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Aanleiding 

In het debat van 30 juni j.l. over de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap 

zijn vragen gesteld over en suggesties gegeven voor de in de beleidsbrief 

aangekondigde toekomstverkenning. Middels deze brief informeert u de Kamer 

over de stand van zaken en benoemt u hoe u de in het debat aangedragen 

suggesties meeneemt. De brief kan na het bestuurlijk overleg met VH en UNL 

over de toekomstverkenning op 31 oktober naar de Kamer verzonden worden.   

Geadviseerd besluit 

MPVO: U wordt geadviseerd de passage in de brief over LLO te accorderen en 

hierdoor in te stemmen met verzending van deze brief naar de Kamer. 

MOCW: U wordt geadviseerd de brief te ondertekenen. Door ondertekening gaat u 

akkoord met verzending van deze brief naar de Kamer. 

Kernpunten 

• U informeert de Kamer over: 

o De aanpak van de toekomstverkenning waarin u het open en 

creatieve proces en het betrekken van een breed spectrum aan 

partijen benadrukt. 

o De onderwerpen van de toekomstverkenning. Naast de onderwerpen 

die in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap zijn 

aangekondigd, gaat u in op suggesties voor onderwerpen en vragen 

uit het debat van 30 juni j.l., waaronder de vraag naar de positie van 

het mbo in de toekomstverkenning. 

o De brief internationalisering die u in februari 2023 aan de Kamer 

stuurt. 

o De toekomstvisie LLO. 

o Het eindrapport toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap 

dat verschillende oplossingsrichtingen bevat, en dus geen blauwdruk 

voor het stelsel vormt. 

o Uw beleidsreactie op de Toekomstverkenning die najaar 2023 volgt. 

• De hoofdlijnen van deze brief zijn ambtelijk besproken met VH en UNL. 

• De brief is ambtelijk, en alleen ter informatie, gedeeld met de departementen 

FIN, EZK en SZW. 
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(in samenwerking met andere directies) een aanpak voor de 

Toekomstverkenning MBO, die zowel qua proces/werkwijze als qua inhoud veel 

overeenkomsten zal hebben met die voor het Hoger Onderwijs en Wetenschap.  

• Daar waar er inhoudelijk raakvlakken zijn met het mbo, zullen 

gemeenschappelijke modules/activiteiten worden ontwikkeld. 

• Om de benodigde samenhang tussen beide toekomstverkenningen te 

waarborgen, zal een Stuurgroep onder voorzitterschap van DGHWBE in het 

leven worden geroepen met de directeuren van MBO, HO&S, OWB, MBO-raad, 

VH en UNL. Deze monitort de voortgang van de toekomstverkenningen, heeft 

expliciet oog voor de samenhang, stuurt waar nodig bij en bereidt de 

Bestuurlijke Overleggen voor.  

Tevens wordt er een gezamenlijk inkooptraject gestart om één 

onderzoeksbureau opdracht te geven voor beide toekomstverkenningen.  

• Per toekomstverkenning worden tot de zomer (oplevering beide eindrapporten) 

drie tot vier Bestuurlijke Overleggen (BO’s) georganiseerd. Het eerste BO voor 

de Toekomstverkenning Hoger Onderwijs en Wetenschap is gepland en vindt 

31 oktober of 1 november aanstaande plaats.  

 

C. Aanpak toekomstverkenning Hoger Onderwijs en Wetenschap, incl. planning 

• In bijlage 1 vindt u een voorstel voor de aanpak van de toekomstverkenning 

voor het Hoger Onderwijs en Wetenschap, inclusief een tijdsplanning.  

• Samen met de directie Kennis zal met het oog op de kwaliteitsborging van de 

methodiek van de verkenning een klankbordgroep met experts in het leven 

worden geroepen. Deze zal bijeenkomen aan de start en ruim voor de 

overgang naar elke volgende fase in het proces. 

• Onderdeel van de aanpak is om eind oktober ‘22 een eerste versie van het 

discussiedocument (“Discussiedocument deel 1 Toekomstverkenning: trends, 

SWOT en strategische vragen”) gereed te hebben dat in november en 

december ’22 wordt getoetst bij en verrijkt door experts en stakeholders en 

vervolgens verder wordt onderbouwd en verdiept. In bijlage 2 vindt u een 

conceptversie van dit discussiedocument, dat gezamenlijk door OCW (Kennis, 

OWB en HO&S), UNL en VH is geschreven. 

• In het vierde hoofdstuk worden de thema’s van de toekomstverkenning 

omschreven. Sociale, kennis en cyber-veiligheid (in Bestuursakkoord als 

onderwerp genoemd) en valorisatie (genoemd in debat 30 juni) zijn geen 

afzonderlijke thema’s. Voor deze onderwerpen lopen aparte trajecten:  

o Integraal plan van aanpak sociale veiligheid hoger onderwijs & 

wetenschap: eind dit jaar gereed. 

o Verhogen cyberweerbaarheid in de sector: implementatie plannen van 

aanpak van instellingen en koepels. 

o Pakket van maatregelen om kennisveiligheid in open internationale 

samenwerking in hoger onderwijs, onderzoek en innovatie te bevorderen: 

o.a. het Rijksbreed Loket Kennisveiligheid en het ontwikkelen van een 

‘Toetsingskader ongewenste kennis- en technologieoverdracht’. 

o Visie maatschappelijke impact en valorisatie: dit najaar gereed. 
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De output van deze trajecten wordt wel meegenomen in de verkenning.   
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Toelichting 

Maandelijks intern bijpraatoverleg 

Volgens afspraak wordt u maandelijks intern bijgepraat over de stand van zaken 

van de Toekomstverkenning Hoger Onderwijs en Wetenschap. Daarbij zijn 

DGHBWE, de directeuren HO&S/OWB/MBO en de projectleider aanwezig. Na dit 

eerste overleg over proces en aanpak, zal in de loop van november een tweede 

overleg plaatsvinden over de eerste afstemming met stakeholders en experts over 

de startnotitie. Daarnaast zal een uitgewerkt voorstel voor het vierde thema 

'Kennisontwikkeling in de toekomst en de organisatie van onderwijs en onderzoek' 

aan u worden voorgelegd. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

n.v.t. 

 

 


