom is het advies om in beperkte mate, waar gerelateerd aan de 

sectorplandoelen en goed beargumenteerd in de sectorplannen, bestedingen 

voor onderzoeksapparatuur en faciliteiten toe te staan, en deze instructie aan 

de nationale commissie mee te geven. 

 
Op welk (detail)niveau moeten de beoogde bestedingen voor de 

sectorplanmiddelen worden aangeleverd door de sectorplan vertegenwoordigers?  

• Er zijn hierin drie keuzes: 1) op instellingsniveau, 2) op faculteitsniveau en 3) 

per aanstelling/positie.  

• Voor een deel van de sectorplannen is al uitgewerkt tot op aanstellingsniveau. 

Dat is echter niet voor alle sectorplannen (volledig) het geval. Ook is (met 

name) de vraag of het haalbaar is voor de nationale commissie om binnen 

deze korte tijd tot op dat detailniveau te oordelen. 
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Datum 

1 september 2022 

 

• De voorkeur van de NCSP gaat uit naar het faculteitsniveau. Zij geven aan 

vanuit het landelijk perspectief voldoende zicht te hebben op de plekken waar 

de middelen daadwerkelijk terecht komen.  

• Advies is om dit over te nemen, dus voor de toekenning in september toe te 

staan dat de beoogde bestedingen op faculteitsniveau worden gedetailleerd – 

maar wel te vereisen dat deze in de komende maanden nader worden 

uitgewerkt en uiterlijk in maart 2023 tot op aanstellingsniveau zijn 

gedetailleerd, ten behoeve van monitoring en evaluatie. 



 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW 
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Aanleiding 

Deze zomer zal de nationale commissie sectorplannen (NCS) gaan adviseren over 

de verdeling van de sectorplanmiddelen binnen de vier wetenschappelijke 

domeinen (€ 200 miljoen structureel, minus uitvoeringskosten). Daartoe is het 

nodig dat 1. OCW de domeinbeelden en sectorplannen gaat uitvragen bij 

domeinvoorzitters, 2. OCW de UNL verzoekt een indeling over domeinen aan ons 

voor te stellen en 3. dat alle partijen een kader meekrijgen van OCW op grond 

waarvan de domeinbeelden en sectorplannen zullen worden uitgewerkt en 

beoordeeld ten behoeve van de middelenverdeling over de domeinen en 

daarbinnen sectoren en disciplines.  

 

Deze brieven en het kader liggen u voor ter besluitvorming.  

Geadviseerd besluit 

Advies is beide brieven te versturen naar UNL en de domeinvoorzitters en het 

kader als bijlage mee te zenden. Daarmee kan de nationale commissie 

sectorplannen formeel van start. 

Kernpunten 

In uw brief aan de domeinvoorzitters: 

• Verzoekt u hen de domeinbeelden en sectorplannen te sturen uiterlijk 29 juli 

a.s. en geeft u aan waar deze plannen voor u aan moeten voldoen. U vraagt 

daarbij ook om een specificering voor de eerste € 60 miljoen. 

• Licht u toe dat de nationale commissie u zal adviseren over de verdeling van 

de middelen. 

• U dankt de domeinvoorzitters daarbij voor hun inzet de afgelopen maanden 

en geeft rekenschap van de tijdsdruk die hier op staat.  

 

In uw brief aan de UNL: 

• Verzoekt u hen uiterlijk 29 juli te komen met een gedragen voorstel voor de 

verdeling van de middelen over de vier domeinen vanuit het vertrekpunt van 

€ 200 miljoen structureel, minus uitvoeringskosten. 

• Licht u toe dat de nationale commissie u zal adviseren over de verdeling van 

de middelen en geeft u aan welke randvoorwaarden en kader daarbij een rol 

spelen. 

• U geeft rekenschap van de tijdsdruk die hier op staat. 

 

 

 

Onderzoek en 

Wetenschapsbeleid 

Van 

 

 

Datum 

14 juli 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 

1. Brief aan UNL 

2. Brief aan 

domeinvoorzitters 

3. Kader 

 

Intern OCW afgestemd 

HOenS 
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Datum 

14 juli 2022 

 

Het kader bevat: 

• Een beschrijving van de rol en positie van de nationale sectorplancommissie, 

domeinvoorzitters en UNL. De nationale sectorplancommissie wordt gevraagd 

te adviseren over verdeling van de middelen (binnen de domeinen) en 

monitoring en evaluatie. De domeinspecifieke commissies zullen die 

monitoring en evaluatie op zich gaan nemen. De domeinvoorzitters wordt 

gevraagd om hun sectorbeelden en -plannen in te leveren. Tot slot wordt UNL 

wordt gevraagd een verdeling over de domeinen kenbaar te maken. 

Onderlinge afstemming wordt zowel van domeinvoorzitters als van UNL (incl. 

NFU) gevraagd. Hiermee betrekken we alle stakeholders, en houden we de 

verantwoordelijkheid over de sectorplannen bij de domeinvoorzitters.   

• Een fasebeschrijving waaruit duidelijk wordt dat de € 200 miljoen structureel 

een totaalpakket is, maar in de zomer van 2022 snel toegewerkt gaat worden 

naar een besluit over € 60 miljoen structureel en in het voorjaar van 2023 

een besluit over de resterende € 140 miljoen structureel. Hierop worden nog 

wel uitvoeringskosten in mindering gebracht.  

• Aanwijzingen voor de aansluiting van de sectorplannen op het 

bestuursakkoord en de inzet op een aantal specifieke inhoudelijke thema’s, in 

lijn met wat hierover staat in de beleidsbrief en het bestuursakkoord (zoals 

impact, talentbeleid en vaste contracten, internationalisering, 

macrodoelmatigheid en tekortsectoren en de aansluiting op de 

lerarenopleidingen). Hiermee geven we uitvoering aan uw toezeggingen op dit 

vlak bij het commissiedebat hoger onderwijs en wetenschap van 30 juni jl. 

• Uitgangspunten voor de monitoring en evaluatie: na drie en na zes jaar 

volgen een midterm- en een eindevaluatie, waarna de middelen bij goede 

resultaten kunnen indalen in de vaste voet. Daarmee wordt dus de monitoring 

en evaluatie voor de beide onderdelen (€ 60 en € 140 miljoen) 

gelijkgetrokken. De nationale commissie adviseert over 

sectorplanoverstijgende kpi’s en hoe de monitoring en evaluatie waar 

mogelijk kan aansluiten bij bestaande instrumenten. Hiermee beogen we 

enerzijds een duidelijke monitoring van het succes van sectorplannen, en 

anderzijds ruimte te houden voor stroomlijning met reeds bestaande 

indicatoren of monitoring, om daarmee de administratieve last te beperken. 

Toelichting 

• In het kader wordt – gezien de passage in het Coalitieakkoord en in lijn met 

wat hierover is opgenomen in de beleidsbrief - specifiek aandacht 

gevraagd voor: 

• De kleine studies in de geesteswetenschappen, in het bijzonder voor 

de moderne vreemde talen en de Nederlandse taal en cultuur. 

• De komst van een mogelijk sectorplan lerarenopleidingen hbo en wo. 

In de beleidsbrief is aangegeven dat u in gesprek gaat met de 

lerarenopleidingen (hbo en wo) over de mogelijkheid van een 

sectorplan voor de sector onderwijs. Met de lerarenopleidingen 

zouden afspraken kunnen worden gemaakt over de ontwikkeling van 
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Datum 

14 juli 2022 

 

een gezamenlijk sectorbeeld (verkenning) voor de lerarenopleidingen 

hbo en wo, waarna uitwerking in een sectorplan kan plaatsvinden. 

In het kader voor sectorplannen is opgenomen dat hiervoor ruimte 

dient te blijven in het budget van € 0,5 miljoen vanaf 2023. Vanuit 

het hbo zouden hiervoor ook middelen moeten worden vrijgemaakt, 

mogelijk kan dit uit de krimp middelen worden bekostigd gezien het 

belang van het opleiden van docenten in de regio. Dit dient nog nader 

te worden verkend en te worden besproken met zowel de Vereniging 

Hogescholen als UNL. U ontvangt hierover te zijner tijd separaat 

nadere informatie. 

• In het kader wordt nog niet aangegeven in welk deel van de rijksbijdrage de 

sectorplanmiddelen worden opgenomen. Technisch gezien kunnen de 

sectorplanmiddelen zowel in het onderwijsdeel als onderzoekdeel van de 

rijksbijdrage worden verwerkt. OCW zal de komende weken een afweging 

maken wat hierin wenselijk is en dit in de rijksbijdragebrieven van september 

kenbaar maken.  



 
 

TER BESLUITVORMING 

Aan: MOCW 

  

Sectorplannen - voorstel vervolgproces 
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Aanleiding 

De afgelopen weken is met u besproken hoe u – onder voorbehoud van 

parlementaire autorisatie – het vervolgproces voor sectorplannen zou willen 

inrichten. U heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een onafhankelijke 

commissie die u adviseert over de verdeling van de middelen, na raadpleging 

rectoren en decanen. Ook heeft u aangegeven dat OCW een leidraad opstelt met 

kaders voor de commissie. In deze nota wordt een voorstel gedaan hoe uw keuze 

uitgewerkt kan worden (onder voorbehoud parlementaire autorisatie).   

Geadviseerd besluit 

Voorwaarde voor doorgang van deze uitwerking is parlementaire autorisatie in 

juni 2022. Onder dat voorbehoud: 

• Bent u akkoord met het geschetste proces en financiële planning? 

• Naar welke van de hier genoemde personen gaat uw voorkeur uit, en zou 

D.OWB hen informeel mogen benaderen voor eventuele zitting?  

• Deze nota bevat een advies van de te stellen inhoudelijke kaders. Kunnen wij 

deze kaders als eerste gedachtegang bespreken met UNL? 

Kernpunten 

Deze planning vergt een bijzonder snel proces op alle fronten (installatie 

commissie, aanlevering plannen door instellingen, besluit commissie). Dat is een 

kwetsbaarheid. Dit is afgewogen tegen het belang om snel tot implementatie te 

komen.  

 

Proces en financiële planning 

• Het traject bestaat uit drie fases.  

• De eerste fase is al van start: het veld is bezig met het ontwikkelen van 

sectorbeelden en daaropvolgende sectorplannen. Dit hebben zij op eigen 

initiatief gedaan.  

• De tweede fase is het formele verzoek van OCW (mogelijk via UNL) aan 

de faculteiten om deze sectorplannen te finaliseren. Daarnaast wordt een 

onafhankelijke commissie ingesteld door OCW. We geven enkele 

inhoudelijke randvoorwaarden mee waaraan de sectorplannen getoetst 

worden. Tevens geven wij randvoorwaarden mee aan de commissie die 

zich buigt over de verdeling van de middelen. Hierbij wordt de commissie 

ook gevraagd zich rekenschap te geven van het voorstel van UNL voor de 

verdeling van de eerste € 60 miljoen. 

Onderzoek en 

Wetenschapsbeleid 

Van 

 

 

Datum 

3 juni 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 
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Datum 

17 mei 2022 

 

• De derde fase is de beoordeling van de sectorplannen door de 

onafhankelijke commissie. Zij zullen op grond van hun beoordeling u 

adviseren over de verdeling van inzet van de middelen. 

• Voorkeur heeft een zo snel mogelijke implementatie. Daarom is voorstel om 

na uw akkoord zowel de mogelijke inrichting van de commissie als de 

inhoudelijke randvoorwaarden voor de sectorplannen informeel te bespreken 

met UNL. Op die manier kan, direct na parlementaire autorisatie, aan de 

faculteiten de inhoudelijke randvoorwaarden worden meegegeven en het 

wervings- en installatieproces voor de commissie in gang worden gezet.  

• De commissie zal eerst een advies uitbrengen over de allocatie van de € 60 

miljoen die vanaf 2022 structureel wordt ingezet. Ze beschouwen daarbij ook 

de balans met de resterende € 140 miljoen die vanaf 2023 structureel wordt 

ingezet. We vragen hen ten eerste om mid augustus 2022 een advies te 

geven voor de allocatie van de € 60 miljoen, op basis van een quick scan. Ten 

tweede vragen we hen om een advies vóór 1 april 2023 voor de allocatie van 

de € 140 miljoen. 

• Daarmee sluit deze planning aan op de eerstmogelijke uitbetalingen via de 

Rijksbijdragebrieven. De instellingen ontvangen dan december 2022 het 

eerste deel, en juli 2023 het tweede deel van de middelen.   

• In een latere fase zullen er per domein begeleidende commissies worden 

geïnstalleerd, die de sectorplannen monitoren en evalueren. Daarnaast zullen 

deze commissies een rol hebben in de beoordeling van de facultaire 

bestedingsplannen die bij de verdeling van de € 140 miljoen worden 

opgeleverd. Voor deze commissies wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van de expertise van de huidige commissies bèta & techniek en SSH.  

 

Voorstel voor commissieleden 

• Graag willen wij direct na parlementaire autorisatie van start met de werving 

van commissieleden. Onder ‘informatie die niet openbaar gemaakt mag 

worden’ stellen wij enkele namen voor, die wij met uw akkoord zouden willen 

polsen voor deze rol. Wij hebben daarbij de volgende kaders: 
• De commissie moet kunnen worden gezien als een gezaghebbende commissie 

die voldoende objectief een beslissing kan nemen. Hiervoor gebruiken het 

criterium “bewezen objectiviteit”. Bijvoorbeeld leden van de WRR, voormalig 

bestuurders van vakoverstijgende instellingen zoals KNAW, NWO, etc. 

• De vier domeinen in het onderwijs- en wetenschapsveld (bèta, techniek, SSH, 

medisch) moeten allen voldoende vertegenwoordigd zijn. 

• Er moet sprake zijn van voldoende diversiteit en van voldoende draagvlak. 

• Er moet binnen de commissie als geheel ervaring zijn met de sectorplannen 

als instrument.  

• En uiteindelijk zal naast geschiktheid, beschikbaarheid in de zomermaanden 

ook doorslaggevend zijn voor de benoeming van de leden.  

• Wij zullen zorgen voor het installeren van een secretariaat die de commissie 

kan ondersteunen bij haar werkzaamheden. 
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Datum 

17 mei 2022 

 

Kader 

• Het uiteindelijke kader zal leidend zijn voor de activiteiten van de commissie. 

• Om de commissie een kans te geven haar werk naar eer en geweten uit te 

voeren, zouden o.i. daar randvoorwaarden gelden: 

o Het € 60 mln voorstel moet zo scherp zijn dat binnen bandbreedtes 

duidelijk is naar welke uni hoeveel geld zou kunnen gaan per 

jaarlijkse bijdrage. De bandbreedte is ook ter speelruimte voor de 

commissie, niet voor grote verschuivingen (van disciplines van het 

ene sectorplan naar het andere).  

o Alle vier de domeinen moeten afdoende en aantoonbaar betrokken 

zijn bij de voorbereiding. Zowel op het niveau van decanen, als op cvb 

niveau. 

o Commitment: naast de middelen uit het regeerakkoord ligt het voor 

de hand dat ook andere middelen ingezet worden door universiteiten. 

Dat willen we terugzien.  

o Tot slot willen wij enkele inhoudelijke randvoorwaarden stellen, die 

aansluiten bij de randvoorwaarden die afgelopen ronde golden. Zie 

voor ons voorstel graag de bijlage.  

• Met uw akkoord willen wij deze voorwaarden informeel bespreken met UNL, 

om hen in gelegenheid te stellen voor te bereiden op het soort eisen dat wij 

gaan stellen.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Hieronder volgt een voorstel voor de commissiesamenstelling. Ons voorstel is 

twee co-voorzitters + één persoon per domein.   
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