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ROUTEKAART 
 

tussen 
 

de minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie (MESRI) van de Franse 
Republiek 

 
en 

 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van Nederland 

 
 
 
 
 

De minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie van de Franse Republiek 

en 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland 

 

Hierna te noemen “de ondertekenaars":  

 

 

 

Gezien de bijzondere betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Frankrijk en Nederland, 

zowel op bilateraal als Europees niveau; 

 

Gezien de oprichting van het Frans-Nederlands Netwerk (Réseau Franco-Néerlandais) in 

2000, bekrachtigd door de verklaring: “Frans-Nederlandse bilaterale betrekkingen: Kader 

voor een Europese toekomst”, ondertekend op 19 april 2005 door de ministers belast met 

Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Nederland; 

 

Gezien de politieke verbondenheid die opnieuw werd bevestigd door de president van de 

Franse Republiek en de minister-president van Nederland in de verklaring die op 20 januari 

2014 in Den Haag werd afgelegd: “Gemeenschappelijke verklaring omtrent het partnerschap 

tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden ”; 

 

Gezien de langdurige bilaterale samenwerking bij specifieke projecten op het gebied van 

hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap; 

 

Gezien de wens van de ondertekenaars om, naast deze samenwerking op projectniveau, met 

elkaar een actievere strategische beleidsdialoog aan te gaan voor de bovengenoemde 

gebieden; 
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Verklaren het volgende: 

 

Beide ondertekenaars onderstrepen het belang van  een strategische beleidsdialoog op het 

gebied van hoger onderwijs en wetenschap. Met deze routekaart willen zij opnieuw 

bevestigen dat zij de samenwerking willen versterken door het toezicht op de bestaande acties 

te verbeteren en door nieuwe duurzame gezamenlijke initiatieven te lanceren waar dat 

relevant en mogelijk is. Op deze wijze ondersteunt deze verklaring de Europese doelstelling 

om een gemeenschappelijke ruimte voor (hoger) onderwijs en onderzoek tot stand te brengen.  

 

De ondertekenaars spreken af om regelmatig strategisch overleg te voeren over thema's van 

gemeenschappelijk belang op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap. 

 

Deze besprekingen kunnen plaatsvinden in de vorm van een jaarlijkse bijeenkomst van de 

directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor hoger onderwijs en wetenschap, die hun 

vertegenwoordiging kunnen delegeren. Zij kunnen afwisselend door de ondertekenaars 

worden georganiseerd. De agenda van deze vergaderingen kan in onderlinge 

overeenstemming worden vastgesteld op basis van een voorstel van de organiserende 

ondertekenaar. 

 

Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomsten zou erin kunnen bestaan om beleidskwesties in 

een vroegtijdig stadium bilateraal te bespreken en om prioritaire aandachtsgebieden vast te 

stellen, teneinde elkaars standpunten beter te begrijpen, van elkaars ervaringen te leren en, 

waar relevant en mogelijk, een drijvende kracht te zijn achter voorstellen op Europees niveau.  

 

De vergaderingen kunnen met name worden gebruikt voor: 

- het opmaken van een jaarlijkse balans van de Frans-Nederlandse samenwerking, 

zowel bilateraal als multilateraal, met inbegrip van de Europese communautaire 

programma's; 

- gedachtewisseling over nieuwe mogelijkheden voor bilaterale samenwerking, met 

name wat betreft studentenmobiliteit en gezamenlijke activiteiten op het vlak van 

wetenschap; 

- ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten over de hoofdlijnen van het 

Europese beleid inzake hoger onderwijs en wetenschap en mogelijke synergieën in 

termen van gezamenlijke acties. 

 

Ondertekend in tweevoud te [                       ] op [                    ] in de Nederlandse en de 

Franse taal. 

 

De minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en 

Innovatie (MESRI) van de Franse Republiek:  

 

 De minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap van Nederland: 

 

………………………………………………………… 

Mevrouw  Frédérique Vidal 

 ………………………………………………………… 

Mevrouw Ingrid van Engelshoven  
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Bijlage: gezamenlijke initiatieven (actualisering 2020) 

De onderstaande lijst is niet uitputtend en wordt alleen ter informatie gegeven. 

 

Descartes-Huygensprijs 

- De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse 

regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de 

aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek. 

- Elk jaar worden twee winnaars gekozen:  Nederland selecteert de Franse winnaar en 

Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs.  De prijs beoogt de 

wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-

Nederlands onderzoek te stimuleren. 

- De Descartes-Huygensprijs wordt gezamenlijk gefinancierd door de beide 

ambassades, het Franse ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie 

(MESRI) en het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW). 

- De prijsuitreiking wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen (KNAW) in Nederland en de Académie des Sciences in Frankrijk 

in samenwerking met de onderscheiden ambassades.  

- De oproep tot kandidaatstelling en de bijeenkomst van de selectiejury worden 

georganiseerd door de ambassade van Frankrijk in Nederland en de KNAW. 

- De dossiers van de Franse kandidaten worden beoordeeld door een jury van de 

KNAW en de Nederlandse dossiers door de Académie des Sciences. 

  

PHC Van Gogh-programma 

- Het doel van dit programma is het ontwikkelen van excellente wetenschappelijke en 

technologische uitwisselingen tussen onderzoeksafdelingen door de mobiliteit van 

jonge onderzoekers tussen Frankrijk en Nederland te vergemakkelijken. 

- Het programma wordt gefinancierd door de ambassade van Frankrijk in Nederland, 

het MESRI en OCW. 

- De dossiers van de kandidaten worden beoordeeld door vooraanstaande deskundigen 

samengesteld door het MESRI en Nuffic. 

- De oproep tot kandidaatstelling en de bijeenkomst van de selectiejury worden 

georganiseerd door de ambassade van Frankrijk in Nederland en Nuffic. 

- De mobiliteitsbeurzen worden beheerd door Campus France en Nuffic. 

 

Jong Talent 

- Het programma wordt gezamenlijk gefinancierd door de ambassade van Frankrijk in 

Nederland en OCW, soms aangevuld met een gerichte financiering door de ambassade 

van Nederland in Frankrijk. 

- Het programma Jong Talent wordt gezamenlijk georganiseerd door het Frans-

Nederlands Netwerk en Nuffic, met medewerking van de twee ambassades (oproep tot 

kandidaatstelling, selectie van kandidaten, logistiek, vervoer, verblijf). 

 

Erasmus-Descartes-conferentie 

- Jaarlijkse bilaterale conferentie, gefinancierd door de twee ambassades, die deze om 

beurten organiseren.  

- De conferentie vindt het ene jaar plaats in Frankrijk en het andere jaar in Nederland. 

- Elk jaar wordt gezamenlijk een actueel thema gekozen. 

- De Jong Talenten (zie hierboven) nemen actief deel aan het programma (bijvoorbeeld 

door het modereren van rondetafelgesprekken). 
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Créathons 

- Elk jaar worden twee créathons - een in Nederland en een in Frankrijk - gefinancierd 

door de ambassade van Frankrijk in Nederland en OCW.  

- Créathons zijn intensieve creatieve sessies waarin studenten en young professionals 

samenwerken bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor een centraal vraagstuk 

dat verband houdt met duurzame ontwikkeling. 

- De créathons worden georganiseerd door het Frans-Nederlands Netwerk en Nuffic, in 

samenwerking met de ambassades en de deelnemende steden (oproep tot 

kandidaatstelling, selectie van kandidaten, logistiek, vervoer, verblijf). 

- Het Frans-Nederlands Netwerk, Nuffic en/of de dienstverleners die verbonden zijn aan 

de organiserende steden zorgen voor de begeleiding. 

- De prijs die met de créathon gewonnen kan worden bestaat uit een mobiliteitsbeurs, 

beheerd door het Frans-Nederlands Netwerk. 

 

Prix d’Amsterdam – Prix de Paris 

- De Prix de Paris heeft als doel innoverend geschiedkundig onderzoek te stimuleren en 

wetenschappelijke en culturele uitwisselingen tussen Nederland en Frankrijk aan te 

moedigen.  De prijs geeft de Nederlandse prijswinnaar/winnares financieel de 

mogelijkheid om zich één jaar in Parijs te vestigen en daar te gaan studeren en 

onderzoek te verrichten. 

- De Prix d’Amsterdam wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een student die recent 

zijn of haar diploma heeft behaald aan een Franse hoger onderwijsinstelling en die 

graag in Nederland verder zou willen studeren om daar onderzoek te doen naar de 

Nederlandse cultuur, politiek en/of taal aan een Nederlandse academische universiteit 

van zijn/haar keuze.   

- De Prix d’Amsterdam wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Nederland in Frankrijk, die tevens de 

prijsuitreiking organiseert samen met het Frans-Nederlands Netwerk. Dit laatste 

verzorgt ook het secretariaat en de jury voor de Prix d’Amsterdam. 

- De Prix de Paris wordt gefinancierd door de Fondation Prix de Paris. De 

prijsuitreiking wordt georganiseerd door de ambassade van Frankrijk in Nederland, die 

tevens de socialezekerheidskosten die met de studiebeurs samenhangen voor haar 

rekening neemt. 

 

Samenwerking met het Collège Néerlandais in de Cité Internationale Universitaire de Paris 

(CIUP)  

- Uitlenen van exposities door het IFPB aan het Collège néerlandais 

- . 

- Ter beschikking stellen van ruimten in het Collège néerlandais voor evenementen en 

bilaterale bijeenkomsten. 

- Onderdak voor de laureaten van de Descartes-beurzen van de Ambassade van 

Frankrijk in Nederland en die van de Prix de Paris. 

 

Samenwerking in Europees kader:  

- Stimuleren van de samenwerking in het kader van Horizon Europe, waaronder 

publiek-private samenwerkingsverbanden. 

- Bevordering van open wetenschap in een Europees kader. 

- Aanmoedigen van de samenwerking in het kader van de Europese universiteiten. 
 


