
5 Food for thought

Voorwoord van de AWT

Leren van andere landen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie is 

nuttig en belangrijk maar gebeurt nog te weinig. Er is behoefte aan kennis over de wijze 

waarop wetenschap, technologie en innovatie in andere landen vorm en inhoud krijgen. 

Daarom is de AWT, de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie, om in deze lacune 

te voorzien, in 2012 gestart met een reeks landenstudies over wetenschap, technologie 

en innovatie. De reeks beoogt om bij andere landen ideeën en inspiratie op te doen voor 

onze eigen inspanningen, daden, beleid en stelsel. 

In het advies ‘Going Dutch. De kennissamenleving in internationaal perspectief’ (2013) 

onderscheidt de AWT vier typen kennissamenleving: het Rijnlandse, het Angelsaksische, 

het Mediterrane en het hybride model (waarin we Nederland plaatsen). Duitsland is het 

voorbeeld van een Rijnlandse kennissamenleving. De landenreeks is vorig jaar dan ook 

gestart met een studie over Duitsland, ’Vasthoudend innoveren’. Het Duitse 

wetenschaps-, technologie en innovatiebeleid kenmerkt zich door een langetermijnvisie, 

vasthoudendheid en financiële daadkracht. Dit jaar willen we onze kennis en inzicht van 

het Angelsaksische stelsel vergroten met een studie van het Verenigd Koninkrijk van 

Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn belangrijke politieke en economische partners 

en werken ook in EU-verband samen op diverse terreinen. Beide landen hebben een 

goed werkend en succesvol wetenschap- en innovatielandschap. Zij liggen doorgaans 

dan ook dicht bij elkaar op ranglijsten voor innovatie. De opzet van de beide systemen 

verschilt echter sterk, wat de vergelijking interessant maakt. Enkele markante verschillen 

bieden stof tot nadenken voor het Nederlandse beleid. 

Er is niet of nauwelijks te bepalen of het Britse danwel het Nederlandse systeem beter 

werkt of tot betere resultaten leidt, concludeert het rapport. Cijfers hierover zijn lastig te 

vinden en te vergelijken. Niettemin is het Verenigd Koninkrijk leerzaam voor Nederland. 

Ook kan het Verenigd Koninkrijk van Nederland leren, al is dat niet de focus van de 

uitgevoerde studie. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk momenteel een hernieuwde 

waardering voor actief overheidsbeleid gericht op de industrie. Beleid dat Nederland al 

heeft ingezet met zijn topsectorenaanpak. Het verbinden van overheid, bedrijfsleven en 

kennisinstellingen komt in Nederland beter van de grond dan in het Verenigd 

Koninkrijk.1 De sterk onafhankelijke positie van de wetenschap kan daar de 

samenwerking met het bedrijfsleven soms in de weg staan. 

De AWT staat hier kort stil bij zes thema’s die als food for thought kunnen dienen voor 

het Nederlandse wetenschap- en innovatiebeleid.  

 
1  Aldus de gespreksdeelnemers aan het rondetafelgesprek op 18 februari 2014 (bijlage 1)
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1. Sterke betrokkenheid van de overheid
De Britse overheid geeft op allerlei manieren blijk van een grote betrokkenheid bij 

wetenschap, technologie en innovatie. Het belang hiervan wordt unaniem onderschreven 

door beide zijden van het politieke spectrum. Hierdoor is het de huidige regering gelukt de 

uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek buiten de budgetkortingen te houden (dat 

geldt overigens niet voor de innovatiebudgetten). De Britse premier verbindt zich 

publiekelijk aan initiatieven als Tech City en organiseert netwerkbijeenkomsten op 

Downing Street 10. De verantwoordelijkheid voor het beleid voor wetenschappelijk 

onderzoek, toegepast onderzoek en innovatie zijn samengebracht binnen één ministerie 

(Business Innovation and Skills, BIS). Daarmee neemt dit beleidsveld een zeer zichtbare en 

centrale positie binnen de overheid in. Het veld van hoger onderwijs en wetenschap is een 

publieke voorziening, maar wordt ook gezien als een belangrijke economische sector met 

een duidelijk exportpotentieel en een rol in de internationale profilering van het land. 

2. Financiering op basis van concurrentie, excellentie en impact
Wetenschapsfinanciering gebeurt in het Verenigd Koninkrijk op basis van onderlinge 

concurrentie van universiteiten op het gebied van excellentie en impact. De onderzoeks- 

en onderwijsfinanciering zijn niet aan elkaar gekoppeld. De omvang van de 

onderzoeksgelden staat daarmee los van het volume van het onderwijs dat een 

universiteit geeft. Universitair onderwijs wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit 

collegegelden (waarvoor studenten aanspraak kunnen maken op een sociaal leenstelsel). 

De eerste geldstroom (publieke basisfinanciering) en de tweede geldstroom 

(projectgebonden publieke financiering) zijn in het Verenigd Koninkrijk van gelijke 

omvang (in Nederland is de eerste geldstroom veel omvangrijker dan de tweede). 

Middelen uit de tweede geldstroom worden toegekend aan, onderling concurrerende, 

onderzoekers en onderzoeksgroepen. In het Verenigd Koninkrijk verdelen zeven research 

councils deze middelen. Dit doen zij op basis van beoordelingen van onderzoeks-

voorstellen door peer reviews (vergelijkbaar met de manier waarop NWO middelen 

verdeelt). Concurrentie om deze middelen gebeurt dus vooraf, op basis van plannen.

Middelen uit de eerste geldstroom worden toegekend voor een aantal jaren door de  

Higher Education Funding Councils van de landsdelen Engeland, Schotland, Ierland en 

Wales. De basis voor de toekenning is een beoordeling van de resultaten van de afge- 

lopen periode, dus achteraf.

3. Beoordeling wetenschap op basis van excellentie en impact
Om resultaten te beoordelen heeft het Verenigd Koninkrijk een uitgebreide procedure 

ontwikkeld. Faculteiten leggen de vier beste onderzoeksproducten van een 

wetenschapper in een bepaalde periode ter beoordeling voor, dus niet de volledige 

productie. Faculteiten kunnen bovendien kiezen hoeveel en welke onderzoekers ze in 

deze beoordeling meenemen. Voor de uitgebreide en kostbare procedure (met 36 

assessment units, 1.000 assessors, 50.000 te beoordelen research papers en 250 panel 

meetings) wordt steeds een jaar uitgetrokken. De resultaten van een faculteit worden 
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niet alleen beoordeeld naar wetenschappelijke kwaliteit, maar nadrukkelijk ook naar 

praktische impact (valorisatie). Daarbij wordt gekeken naar de impact van 

onderzoeksresultaten van maximaal 15 jaar geleden. Het gaat in deze beoordeling dus 

niet om de kwantiteit van de research output, maar om de beste producten over een 

periode van zes à zeven jaar. Het gevolg hiervan is dat de druk om veel te publiceren 

wordt vervangen door de druk om zo goed mogelijk te publiceren. 

4.  Landschap van topuniversiteiten naast minder bijzondere  
universiteiten 

Een consequentie van het bekostigingssysteem is dat een belangrijk deel van de 

middelen geconcentreerd raakt bij de beste universiteiten, die hierdoor in staat zijn de 

beste wetenschappers aan te trekken en uitmuntende voorzieningen te bieden. 

Momenteel ontvangen tien universiteiten samen meer dan 40 procent van alle 

overheidsfinanciering. Zo ondersteunt het financieringssysteem een historisch gegroeide 

wetenschappelijk landschap van een paar brede topuniversiteiten (Oxford en 

Cambridge), een aantal hoogwaardige instellingen daar net onder (zoals University 

College London, Imperial College en Manchester University), en een heleboel ‘doorsnee’ 

universiteiten, met hier en daar een faculteit die er positief uitspringt. Er bestaan 

hierdoor grote verschillen tussen universiteiten wat betreft de kwaliteit van het onderwijs 

en de carrièrekansen voor afgestudeerden. De topuniversiteiten kennen een strenge 

selectie aan de poort en zijn, blijkens onderzoek, minder toegankelijk voor studenten uit 

minder bevoorrechte milieus en regio’s. Het bestaan van ‘elite’ universiteiten in het 

Verenigd Koninkrijk staat nauwelijks ter discussie, men is juist trots op hun excellentie en 

streeft doelbewust naar ‘veel Nobelprijswinnaars’. 

5. Chief Scientific Adviser
De Britse overheid heeft, evenals de Nederlandse een uitgebreide Science Advisory 

Structure. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de overheid hoogwaardige 

wetenschappelijke adviezen ontvangt en daarmee beleid ontwikkelt dat steunt op 

wetenschappelijke bewijzen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de adviesstructuur de vorm 

van een piramide. Aan de top staat één Government Chief Scientific Adviser (GSCA), 

ondersteund door een stafafdeling. Daarnaast heeft elk ministerie en elk landsdeel een 

eigen Chief Scientific Adviser met eigen staf. Ook hebben veel ministeries een Chief 

Economist en maken zij gebruik van wetenschappelijke adviesraden (Science Advisory 

Committees). De Scientific Advisers zijn over het algemeen wetenschappers uit de 

natuurwetenschappelijke en technische disciplines. Dit systeem helpt de Britse overheid 

stappen te zetten in de richting van science informed policy of evidence based policy.

6. Aantrekkelijke ondernemersklimaat
Het Britse ondernemingsklimaat lijkt erg aantrekkelijk te zijn voor innovatieve 

ondernemingen, meer nog dan het Nederlandse (suggereren internationale ranglijsten). 

Een van de organisaties die in dit verband relevant is, is de Technology Strategy Board 

(TSB). Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Britse innovatiebeleid, maar 
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functioneert anders dan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TSB 

staat op vrij grote afstand van de overheid en de mensen die er werken hebben vaak 

een bedrijfsachtergrond. Het is naast subsidieverstrekker vooral adviseur en 

netwerkpartner (via de Knowledge Transfer Networks). Ook beschikt de TSB over 

faciliteiten voor ontwikkelwerk (Catapult Centres).

De AWT trekt op deze plaats geen conclusies uit bovenstaande punten. Sommige 

punten zijn makkelijker bruikbaar voor Nederland dan andere. Sommige zaken zouden 

een wenselijke aanvulling zijn op het Nederlands beleid, andere wellicht minder. Als 

bijdrage aan het politieke debat zijn alle punten relevant.

Ons rest nog enige welgemeende dankwoorden. De studie is in opdracht van de AWT 

uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek onder leiding van Phil Compernolle (in  

samenwerking met Hans Rijckenberg, met bijdragen van Carl Koopmans  en Barbara 

Baarsma). Speciale dank gaat uit naar Sir Geoffrey Adams (de Britse ambassadeur in  

Nederland) en Liesbeth Bouwhuis, UK Science and Innovation Officer voor de Britse  

ambassade, voor hun medewerking aan de totstandkoming van het rapport. Zij hebben 

op verschillende momenten meegedacht en een belangrijke bijdrage geleverd in de 

zoektocht naar de juist Britse gesprekspartners. Daarnaast danken wij Alexander Rinnooy 

Kan die bereid was zitting te nemen in een voor het project opgezette 

begeleidingscommissie. 

Een concept van het rapport is eerder voorgelegd aan een rondetafel met een kleine 

groep vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid (zie 

bijlage 4 voor de gespreksdeelnemers). De uitkomsten van de discussie zijn verwerkt in 

de eindversie van het rapport. Speciale gasten waren Sir Geoffrey Adams en Robin 

Grimes, Chief Scientific Advisor van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Foreign 

Office) in het Verenigd Koninkrijk. De uitkomsten van de discussie zijn verwerkt in de 

eindversie van het rapport.

Wij hopen dat ‘Food for thought. Wetenschap en innovatie in het Verenigd Koninkrijk’ 

de lezer zal inspireren en zal bijdragen aan de discussie over het wetenschap- en 

innovatiebeleid in Nederland.

Prof. dr. Uri Rosenthal, voorzitter AWT
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