
AMOLF – 1Dit document is opgesteld in het kader van de portfolio-evaluatie van de  
KNAW- en NWO-instituten in 2018. 



AMOLF – 2

AMOLF Physics of Functional Complex Matter

Missie

AMOLF verricht toonaangevend fundamenteel onderzoek 
naar de fysische eigenschappen en ontwerpprincipes van 
complexe materie. Dit onderzoek leidt tot nieuwe fundamen-
tele inzichten in onder andere de interactie tussen licht en 
materie op nanoschaal, de programmeerbare eigenschappen 
van meta-materialen en de moleculaire mechanismen die 
ten grondslag liggen aan cellulaire functies. AMOLF gebruikt 
deze kennis om nieuwe, functionele materialen te ontwikke-
len en om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uit-
dagingen op het gebied van duurzame energie en materialen, 
groene ICT, en gezondheidszorg. Een belangrijk onderdeel 
van de missie van AMOLF is om nieuwe onderzoeksrichtin-
gen voor Nederland te starten in het veld van functionele, 
complexe materie en materialen, en daarbij intensief samen 
te werken met universiteiten, andere kennisinstellingen en 
bedrijven.

Totstandkoming en historische ontwikkelingen

Historie van vernieuwing
AMOLF is in 1949 door de Stichting Fundamenteel Onderzoek 
der Materie opgericht als het FOM Laboratorium voor Mas-
saspectrografie met als missie het onderzoek naar nieuwe 
efficiënte methodes voor isotopenscheiding. Vanaf de jaren 
zestig verschoof het onderzoek naar de interactie van ato-
maire en moleculaire bundels met oppervlakken en werd 
het instituut omgedoopt tot FOM-instituut voor Atoom- en 
Molecuulfysica, afgekort tot AMOLF. In de jaren tachtig ver-
anderde het karakter van AMOLF sterk. Er werden nieuwe 
onderzoeksrichtingen gestart op het gebied van atoomfy-
sica, laserfysica en materialenonderzoek. Daarnaast pro-
fileerde AMOLF zich nadrukkelijk als een ideale plek voor 
jonge onderzoekers om hun wetenschappelijke carrière 
als onafhankelijk wetenschapper te starten. Daarmee was 
AMOLF binnen Nederland een pionier in het opzetten van 
een tenure-trackprogramma.

Dynamisch en responsief
De afgelopen twintig jaar speelde AMOLF een belangrijke rol 
in het initiëren en aanjagen van nieuwe onderzoeksrichtin-
gen binnen Nederland. De keuze van nieuwe onderzoeksrich-
tingen wordt bepaald door wetenschappelijke kansen en/of 
hun technologisch en maatschappelijk belang. Zo werd eind 
jaren negentig duidelijk dat de natuurkunde een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het begrip van processen in levende 
organismen. AMOLF startte daarom in 1998 het thema Sys-
teem Biofysica en stond daarmee aan de basis van het 
systeem-biofysisch onderzoek in Nederland. Rond 2005 zag 
AMOLF dat de controle van licht op de nanoschaal bijzondere 
wetenschappelijke en technologische kansen biedt in infor-
matieverwerking en nieuwe microscopie- en spectroscopie-
technieken. Dat leidde tot de start van het onderzoeksthema 
Nanofotonica. Zowel Systeem Biofysica als Nanofotonica 
zijn inmiddels uitgegroeid tot nationale onderzoeksthema’s 
waarin vele academische instellingen in Nederland met 
nieuwe onderzoeksgroepen actief zijn. Rond 2010 ontstond 
het inzicht dat nanofotonica grote mogelijkheden biedt voor 
de ontwikkeling van efficiëntere zonnecellen. Om die reden 
startte AMOLF het thema Nanophotovoltaics. Enkele jaren 
geleden zag AMOLF zich optimaal gepositioneerd om in te 
springen op onderzoek naar meta-materialen, een nieuw 
veld dat zich richt op het ontwerp en de bestudering van 
designer materialen die hun unieke eigenschappen ontlenen 
aan hun architectuur. Dit leidde tot het nieuwe onderzoeks-
thema Designer Matter.

AMOLF vervult ook behoeftes van het bedrijfsleven, bijvoor-
beeld met de gezamenlijke in-campus-onderzoeksgroep 
Nanofotonica voor verlichtingstechnologie met Philips in 
Eindhoven, met het organiseren en leiden van een groot 
onderzoeksprogramma met Unilever, en met de oprichting 
van het Advanced Research Center for Nanolithography 
(ARCNL), samen met ASML, de UvA en de VU. Begin 2013 
nodigde ASML partijen uit om een voorstel te doen voor 
een nieuw publiek-privaat gefinancierd wetenschappelijk 
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Ontwikkeling van de 
onderzoeksthema’s 
van AMOLF vanaf 2010. 
Ook aangegeven zijn de 
groepsleiders die binnen 
gekomen zijn en die zijn 
vertrokken.

TT = tenure tracker

GL = groepsleider

Nationale rol

NanophotonicsNanophotonics

Systems Biophysics Living Matter

Molecular Biophysics Designer Matter

Independent instituteARCNL

2010

TT (EPFL) 3 Senior GL (Delft, DIFFER, Retired) TT (C2N, Paris)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 TTs (Stanford, Cambridge, EPFL)

TT (MIT) Senior GL (Delft)

4 Senior GL (Dir MPI, Dir Max Born, Dir M41, rector VU)

Senior GL (Leiden)

Senior GL (Leiden)

2 TTs (2x Harvard)

Nanophotovoltaics

onderzoeksinstituut op het gebied van nanolithografie. De 
keuze viel op AMOLF, voornamelijk omdat AMOLF bij uitstek 
in staat is om snel en efficiënt een dergelijk groot nieuw 
onderzoeksprogramma op te zetten.

Rol en meerwaarde

Nationale kraamkamer voor onderzoek in functionele 
complexe materie
De nationale rol van AMOLF is het opstarten en ontwikke-
len van nieuwe onderzoeksthema’s voor Nederland op het 
gebied van functionele, complexe materie en materialen. 
Complexe materie bezit vaak bijzondere eigenschappen en 
functionaliteiten die veel geavanceerder zijn dan die van 
hun losse bouwstenen, een fenomeen dat bekend staat als 
emergentie. Emergentie is bijvoorbeeld te herkennen in de 
levende cel die haar responsieve gedrag ontleent aan de 
complexe interacties tussen biomoleculen, en in meta-mate-
rialen en nanofotonische structuren die bijzondere functio-
nele eigenschappen bezitten dankzij hun speciale, door de 
mens ontworpen architectuur.

AMOLF zet nieuwe onderzoeksthema’s snel en efficiënt op 
en betrekt daarbij ook andere partijen (instituten, universi-
taire groepen, bedrijven). Deze nieuwe onderzoeksthema’s 
zijn vaak zeer interdisciplinair van aard, waarbij AMOLF zich 
vooral op de fysische aspecten richt: het karakteriseren van 
de eigenschappen met geavanceerde, vaak speciaal voor 
dat doel ontwikkelde wetenschappelijke instrumenten, het 
kwantitatief modelleren van deze eigenschappen, en het 
werkingsmechanisme. In samenwerking met andere kennis-
instellingen leidt het begrip van het werkingsmechanisme 
vaak tot het ontwerp van nieuwe functionele materie en 
materiaalsystemen. Daarmee levert AMOLF een belangrijke 
bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstuk-
ken in duurzame energie, duurzame materialen, groene ICT, 
de voedselindustrie en de gezondheidszorg.

Nieuwe thema’s worden meestal gestart door senior groeps-
leiders die de focus van hun onderzoek verleggen of door 
pioniers in het veld die speciaal hiervoor door AMOLF wor-
den aangetrokken. AMOLF rekruteert vervolgens tenure-track 
groepsleiders om het nieuwe thema binnen korte tijd tot een 
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omvang van drie tot zes onafhankelijke onderzoeksgroepen 
te laten uitgroeien. Om nieuwe onderzoeksthema’s vervol-
gens breed in Nederland te laten landen, zet AMOLF grote 
nationale onderzoeksprogramma’s op en neemt het de lei-
ding in netwerken van kennisinstellingen zoals SolarLab en 
NanoNextNL. Op deze wijze creëert AMOLF een nieuw nati-
onaal onderzoeksveld, zoals in het verleden is gebeurd met 
Systeem Biofysica, Nanofotonica, Nanophotovoltaics en 
Designer Matter. 

Met het opzetten van nieuwe thema’s heeft AMOLF niet 
alleen grote wetenschappelijke impact maar levert het insti-
tuut ook een belangrijke bijdrage aan het aantrekken en 
opleiden van nationaal en internationaal wetenschappelijk 
talent. Onderzoeksrichtingen die volwassen en succesvol 
zijn geworden verhuizen vaak naar universiteiten en andere 
instituten in binnen- en buitenland. Recente voorbeelden 
van AMOLF-groepsleiders die naar andere onderzoeksinstel-
lingen verhuisden zijn Kobus Kuipers en Marileen Dogterom 
(afdelingshoofden Quantum Nanoscience respectievelijk 
Bionanoscience, TU Delft); Marc Vrakking (attoseconde laser-
fysica, directeur Max-Born instituut); Mischa Bonn (mole-
culaire biofysica, directeur MPI Mainz); Jaime Gómez Rivas 
(nanofotonica voor solar fuels, DIFFER en TU Eindhoven); en 
Ron Heeren (directeur Maastricht Multimodal Molecular Ima-
ging instituut). 

Snel en efficiënt nieuwe richtingen opstarten
Een belangrijke meerwaarde van AMOLF voor Nederland is 
dat het instituut bij uitstek in staat is om snel en efficiënt 
nieuwe onderzoeksrichtingen te starten. Hierin hanteert 
AMOLF de volgende strategie:

• AMOLF stuurt op relatief kleine onderzoeksgroepen die 
nauw met elkaar samenwerken, wat essentieel is voor de 
ontwikkeling van nieuwe richtingen en helpt om nieuwe 
groepen snel succesvol te maken. Deze organisatiestruc-
tuur bevordert ook de dynamiek waarin seniorgroepslei-
ders van AMOLF aanbiedingen krijgen voor prestigieuze 
posities elders. Dat schept vervolgens weer ruimte om 
nieuwe juniorgroepsleiders aan te nemen en nieuwe stra-
tegische onderzoeksthema’s te starten. Zo vernieuwt de 
helft van de wetenschappelijke staf van AMOLF elke vijf 

jaar met tenure-track groepsleiders in nieuwe richtingen.
• Het opstarten van nieuwe richtingen vergt veelal de 

ontwikkeling van nieuwe geavanceerde instrumentatie. 
AMOLF hecht daarom veel belang aan een state-of-the-
art technische infrastructuur en technisch geschoolde 
specialisten.

• Nieuwe richtingen vragen vaak om een interdisciplinaire 
aanpak, zeker op het gebied van functionele, complexe 
materie en in het bijzonder op het grensgebied van 
levende en niet-levende materie en systemen. AMOLF 
heeft een unieke interdisciplinaire onderzoekscultuur 
met groepen die zonder disciplinaire scheiding in één 
gebouw intensief samenwerken, samen talent opleiden 
en kennis en expertise uitwisselen. Een goed voorbeeld is 
het nieuwe thema Designer Matter, waarin fysici, chemici, 
wiskundigen en ingenieurs intensief samenwerken.

 
Ideale partner voor bedrijven
De snelle en efficiënte werkwijze van AMOLF komt ook tot 
uitdrukking in het succesvol opzetten van grote samenwer-
kingsprogramma’s met industriële partners. AMOLF wordt 
door deze partijen als ideale partner en pionier gezien, ook 
voor nieuwe vormen van publiek-private samenwerking (zie 
ook sectie 4). 

Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap

Interdisciplinaire nexus
AMOLF speelt een belangrijke coördinerende rol in de ont-
wikkeling van nieuwe onderzoeksthema’s voor Nederland. 
AMOLF werkt nauw samen met universitaire en industriële 
partners uit verschillende disciplines en brengt expertise uit 
de natuurkunde, chemie, biologie, engineering, en de mate-
riaalwetenschappen bijeen. Een voorbeeld is de leidende rol 
van AMOLF in het Nederlandse materialenonderzoek. AMOLF 
coördineert de NWA-route Materials, made in Holland, heeft 
een groot aandeel in het recente NWO-rapport Dutch Mate-
rials en is voorzitter van de NWO-themacommissie Materi-
alen. Dankzij deze interdisciplinaire nexusrol van AMOLF 
hebben nieuwe onderzoeksthema’s ook snel internationale, 
wetenschappelijke impact. AMOLF heeft ook een nationaal 
coördinerende rol in het Nederlandse onderzoek op het 
gebied van photovoltaics. Het instituut leidt bijvoorbeeld het 
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SolarLab-consortium waarin de belangrijkste universitaire 
groepen, bedrijven en instituten (waaronder de TO2 insti-
tuten ECN en TNO) in onderzoek naar betere en efficiëntere 
zonnecellen vertegenwoordigd zijn.

Sterk verbonden met universiteiten
AMOLF heeft sterke connecties met universitaire groepen en 
andere onderzoeksinstellingen. Deze connecties bestaan uit 
het uitwisselen van wetenschappers, het geven van onder-
wijs in gezamenlijke curricula, en het uitvoeren van kleine 
en grote gezamenlijke onderzoeksprogramma’s, zoals in het 
Zwaartekrachtprogramma BaSyC en in NanoNextNL. Ook 
hebben bijna alle vaste, wetenschappelijke groepsleiders 
van AMOLF een aanstelling als bijzonder- of deeltijdhoogle-
raar aan zes verschillende Nederlandse universiteiten.

De intensieve samenwerking met universiteiten, andere 
kennisinstellingen en bedrijven komt ook tot uitdrukking 
in de wetenschappelijke publicaties van AMOLF: 40% van 
de AMOLF-publicaties van de laatste zes jaar is tot stand 
gekomen in samenwerking met nationale partners en meer 
dan 50% is gepubliceerd in samwerking met internationale 
partners. AMOLF vervult in Amsterdam een regionale functie 
door de aanwezigheid van een geavanceerde cleanroom faci-
liteit die openstaat voor externe gebruikers. Sinds 2017 is de 
AMOLF-cleanroom onderdeel van NanoLabNL, de nationale 
faciliteit voor nanotechnologisch onderzoek. AMOLF is ook 
partner in internationale netwerken, bijvoorbeeld het Euro-
pean Laboratory for Non-Linear Spectroscopy (LENS); MURI 
met Caltech, MIT, Stanford, Berkeley, UPenn, UT Austin en HP; 
en via een samenwerkingsovereenkomst met EMBL, MPI-PKS 
Dresden en Institut Curie.

Expert in het samenwerken met bedrijven
AMOLF is een buitengewoon aantrekkelijke partner voor 
bedrijven. Naast de reeds eerder genoemde samenwerkin-
gen met Philips, Unilever en ASML is een belangrijk voor-
beeld de samenwerking met de AMOLF/TU Delft spin-off 
Delmic. Dit laatstgenoemde bedrijf heeft met veel succes een 
op AMOLF ontwikkeld cathodoluminescentie imaging-instru-
ment op de markt gebracht. Ongeveer 30% van het huidige 
onderzoek van AMOLF wordt uitgevoerd in samenwerking 

met industriële partners in een verscheidenheid aan pro-
gramma’s, variërend van omvangrijke Industrial Partnership 
Programs tot kleinschaligere publiek-private samenwer-
kingsprojecten met mkb-bedrijven. In de valorisatie van fun-
damentele onderzoeksresultaten werkt AMOLF ook samen 
met de TO2-instellingen ECN en TNO. 

De nationale samenwerking van AMOLF met universiteiten, 
andere kennisinstellingen en bedrijven leiden tot een groot 
aantal gezamenlijke publicaties, promoties en patenten. 
Over d eperiode 2008-2017 hebben deze geresulteerd in  755 
publicaties, 137 promoties en 29 patenten. 

Vooruitblik en strategie

AMOLF zal in de komende jaren hoogwaardig fundamenteel 
onderzoek verrichten op het gebied van functionele com-
plexe materie en materialen en zich blijven profileren als 
kraamkamer en coördinator van nieuwe onderzoeksthema’s 
voor Nederland. De ontwikkeling van deze nieuwe onder-
zoeksthema’s zal krachtig worden ondersteund door de 
ontwikkeling van hoogwaardige, wetenschappelijk en tech-
nische infrastructuur. Daarnaast heeft AMOLF de ambitie om 
zijn nationale en internationale samenwerkingen verder te 
versterken, om hoge kwaliteit onderzoeksdata beschikbaar 
te maken in het kader van Open Science, en om het aandeel 
vrouwelijke wetenschappers in de wetenschappelijke staf te 
vergroten. 

Wetenschappelijk programma 
AMOLF verricht de komende jaren onderzoek op het gebied 
van functionele, complexe materie in vier vervlochten the-
ma’s: Nanophotonics, Nanophotovoltaics, Designer Matter 
en Living Matter. Al deze thema’s zijn gericht op het fysi-
sche begrip van de emergente eigenschappen van complexe 
materie en combineren excellente, nieuwe wetenschap met 
het ontwikkelen van materialen met programmeerbare en 
responsieve functionaliteiten. 

Nanophotonics richt zich op een nieuw veld genaamd hybrid 
nanophotonics, waarin licht wisselwerking heeft met excito-
nen, fononen, spin en elektrische lading, met toepassingen 
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in groene ICT, quantum-informatie en geavanceerde instru-
menten. Nanophotovoltaics streeft naar het controleren van 
licht en lading om zonnecellen efficiënter en goedkoper te 
maken. Designer Matter richt zich op het ontwerp, begrip, 
en de realisatie van emergente eigenschappen in kunstma-
tig gebouwde actieve materialen met toepassingen in soft 

robotics. Living Matter richt zich op het begrijpen van com-
plexe biologische functies, zowel door synthetische cellen te 
bouwen, als door levende cellen, organismen en organoïden 
te bestuderen. Dit onderzoek heeft biomedische toepassin-
gen in bijvoorbeeld de regeneratieve geneeskunde en lab-
on-chip drug screening.

Internationale publicatienetwerk van AMOLFONDER HET VERGROOTGLAS

Het internationale netwerk van AMOLF, gemeten naar het aantal internationale partners op publicaties 
(2011-2016) van AMOLF groepen. 56% van de AMOLF publicaties is in samenwerking met partners in 
Europa, de VS, Australië en Azië.
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De nauwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen die 
levende en niet-levende complexe systemen bestuderen zal 
in toenemende mate leiden tot kruisbestuiving. Zo zal het 
begrip van de dynamica en architectuur van biomaterialen, 
de ontwikkeling van synthetische cellen en de manipulatie 
van organoïden leiden tot het ontwerp van nieuwe klassen 
van adaptieve en zelfhelende materialen, soft robots en 
hybride machine-levende systemen. Andersom zal het ont-
werpen en begrijpen van nieuwe metamaterialen tot geheel 
nieuwe inzichten in de ontwerp- en werkingsprincipes van 
levende systemen leiden. 

Toekomstig onderzoek
Het opstarten van nieuwe onderzoeksthema’s op het gebied 
van de functionele, complexe materie en materialen staat cen-
traal in de strategie en nationale rol van AMOLF. AMOLF is zeer 
alert op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelin-
gen, die AMOLF identificeert samen met bedrijven, technologi-
sche en wetenschappelijke partners, internationale consortia, 
en beleidsmakers. Te verwachten valt dat het onderzoek op 
AMOLF in de komende jaren in hogere mate interdisciplinair 
wordt en dat de samenwerkingen met academische, industri-
ele, en maatschappelijke partijen in de chemie, biologie en 
engineering verder zullen worden uitgebouwd. 

AMOLF voorziet voor de komende tien jaar onder meer uitda-
gende nieuwe mogelijkheden op het grensvlak van levende 
en niet-levende materie: onderzoek naar de ontwerpprin-
cipes van levende systemen, slimme en actieve materialen 
en robotics, mechanische-optische metamaterialen, hybride 
machine-levende systemen en zelflerende zonnecellen. Deze 
onderwerpen kunnen zich binnen de bestaande thema’s 
ontwikkelen, maar zouden ook kunnen uitgroeien tot geheel 
nieuwe onderzoeksthema’s. Gezien de bijzondere expertise, 
organisatie en wetenschappelijk-technische infrastructuur is 
AMOLF uitstekend gepositioneerd om in deze nieuwe rich-
tingen internationaal unieke onderzoeksprogramma’s op te 
starten, en hierin een nationale en internationale voortrek-
kersrol te spelen.

Uitbouwen interdisciplinaire nexusrol
AMOLF streeft naar het ontwikkelen van nieuwe grote samen-
werkingen met bedrijven om fundamentele inzichten te 
vertalen in nieuwe toepassingen. Zo kan AMOLF optimaal 
bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uit-
dagingen op het gebied van hernieuwbare energie, duur-
zame materialen, groene ICT, duurzame voedselproductie 
en gezondheidszorg. Momenteel wordt ongeveer 30% van 
het onderzoek van AMOLF uitgevoerd in publiek-private 
samenwerkingsprojecten (PPS). AMOLF wil dit percentage 
handhaven. 

De komende jaren wil AMOLF het aantal groepsleiders met 
een deeltijdaanstelling aan een universiteit vergroten, om 
zo de onderlinge samenwerking verder te versterken. Ook 
wil AMOLF het aantal deeltijdaanstellingen voor senior 
wetenschappers van universiteiten en andere kennisin-
stellingen op AMOLF vergroten, bij voorkeur in samenhang 
met gezamenlijke posities voor junior wetenschappers op 
samenwerkingsprojecten.

AMOLF heeft de strategische ambitie om de komende vijf 
jaar met enkele geselecteerde Europese kennisinstellingen 
langjarige samenwerkingsverbanden op te zetten waarbij uit-
wisseling van jonge onderzoekers centraal staat. Mogelijke 
kandidaten zijn instituten met een vergelijkbaar profiel zoals 
ICFO in Barcelona en het Max Planck Institut für Polymerfor-
schung in Mainz, maar ook instituten met een complementair 
profiel zoals het EMBL in Heidelberg en Institut Curie in Parijs.

Ontwikkelen van beleid voor Open Science
AMOLF is samen met ARCNL voorloper in het ontwikkelen van 
een praktisch beleid voor Datamanagement en Open Science. 
Dit beleid kan andere instellingen binnen en buiten NWO tot 
voorbeeld dienen. Hiermee ondersteunt AMOLF de ambitie 
van NWO in het bevorderen van Open Science. Een belang-
rijk onderdeel van dit beleid is de realisatie van vrije toegang 
tot hoge kwaliteit onderzoeksdata van gepubliceerde arti-
kelen. Daarnaast zal AMOLF het databeheer versterken met 
behulp van datamanagement plannen en gespecialiseerde 
trainingen. 
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 Opbouw staf fte in 2016 

Wetenschappelijk personeel 15,8

PhD students en postdocs/tijdelijke onderzoekers 92,4

Ondersteunend wetenschappelijk en technisch personeel 35,6 

Ondersteunend en beheerspersoneel 28,7 

Totaal 172,5

17 9

5321 %

 Inkomsten x 1000 € in 2016 

NWO basisfinanciering 7911

Onderzoekssubsidies (NWO plus EU)1 7864

Extern gefinancierd onderzoek 1447

Overig/correctie 1233 

Totaal 18455

1 NWO: 4999 €k / EU: 2865 €k

%€ 4342

8
7

 Uitgaven x 1000 € in 2016

Personeel 10214

Overig, inclusief huisvesting 7764 

Totaal 17978

%€ 5743
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Aandacht voor diversiteit
AMOLF streeft naar een cultuur waarin iedereen zich thuis 
en gerespecteerd voelt. Op het gebied van genderdiversiteit 
heeft AMOLF de ambitie om de balans tussen mannen en 
vrouwen in overeenstemming te brengen met de fractie vrou-
welijke studenten bij exacte en technische studies aan de 
universiteiten. Onder de promovendi en postdocs wordt deze 
ambitie gehaald, maar in de wetenschappelijke staf is de 
balans nog niet optimaal. AMOLF streeft ernaar het aandeel 
vrouwen in de hogere, academische functies te vergroten 
naar 25% in 2022. Hiertoe zal het instituut actief vrouwelijke 
wetenschappers scouten voor tenure-track en andere weten-
schappelijke groepsleidersposities. Om dit doel te bereiken 
participeert AMOLF ook in het NWO-programma Women In 
Science Excel (WISE). AMOLF wil ook vrouwelijke promovendi 
en postdocs stimuleren om hun carrière in de wetenschap 
voor te zetten na afloop van hun positie op AMOLF.

Samenvatting SEP-evaluatie1

Beoordeling

De onderzoeksgroepen van AMOLF zijn allen zeer succesvol, 
niet alleen wetenschappelijk, maar ook in het competitief 
verkrijgen van onderzoeksgeld. De evaluatiecommissie is 
onder de indruk van de wijze waarop AMOLF in de afgelopen 
zes jaar snel en flexibel heeft ingespeeld op veranderingen in 
onderzoeksthema’s. Deze flexibiliteit is een van de sterkste 
punten van AMOLF en heeft ervoor gezorgd dat AMOLF steeds 
een leidende wetenschappelijke rol speelt en tegelijkertijd 
als kraamkamer van de Nederlandse fysica fungeert. Naast 

1  Samenvatting van de instituutsevaluatie op basis van het 
Standard Evaluation Protocol. De drie evaluatiecriteria – research 
quality, societal relevance, viability – werden in kwantitatieve en 
kwalitatieve termen beoordeeld (score 1: world leading/excellent; 
score 2: very good; score 3: good; score 4: unsatisfactory). De 
onderwerpen PhD-programmes, research integrity en diversity 
werden alleen in kwalitatieve termen beoordeeld. Tevens 
beantwoordde de evaluatiecommissie enkele vragen, geformuleerd 
door het NWO-bestuur. Een generieke vraag betrof de meerwaarde 
van het instituut in de nationale context en zijn internationale 
positie.

het blijven vervullen van deze rol ondersteunt de evalua-
tiecommissie de ambitie van AMOLF om zijn coördinerende 
nationale en internationale positie te versterken.

Wetenschappelijke kwaliteit: score 1 
De evaluatiecommissie beoordeelt de wetenschappelijke 
kwaliteit van AMOLF unaniem als world-leading/excellent 
voor alle vier de onderzoeksthema’s en dus ook de onder-
zoeksthema’s die kort geleden in de evaluatieperiode zijn 
gestart. Deze nieuwe thema’s zijn zeer snel op gelijk niveau 
met de andere thema’s gekomen. De intensieve samenwer-
king tussen de verschillende onderzoeksthema’s en –groe-
pen is cruciaal voor het succes van het onderzoek van AMOLF. 
De evaluatiecommissie benadrukt dat de onafhankelijkheid 
van de kleine onderzoeksgroepen niet alleen een sleutelrol 
speelt in het succes van de individuele groepen maar ook 
in het succes van het gehele instituut. Nieuwe groepslei-
ders worden vanuit de hele wereld geworven en krijgen de 
mogelijkheid om hun groep in een stimulerende en voor-
aanstaande omgeving op te bouwen. Wanneer deze groepen 
een bepaalde volwassenheid krijgen, gebeurt het vaak dat 
de groepsleiders prestigieuze posities bij universiteiten of 
onderzoeksinstituten, nationaal en internationaal, aangebo-
den krijgen. Deze doorstroom stelt AMOLF in staat om nieuwe 
thema’s te starten en toptalent aan te trekken.

Maatschappelijke impact: score: 1 
De evaluatiecommissie beoordeelt de maatschappelijke 
bijdrage van AMOLF als world-leading/excellent. Daarbij 
onderstreept de evaluatiecommissie het belang van het fun-
damentele karakter van het onderzoek van AMOLF omdat 
dit type onderzoek steeds minder in het bedrijfsleven wordt 
gedaan. Dit plaatst AMOLF in een unieke positie om succes-
volle samenwerkingen met het bedrijfsleven aan te gaan. 
De evaluatiecommissie heeft vier voorbeelden van AMOLF’s 
maatschappelijke impact uitgebreid toegelicht: bijdragen aan 
de Nederlands economie via ondernemerschap en spin-outs; 
betrekken van industriële partners bij fundamenteel onder-
zoek; het opleiden van hooggekwalificeerd personeel; en bij-
dragen aan publieke activiteiten voor een breed publiek. 
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Toekomstbestendigheid: score 1 
De evaluatiecommissie is van mening dat de toekomstbe-
stendigheid van AMOLF world-leading/excellent is. Daarbij 
heeft de evaluatiecommissie zich op vier onderdelen gericht 
die allen bijdragen aan de toekomstbestendigheid: talent, 
management, financiering en infrastructuur. De evaluatie-
commissie is erg onder de indruk van de sterke en succes-
volle wervingsstrategie van AMOLF waarbij het hele instituut 
betrokken is. Dit geeft nieuwe groepsleiders een vliegende 
start en zorgt vanaf het begin voor een goede inbedding en 
samenwerking. De platte managementstructuur van AMOLF 
wordt ook als zeer waardevol gezien door de evaluatiecom-
missie. In de ogen van de evaluatiecommissie is de finan-
ciering van 50% interne en 50% externe fondsen haalbaar 
en een juiste balans voor de komende jaren. De excellente 
infrastructuur en ondersteunende diensten zijn belangrijk 
voor de flexibele manier van opereren van AMOLF.

PhD-programma’s, integriteit en diversiteit
AMOLF heeft een zeer aantrekkelijk en gestructureerd oplei-
dingsprogramma voor promovendi, dat erop gericht is om 
de promotie binnen vier jaar af te ronden. De kwaliteit van 
de promovendi op AMOLF is extreem hoog. Het succesvolle 
opleidingsprogramma leidt ertoe dat promovendi een sub-
stantiële bijdrage leveren aan de dynamische cultuur van 
excellentie op AMOLF. De promovendi vormen een waarde-
volle verbinding tussen de onderzoeksgroepen en onder-
zoeksthema’s van het instituut.

De evaluatiecommissie heeft geconstateerd dat AMOLF 
nauwkeurige en passende aandacht heeft voor de vele facet-
ten van wetenschappelijke integriteit. Het huidige integri-
teitsbeleid van AMOLF functioneert goed.

AMOLF is zich zeer bewust van de vraagstukken die spelen 
rondom diversiteit. Volgens de evaluatiecommissie heeft 
AMOLF een adequate strategie uitgezet om de diversiteit te 
bewaken en te vergroten.

Extra vragen van de raad van bestuur van NWO

Wat is de toegevoegde nationale waarde van het 
instituut?
AMOLF is een nationale initiator en kraamkamer voor 
fysisch onderzoek aan complexe en functionele materie. De 
organisatiestrategie en de zorgvuldig opgebouwde onder-
zoekscultuur van het instituut kunnen zowel nationaal als 
internationaal worden gezien als rolmodellen. AMOLF heeft 
een onderscheidende, toegevoegde waarde in het Neder-
landse wetenschappelijke landschap. AMOLF is zeer flexibel 
in het initiëren (in zeer korte tijd) van nieuwe veelbelovende 
en innovatieve onderzoeksthema’s en trekt de meest geta-
lenteerde onderzoekers vanuit de hele wereld aan. Dit maakt 
het mogelijk voor AMOLF om grote nationale onderzoekspro-
gramma’s te coördineren. 

Hoe stimuleert het instituut kennisbenutting en open 
access?
AMOLF onderzoekers werken regelmatig samen met bedrij-
ven. Het instituut vormt voor het bedrijfsleven een uit-
gebreide en multidisciplinaire partner, in plaats van een 
verzameling van losse onderzoekers en onderwerpen. AMOLF 
is een voorloper op het gebied van datamanagement en het 
toegankelijk maken van wetenschap (Open Access).

Hoe dragen structuur, grootte en beleid bij aan de 
missie?
De structuur en grootte van het instituut zijn essentiële pij-
lers van het uitzonderlijk goede onderzoek en de excellente 
opleiding en impact van AMOLF. Volgens de commissie vormt 
de structuur van het instituut met relatief kleine, intensief 
samenwerkende groepen de sleutel tot wat de commissie 
heeft gekarakteriseerd als de ‘magie van AMOLF’. Het insti-
tuut heeft een solide, financiële positie en heeft in de afge-
lopen jaren een toenemend bedrag aan Europese subsidies 
binnengehaald.
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Conclusies en aanbevelingen

De evaluatiecommissie heeft een aantal zeer positieve con-
clusies getrokken en vat het als volgt samen: AMOLF heeft een 
uitzonderlijke wetenschappelijke impact en een wereldwijde 
reputatie als leidend onderzoeksinstituut op het gebied van 
fundamenteel onderzoek van materie. Op deze manier heeft 
AMOLF niet alleen zijn eigen reputatie opgebouwd, maar 
heeft het instituut ook bijgedragen aan het verhogen van 
de kwaliteit en het versterken van het profiel van de Neder-
landse fysica. AMOLF is een juweel voor het fundamentele 
onderzoek in Nederland.

De evaluatiecommissie geeft vier aanbevelingen mee aan 
AMOLF:

• Behoud en versterk de sterke interacties tussen de vier 
onderzoeksthema’s

• Onderzoek de verdere mogelijkheden voor de ontwikke-
ling van startups. Met name op het gebied van fysische 
instrumentatie zullen er mogelijkheden ontstaan.

• Bewaak het AMOLF-model en houd de onderzoeksgroe-
pen klein

• Monitor diversiteit in alle aspecten en behoud de aan-
dacht voor gender-beleid en onbewuste vooroordelen

 
De aanbevelingen aan NWO zijn:
• Bewaak de consistentie in het budget van AMOLF. AMOLF 

is van wereldklasse omdat het instituut het aanhoudende 
vermogen heeft om vernieuwend fundamenteel onder-
zoek tot wasdom te brengen. De evaluatiecommissie 
ondersteunt het verzoek van AMOLF voor gewenste extra 
financiering voor specifieke zaken (het op peil houden 
van de infrastructuur; uitrollen datamanagementplan; 
verhogen aandeel vrouwelijke wetenschappers; en ver-
sterken samenwerkingen met universitaire groepen);

• Voorzie AMOLF (en de andere instituten) van additionele 
ondersteuning door het bureau bij zaken die alle institu-
ten aangaan (ontwikkelingen op Europees gebied, paten-
ten, grootschalig datamanagement).

Respons van de directeur

De directeur van AMOLF vond het bezoek van de eva-
luatiecommissie zeer inspirerend en is zeer trots op 
de excellente beoordeling. AMOLF is verheugd over 
de lof die de evaluatiecommissie uitspreekt over de 
samenwerking tussen de vier onderzoeksthema’s, 
de bijzondere sfeer en samenwerkingscultuur van 
AMOLF, en de belangrijke nationale rol die AMOLF 
heeft als kraamkamer voor de fysica. De directeur 
dankt de evaluatiecommissie ook nadrukkelijk voor 
haar constructieve aanbevelingen en geeft in zijn 
brief op elk een korte reactie. 

Samenvatting bestuurlijke reactie 

De raad van bestuur onderschrijft de observaties 
van de evaluatiecommissie en moedigt het insti-
tuut aan het AMOLF-model te koesteren en samen-
werkingen tussen de onderzoeksthema’s te blijven 
bevorderen. De raad van bestuur is het met de eva-
luatiecommissie eens dat additionele ondersteu-
ning door het bureau NWO-I bij zaken die alle 
instituten aangaan (ontwikkelingen op Europees 
gebied, patenten, grootschalig datamanagement) 
een goede ontwikkeling zou zijn.


