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NIAS Netherlands Institute for Advanced Study  
in the Humanities and Social Sciences

Missie

De missie van het Netherlands Institute for Advanced Study 
in the Humanities and Social Sciences (NIAS) is om weten-
schappelijke vernieuwing te stimuleren in de geestesweten-
schappen, in de sociale en gedragswetenschappen en op de 
raakvlakken met levens- en bètawetenschappen. NIAS stimu-
leert interdisciplinariteit tussen wetenschappen, en wil ook 
de kunsten verbinden met wetenschap. 

Totstandkoming en historische ontwikkelingen

NIAS, opgericht als een nationale faciliteit in 1970, was het 
eerste Institute for Advanced Study in Europa, en na Princeton 
en Stanford het derde ter wereld. NIAS biedt ruimte voor 
bezinning op en interactie tussen talentvolle onderzoekers 
uit binnen- en buitenland door het aanbieden van diverse 
fellowshipprogramma’s.

In 1988 werd NIAS onderdeel van de KNAW en in 2016 ver-
huisde het instituut met behoud van eigen identiteit en mis-
sie van Wassenaar naar Amsterdam, onder andere om de 
verbinding met het daar gevestigde KNAW Humanities Clus-
ter te versterken. Amsterdam is niet alleen makkelijker te 
bereiken (zowel voor fellows als voor andere deelnemers aan 
activiteiten van NIAS), maar ook is de interactie met andere 
wetenschappers eenvoudiger te organiseren door de fysieke 
nabijheid van bijvoorbeeld twee Amsterdamse universiteiten 
en de betere bereikbaarheid van andere universiteiten en 
instellingen in de rest van Nederland. Verder biedt Amster-
dam veel mogelijkheden om een breder publiek te bereiken – 
zowel academisch als niet-academisch – en samenwerking te 
zoeken met de wereldberoemde culturele instellingen, zoals 
de grote musea van de stad.

NIAS biedt jaarlijks plaats aan reguliere NIAS Fellows en 
themagroepen en aan co-sponsored fellowships en thema-
groepen. Alle NIAS Fellowships (individuele en themagroe-
pen) worden toegekend op basis van strikte criteria met het 
doel om excellent onderzoek te stimuleren. Reguliere NIAS 
Fellowships worden voor de helft aan Nederlandse en voor 
de helft aan internationale onderzoekers toegekend en 

vormen de basis van de jaargroep. Co-sponsored fellowships 
en programma’s worden aangeboden in samenwerking met 
nationale en internationale partners, zoals academische en 
culturele instellingen, NGO’s en bedrijven. NIAS heeft in de 
loop van de tijd 26 verschillende co-sponsored fellowships 
gekend, gericht op specifieke terreinen.

Rol en meerwaarde

NIAS is een dienstverlenend instituut voor (met name) gees-
tes-, sociale en gedragswetenschappers. NIAS heeft twee 
belangrijke doelen:

• Het instituut bevordert hoogwaardig onderzoek in het gehele 
veld van de geestes-, sociale en gedragswetenschappen.

• Het instituut stimuleert (inter)nationale kennisuitwisse-
ling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek.

 
Om deze doelen te realiseren, stelt NIAS jaarlijks faciliteiten 
ter beschikking aan vooraanstaande onderzoekers uit bin-
nen- en buitenland. Deze NIAS-fellowships van drie, vijf of 
tien maanden stellen wetenschappers in staat – individueel 
dan wel als lid van een multidisciplinaire themagroep – om 
nieuwe ideeën te ontwikkelen, publicaties te voltooien en 
netwerken te bouwen. Zo trekt NIAS talentvolle en kwalita-
tief hoog aangeschreven onderzoekers uit binnen- en bui-
tenland aan en voorziet het instituut hen van een plek voor 
door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. NIAS kan jaar-
lijks plaats bieden aan zowel reguliere individuele en the-
magroep fellows, als co-sponsored fellows en themagroep 
fellows. Vanwege een aantal korter lopende fellowships ligt 
het totale aantal onderzoekers dat jaarlijks bij NIAS verblijft 
rond de vijftig.

NIAS richt zich op excellente onderzoekers. Bij de selec-
tie van de onderzoekers is hun wetenschappelijke kwa-
liteit het hoofdcriterium, maar ook de inhoud en de 
relevantie van het voorgestelde onderzoeksproject wor-
den meegewogen in de beoordeling. Onderzoekers worden 
geselecteerd via een review-proces met externe, gespecia-
liseerde referenten. Er wordt gestreefd naar een coherente 
en evenwichtige jaargroep, rekening houdend met variatie in 
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regionale achtergrond (nationaal en internationaal), discipli-
nes, geslacht en loopbaanstadium. 

Naast onderzoekers met een individueel project zijn er multi-
disciplinaire thematische onderzoeksgroepen (onder andere 
in samenwerking met het Descartes Centre Utrecht). 

NIAS stimuleert ook de interactie tussen wetenschap en 
kunst door plaats te bieden aan schrijvers, journalisten en 
kunstenaars. Interactie tussen geesteswetenschappen, soci-
ale wetenschappen en natuurwetenschappen wordt actief 
ondersteund door NIAS, onder andere door samenwerking 
met het Lorentz Center in Leiden en door het L’Oréal-UNESCO 
programma For Women in Science. Met de steun van externe 
referenten, en in het geval van samenwerkingsverbanden 
ook speciaal daartoe ingestelde adviesraden, dragen NIAS 
en de co-sponsors gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de 
selectie van deze fellows. 

Al met al vormen de onderzoekers (zittende fellows en alumni) 
een unieke internationale en interdisciplinaire gemeenschap.

NIAS biedt de fellows een breed scala aan faciliteiten en 
ondersteuning. De huidige locatie van het NIAS in het zeven-
tiende-eeuwse St. Jorishof in Amsterdam biedt 37 werkplek-
ken voor fellows, verschillende kleine vergaderzalen, een 
conferentieruimte, een bibliotheek met leeszaal en lounge, 
een lunchroom, een receptie en personeelswerkkamers. 
Onderzoekers worden in hun werkzaamheden ondersteund 
en gestimuleerd met wekelijkse seminars over het onder-
zoek, dagelijkse lunches en allerlei andere vormen van 
intellectuele uitwisseling zoals workshops. Bij NIAS is inter-
disciplinaire samenwerking niet alleen een ambitie maar een 
dagelijkse praktijk. 

Dat NIAS voorziet in een grote behoefte onder wetenschap-
pers in binnen- en buitenland, blijkt uit het hoge aantal 
aanvragen dat jaarlijks wordt ingediend. Ter illustratie: in 
2014-2015 waren er totaal 89 aanvragen, het jaar daarna 133, 
om in 2016-2017 te stijgen naar 147 en in 2017-2018 zelfs naar 
179. De ‘slagingskans’ van de individuele binnen- en buiten-
landse aanvragers was in 2015-2016 nog 18%; in 2017-2018 is 

dat gedaald tot onder de 15%. De verwachting is dat deze 
daling zal voortzetten. Nederlandse en buitenlandse uni-
versiteiten en onderzoeksorganisaties kunnen een gemaxi-
meerde vervangingssubsidie krijgen ter compensatie van 
de onderwijsverplichtingen van hun medewerkers die als 
NIAS-fellow uitgenodigd worden. Internationale fellows kun-
nen ook in aanmerking komen voor een stipendium en een 
tegemoetkoming voor huisvesting (eenpersoons studio’s en 
familieappartementen).

De uitzonderlijke onderzoekomgeving en de nationale 
waarde van NIAS werden ook benadrukt in het rapport “Cre-
ativiteit en inspiratie” van de internationale commissie die 
NIAS in november 2017 heeft geëvalueerd. Onderzoekers 
benutten tijdens hun verblijf maximaal de faciliteiten en 
ondersteuning die NIAS biedt: tijd, ruimte en een unieke 
academische omgeving. Na verblijf op het NIAS blijken de 
door hen geschreven boeken en andere publicaties, hun 
nieuwe onderzoeks(aan)vragen en hun nieuwe contacten 
vaak de inspiratie of start van nieuwe onderzoeksprojecten 
of samenwerkingsverbanden.

De bijzondere aard van NIAS zorgt er voor dat NIAS niet met 
kwantificeerbare outputcriteria kan werken zoals andere 
KNAW-instituten. Op basis echter van publicatie-output en 
de vele ingediende grant proposals (zie hiervoor), van de eva-
luaties van de fellows zelf (de zogenoemde Progress Reports 
en hun follow up na drie jaar) en de ‘exit-gesprekken’ tussen 
fellows en directoraat, kan NIAS wél een onderbouwd oor-
deel vormen over de betekenis van een verblijf op NIAS voor 
zowel individuele onderzoekers als (half)jaargroepen. 

Positie in het kennis- en maatschappelijk landschap

NIAS biedt naast reguliere fellowships, ook fellowships 
en fellowprogramma’s in samenwerking met partners. De 
belangrijkste op dit moment daarvan zijn:

• L’Oréal-UNESCO (For Women in Science Fellowships) 
• Lorentz Center, Leiden
• Golestan Foundation 
• Willem F. Duisenberg Fellowship Foundation
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• Instituut GAK
• Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en 

Wetenschapsfilosofie, Utrecht 
• Nederlands Letterenfonds (Writer in Residence) 
• Akademie van Kunsten (Artist in Residence) 
• Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Journalist in 

Residence) 
• Foundation for Refugee Students UAF (Scholars at Risk 

Fellowship)
• EURIAS (EU gefinancierd programma van 18 deelnemende 

Europese Instituten for Advanced Study) 
 
Met elk van deze partners heeft NIAS overeenkomsten geslo-
ten waarin afspraken over financiering, selectie en plaatsing 
zijn gemaakt. NIAS en de partners beslissen gezamenlijk over 
de selectie van een fellow.

NIAS heeft een uitstekende internationale reputatie en is 
actief lid van de twee belangrijkste internationale netwerken 
van Institutes for Advanced Study:

• SIAS: een prestigieus trans-Atlantisch netwerk van negen 
Institutes for Advanced Study, namelijk Princeton-IAS, 
Radcliffe-Harvard, CASBS-Stanford, NHC-North Carolina, 
IIAS-Jerusalem, SCAS-Uppsala, NIAS-Nantes, WIKO-Berlin 
en NIAS Amsterdam. SIAS is van groot belang voor uitwis-
seling van onderzoeksagenda’s en -trends op mondiaal 
niveau.

• NETIAS: Network of European Institutes for Advanced 
Study: het Europese netwerk van 22 Institutes for Advan-
ced Study uit 19 verschillende landen. Binnen dit netwerk 
worden ook meer praktische issues en problemen, zoals 
(EU-)arbeids- en belastingwetgeving, uitgewisseld en 
gezamenlijk opgelost.

 
Vooruitblik en strategie

Het is de ambitie van NIAS om zijn rol als nationaal Insti-
tute for Advanced Study uit te bouwen. Naast de individuele 
fellowshipprogramma’s en de themagroepen, wil het inter-
disciplinaire innovatieve wetenschapsbeoefening verder 

stimuleren door het organiseren van de jaarlijkse NIAS Lec-
ture, summer courses (ook voor PhD’s en postdocs), een 
wetenschapsfestival waarin alle fellows zich aan de buiten-
wereld presenteren en een jaarlijkse conferentie over een 
onderwerp dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk 
van belang is. Bij deze activiteiten zal NIAS (opnieuw) stra-
tegische én inhoudelijke samenwerking zoeken met diverse 
organisaties in Amsterdam en daarbuiten. Op deze wijze wil 
NIAS zijn positie als het enige nationale instituut voor Advan-
ced Study in Nederland consolideren en zo mogelijk nog ver-
der ontwikkelen.

Samenvatting SEP-evaluatie1

Beoordeling

Wetenschappelijke kwaliteit: score 1 
De kwaliteit van het onderzoek dat op het NIAS wordt uit-
gevoerd, is lastig te beoordelen, omdat het NIAS geen eigen 
wetenschappelijk programma heeft. Het instituut is aller-
eerst faciliterend en is zelf geen uitvoerder van onderzoek. 
Dit gezegd hebbende, is het duidelijk dat de output van de 
NIAS-fellows (dus onderzoekers verbonden aan andere insti-
tuten of universiteiten) zowel in kwalitatieve als kwantita-
tieve termen, zeer hoog  is. Dit is voor een belangrijk deel het 
gevolg van het selectieproces dat het NIAS hanteert voor het 
toewijzen van de fellowships waarbij wetenschappelijk excel-
lentie een doorslaggevend criterium is.

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 KNAW-bestuur; een generieke vraag betrof de meerwaarde 
van het instituut in de nationale context en zijn internationale 
positie.
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   Opbouw staf fte in 2016  
          
 Ondersteunend en beheerspersoneel 9,6 
             
 Totaal 9,6

100 %

   Inkomsten x 1000 € in 2016 
      
 KNAW basisfinanciering 1938

 Extern gefinancierd onderzoek 58
 
 Overig/correctie 220 
               

 Totaal 2216

%€ 87

3 10

   Uitgaven x 1000 € in 2016
 
 Personeel 731

 Overig, excl. eenmalige lasten 1444 
        

 Totaal 2175

%€ 3466
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Maatschappelijke impact: score 1 
Doordat de fellows hun dagelijkse routines en werkzaam-
heden aan de universiteit tijdelijk achter zich kunnen laten, 
verkeren zij in een positie waarin zij in staat zijn om nieuwe, 
diepgaande en waardevolle inzichten te verkrijgen. Dit wordt 
nog eens versterkt door de creatieve, inspirerende omgeving 
die het NIAS biedt, waaraan de verhuizing naar Amsterdam 
heeft bijgedragen. Het grote belang voor de samenleving 
daarvan, ook al is die moeilijk te kwantificeren, is ontegen-
zeglijk. Daarnaast blijft de output van NIAS-fellows, gedu-
rende en na afloop van hun verblijf aan het NIAS, niet beperkt 
tot de academische wereld: fellows houden ook regelmatig 
(openbare) lezingen en publiceren via niet-academische fora 
en vergroten op deze manier het publieksbereik. Mede van-
wege de  fellowships voor ‘writer’, ‘artist’ en ‘journalist’, is het 
NIAS op deze manier niet alleen een plaats voor wetenschap-
pers, maar ook voor de kunsten en de samenleving.

Toekomstbestendigheid: score 2
De toekomstbestendigheid van het NIAS moet in het licht van 
de recente verhuizing van Wassenaar naar Amsterdam wor-
den gezien. De directeur (de nieuwe directeur is gestart op 
1 januari 2018) is zich bewust van de mogelijkheden die de 
nieuwe omgeving biedt voor een sterkere positionering van 
het instituut. De verhuizing was een goed besluit en waar-
schijnlijk zelfs noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid 
van het instituut op de lange termijn. Dit neemt niet weg dat 
de mogelijke effecten van de verhuizing op de lange termijn 
nog moeten worden gemonitord.

Het is niet verrassend dat de financiële situatie een pro-
blematisch aspect is. De bezuinigingen van 2014-2015 heb-
ben grote gevolgen gehad voor de ondersteunende staf van 
het NIAS. Het niveau van de dienstverlening is nog steeds 
zeer hoog en de waardering van de fellows voor de warme 
en gastvrije staf is groot, maar nieuwe bezuinigingen zou-
den het instituut voor een onoplosbaar probleem stellen. 
Het NIAS heeft reeds een zeer bescheiden budget, vooral in 
vergelijking met soortgelijke prestigieuze instituten in het 
buitenland.

Over de extra vragen van het KNAW-bestuur

Nationale en internationale rol: 
Het NIAS is een excellent instituut dat zich handhaaft tussen 
de beste Institutes for Advanced Study in de wereld. Het is 
een veilige haven die excellente onderzoekers een intellec-
tuele retraite biedt: een tijdelijke onderbreking van de dage-
lijkse routines teneinde ruimte te maken voor creativiteit en 
inspiratie, en dus voor beter onderzoek. Het instituut is uniek 
in het Nederlandse landschap. Het heeft ook een uitstekende 
internationale reputatie, met outreach over de gehele acade-
mische wereld, hoewel daarbij opgemerkt moet worden dat 
de nadruk ligt op de Angelsaksische academische wereld.

Kennisbenutting en open access: 
Omdat het NIAS een faciliterend instituut is en geen uitvoer-
der van onderzoek, is de rol van het instituut wat betreft ken-
nisbenutting inherent beperkt: de fellows maken hun eigen 
keuzes wanneer het gaat om verspreiding en valorisatie 
van de kennis die zij verwerven tijdens hun verblijf op het 
NIAS. Het instituut kan hier alleen faciliteren en stimuleren. 
Toch ziet de commissie mogelijkheden voor meer outreach, 
bijvoorbeeld door alumni in dit opzicht meer te betrekken 
en te activeren. Ook zou vaker een followup kunnen wor-
den gedaan van wat er op de langere termijn van bepaalde 
onderzoeksinitiatieven terecht is gekomen.

Hoe dragen de structuur, omvang en het financiële 
beleid van het instituut bij aan de missie?  
Zoals gezegd zijn de financiën het meest problematische 
aspect van de toekomstbestendigheid van het NIAS. Wat 
zorgwekkend is, is dat het NIAS een relatief eenvoudige 
mogelijkheid heeft om het budget onder controle te hou-
den: het uitnodigen van minder fellows. Dit is duidelijk geen 
levensvatbare of wenselijke oplossing. Minder fellows bete-
kent bovendien dat succesvolle interdisciplinariteit moelij-
ker te realiseren is waardoor het NIAS niet meer aantrekkelijk 
zou zijn voor excellente onderzoekers. De financiële positie 
van het NIAS is beduidend verzwakt gedurende de afgelo-
pen jaren. Dit maakt het instituut financieel kwetsbaar, zeker 
wanneer het NIAS wil blijven wedijveren met andere IAS’en 
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over de gehele wereld die veelal in veel betere financiële 
conditie verkeren. 

Conclusies en aanbevelingen

Het NIAS is wat het wil zijn: een veilige haven voor door 
nieuwsgierigheid gedreven wetenschappelijk onderzoek in 
een tijd waarin dit soort omstandigheden voor wetenschap-
pelijk onderzoek in toenemende mate schaars zijn geworden. 
De commissie beveelt sterk aan niet verder te bezuinigen op 
het NIAS en stelt voor dat de KNAW hier haar verantwoor-
delijkheid in neemt, bijvoorbeeld door bij te dragen aan het 
repareren van het beperkte financiële vermogen en door bij 
te dragen wanneer specifieke investeringen nodig zijn. Ten 
aanzien van de selectieprocedure beveelt de commissie aan 
om de reeds in gang gezette herziening van de procedure 
voort te zetten. De commissie raadt aan om hierbij oog te 
houden voor een goede mix van wetenschappers in verschil-
lende fasen van hun carrière. Uitbreiding van de Scientific 
Advisory Board om zodoende het brede gebied van de gees-
tes- en sociale wetenschappen te bestrijken wordt eveneens 
door de commissie aangeraden, net als versterking van de 
communicatiestrategie en zichtbaarheid van het NIAS.

betekende. De directeur ziet het als zijn verantwoor-
delijkheid prioriteiten binnen het bestaande bud-
get te blijven aanbrengen om de primaire functies 
van het NIAS te blijven garanderen. Echter, zonder 
een substantiële toename in het instituutsbudget 
kan het NIAS de ambities – in termen van publieke 
zichtbaarheid, summer schools, workshops, etc. - 
niet realiseren. 

Samenvatting bestuurlijke reactie

Het bestuur is de evaluatiecommissie dankbaar 
voor de positieve reactie op de verhuizing van het 
instituut naar Amsterdam. Deze verhuizing, in com-
binatie met de benoeming van een nieuwe direc-
teur, plaatst het NIAS in een uitstekende positie om 
een ambitieuze strategie te ontwikkelen en zo de 
nationale positie verder te versterken. Het bestuur 
benadrukt dat het volledige spectrum van kansen 
die deze verhuizing biedt voor de zichtbaarheid en 
positionering, nog moet worden gerealiseerd. Het 
bestuur is zich er volledig van bewust dat de recente 
bezuinigingen het aantal stafleden en fellows sub-
stantieel heeft verminderd. Ceteris paribus heeft 
het bestuur niet de intentie het NIAS-budget de 
komende jaren verder te verminderen. Het bestuur 
verwelkomt ook de conclusie dat, ondanks recente 
bezuinigingen, de kwaliteit van de dienstverlening 
nog steeds als zeer hoog wordt gezien. Gezien deze 
conclusies is er wellicht nog enige ruimte voor 
efficiëntieverbeteringen, en het NIAS-directoraat 
is die ruimte, met steun van het bestuur, momen-
teel aan het verkennen. Op basis daarvan zal een 
strategische agenda met een grondige meerjarige 
financiële onderbouwing opgesteld moeten worden 
waarmee de ambities gerealiseerd kunnen worden 
en de toekomstbestendigheid van het NIAS op 
lange termijn zal verbeteren. 

Respons van de directeur

Het NIAS is de commissie erkentelijk voor de gron-
dige en precieze wijze waarop zij haar taken heeft 
uitgevoerd, en is verheugd over de zeer positieve 
evaluatieresultaten. Het NIAS ziet de ontwikkeling 
van een professionele communicatiestrategie en 
nieuw beleid voor financiële steun als belangrijke 
onderwerpen voor de komende jaren. Daarnaast 
is de directeur verheugd over de erkenning van 
de moeilijke financiële situatie van het NIAS na de 
drastische bezuinigingen en de grote verandering 
die de verhuizing van Wassenaar naar Amsterdam 


