
 

1 / 3 
Vastgesteld door de besturen van KNAW en NWO, 

respectievelijk op 28 en 29 januari 2020 

Opdracht Permanente Commissie Nationale Instituten 
 

Achtergrond en doelstelling 
Nederland heeft 19 nationale onderzoeksinstituten1 die samen het nationale portfolio vormen en bestuurd worden 
door KNAW of NWO. Deze wetenschappelijke onderzoeksinstituten bieden meerwaarde voor het Nederlandse 
kennislandschap door nationale rollen te vervullen en zijn integraal onderdeel van de Nederlandse wetenschap. 
Daardoor zijn de instituten nauw verbonden met andere instellingen in hun wetenschapsdomein. 
 
De KNAW en NWO streven naar een goede wisselwerking tussen (inter)nationaal gedreven ontwikkelingen in de 
wetenschap en maatschappij en de evolutie van het nationale institutenportfolio. Zowel wetenschap als 
maatschappij zijn voortdurend in ontwikkeling en het portfolio dient hier een reflectie van te zijn. Het is dan ook 
van groot belang dat de verzameling van nationale onderzoeksinstituten acteert als een responsief, proactief en 
dynamisch portfolio, dat zich steeds ontwikkelt in nauwe samenhang met de Nederlandse en internationale 
kenniswereld. Waar instituten belangrijke nationale of internationale onderzoeken of programma’s met lange 
looptijd uitvoeren, of een (inter)nationale faciliteit, resource of collectie beheren en ontsluiten, is daarbij uiteraard 
een goede balans tussen dynamiek en continuïteit van belang. Daarnaast vervullen instituten niet zelden een 
pioniersrol in het adresseren van nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. 
 
Om de dynamiek van het nationale institutenportfolio te versterken hebben KNAW en NWO een proces2 ingericht 
waarbij op drie niveaus wordt gestuurd: 1) strategische sturing van het portfolio, 2) gezamenlijk beleid van 
instituten en voor de dynamiek binnen en tussen instituten, en 3) bedrijfsvoering van de instituten. Het hoogste 
niveau van sturing betreft de strategische sturing, waarbij het creëren van een dynamisch en responsief portfolio, 
dat inspeelt op brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, voorop staat. Als onderdeel van dit 
proces wordt voorzien in een externe consultatie en advies over het portfolio door een Permanente Commissie 
Nationale Instituten (PCNI), ingesteld door de besturen KNAW en NWO. In opdracht van NWO en KNAW bereidt de 
PCNI (met ondersteuning vanuit KNAW en NWO) een tweejarige, nationale strategische conferentie voor met 
kennispartners (naast de instituten bijvoorbeeld universiteiten en TO2 instellingen) en op basis van deze 
conferentie adviseert de PCNI de besturen van KNAW en NWO  over wetenschappelijke ontwikkelingen waar het 
portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen. 
 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
De PCNI wordt ingesteld door de besturen van KNAW en NWO en brengt gevraagd en ongevraagd advies aan hen 
uit over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale 
onderzoeksinstituten op kan inspelen. De PCNI stelt haar adviezen op gebaseerd op een door haar georganiseerde 
tweejaarlijkse nationale strategische conferentie. Bij haar adviezen wordt de PCNI gevraagd de balans tussen 
dynamiek, samenwerking en continuïteit van en draagvlak voor de nationale onderzoeksinstituten in het oog te 
houden en rekening te houden met de rol van nationale onderzoeksinstituten ten aanzien van toegang tot of het 
beheren en ontsluiten van (inter)nationale faciliteiten en resources, en hun positie in nationale thema’s. 
 
Omdat het noch wenselijk en noch praktisch realiseerbaar is om elke twee jaar het gehele portfolio over de volle 
breedte van de wetenschap te evalueren, stellen de besturen van KNAW en NWO elke twee jaar een of meerdere 
wetenschappelijke thema’s of onderzoeksgebieden centraal voor de strategische conferentie. Deze thema’s 

                                                                    
1 Het portfolio omvat 9 NWO-instituten (AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON) en 10 KNAW-
instituten (Hubrecht Instituut, Huygens ING, IISG, KITLV, Meertens Instituut, NIN, NIDI, NIOD, NIOO en Westerdijk Instituut). 
2 Zie Contouren Strategische Sturing Portfolio van Nationale Onderzoeksinstituten. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/07/04/contouren-strategische-sturing-portfolio-van-nationale-onderzoeksinstituten
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worden in nauw overleg met  de commissie nader uitgewerkt. De conferentie geldt als eindstation van een traject 
van reflectie en consultatie en resulteert in een advies van PCNI aan de besturen van KNAW en NWO. 
 
De PCNI heeft als taken: 
 
• De besturen van KNAW en NWO te adviseren over: 

o de ontwikkeling van het portfolio van nationale onderzoeksinstituten in het licht van de door de besturen 
van KNAW en NWO vastgestelde wetenschappelijke en/of maatschappelijke thema’s. Hieronder vallen 
ook adviezen ten aanzien van verzoeken van externe partijen om toegelaten te worden tot het portfolio 
van nationale instituten, waarbij de commissie gebruik maakt van de criteria opgesteld door de 
portfoliocommissie3. 

o De wetenschappelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale 
onderzoeksinstituten op kan of zou moeten inspelen en waarvoor het hebben van een nationaal instituut 
een essentiële meerwaarde kan betekenen, alsook de rol en positie die de bestaande instituten hier in 
kunnen nemen. 

o De mogelijkheden voor het bevorderen van samenwerking van nationale onderzoeksinstituten binnen en 
buiten het portfolio. 

 
• Het inhoudelijk mede vorm geven van een tweejaarlijkse nationale strategische conferentie rondom de door 

de besturen vastgestelde thematiek. De conferentie wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van 
de besturen van KNAW en NWO, en deze accorderen het programma. Uitnodigingen worden verstuurd door 
de president KNAW en voorzitter NWO gezamenlijk. Tot de taken van de commissie behoort, onder andere: 
o Het adviseren over de uit te nodigen deelnemers van het brede wetenschappelijke veld en/of 

maatschappelijke organisaties voor de nationale strategische conferentie. Te denken valt aan 
universiteiten, VSNU, NFU, OCW, EZK, TO2-instellingen, bedrijfsleven en, voor zover relevant, 
maatschappelijke organisaties zoals musea en NGO’s. 

o Advisering aan de besturen van NWO en KNAW over het betrekken bij de conferentie van de voor het 
thema relevante instituten uit het portfolio. Dit betreft onder meer verzoeken om achtergrondinformatie, 
discussiestukken of voorstellen, als de vertegenwoordiging van de instituten bij de conferentie. 

o Het consulteren van de instituten voorafgaand aan de nationale strategische conferentie. Schriftelijke 
input vanuit de instituten voor de conferentie wordt door het desbetreffende KNAW- of NWO-bestuur 
geaccordeerd. 

o Het consulteren van externe stakeholders voorafgaand aan de nationale strategische conferentie. Hier 
vallen onder bijvoorbeeld de KNAW-adviesraden, NWO-domeinbesturen, decanen, landelijke 
onderzoeksscholen en sectorplancommissies. 

o Het opstellen van een advies aan de besturen van KNAW en NWO binnen drie maanden na afloop van de 
nationale strategische conferentie. 

 
De commissie heeft om tot haar adviezen te komen de vrijheid om met verschillende stakeholders te spreken. De 
commissie onderhoudt regelmatig contact met de besturen van KNAW en NWO over haar bezigheden. Het 
zelfstandig organiseren van gedetailleerde verkenningen over de missie en strategie van individuele instituten 
behoort niet tot haar mandaat en is voorbehouden aan het (KNAW- of NWO-)bestuur van het instituut. 
 

Samenstelling 
De PCNI bestaat uit een kernteam van drie tot vijf (wetenschappelijke) leden, die op persoonlijke titel worden 
benoemd door de besturen van KNAW en NWO. De kernleden worden benoemd voor een periode van vier jaar 
met de mogelijkheid tot één verlenging van nog eens vier jaar. De besturen van KNAW en NWO wijzen gezamenlijk 
een van de kernleden als voorzitter aan. Om op ontwikkelingen op specifieke thema’s in te spelen, kan de commissie 
                                                                    
3 Zie het rapport van de portfolio-evaluatie. 
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tijdelijk worden uitgebreid tot maximaal tien personen. De tijdelijke benoeming door de besturen van KNAW en 
NWO vindt plaats voor een periode van maximaal twee jaar. 
 
Leden van de PCNI hebben kennis van de nationale onderzoeksinstituten, kennen de relevante ontwikkelingen in 
het wetenschappelijk onderzoek in nationaal en internationaal verband en hebben affiniteit met fundamenteel 
onderzoek. Leden hebben geen direct belang bij KNAW- en/of NWO-instituten. 
 
De commissie wordt ondersteund door twee secretarissen van KNAW en NWO. Het secretariaat ondersteunt de 
commissie bij praktische voorbereidingen en bij de organisatie van de strategische conferentie, het bijeenbrengen 
van de informatie die dient als input voor de conferentie en het opstellen van het uiteindelijke advies aan de 
besturen van KNAW en NWO. 
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