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Startnotitie voor de Eerste Nationale Strategische Conferentie– Versie 2 
Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI)– 9 juli 2021 
 
Aanleiding 
 
Het Nederlands wetenschapsbestel staat de laatste jaren onder grote druk door een combinatie van factoren, 
zoals toenemende studentenaantallen, verschuivingen in de wetenschapsfinanciering en in het 
wetenschapssysteem, en meer aandacht voor maatschappelijke impact en kennisvalorisatie. Dit dwingt om 
steeds opnieuw te bezien hoe de gezamenlijke inspanning van de in Nederland werkzame wetenschappers 
het beste kan worden georganiseerd. Hoe kunnen we wetenschappelijke doorbraken faciliteren door 
kruisbestuiving tussen wetenschapsgebieden en universiteiten? Hoe zorgen we dat Nederland haar 
vooraanstaande internationale wetenschapspositie behoudt, nu en in de komende 10-20 jaar? Hoe kan het 
wetenschapssysteem onderzoekers helpen om bij te dragen aan grote wetenschappelijke en maatschappelijke 
uitdagingen? Samenwerking in allerlei vormen lijkt daartoe een belangrijke voorwaarde.  
 
Anders dan in veel andere landen wordt in Nederland het overgrote deel van het wetenschappelijk onderzoek 
gedaan aan de universiteiten. De nationale onderzoeksinstituten van KNAW en NWO nemen met ongeveer 
5% van de financiering en wetenschappelijke output een relatief klein deel van het totale bestel in. Hoewel de 
rol en positie verschilt per instituut, zijn ze allemaal nauw verweven met het universitaire onderzoek; 
benoemingen van stafleden als (bijzonder) hoogleraar bij universiteiten en de participatie in en coördinatie 
van nationale onderzoeksprogramma’s bevorderen dat. 
 
Verschillende ontwikkelingen hebben in de afgelopen jaren geleid tot het besluit de plaats van de 
onderzoeksinstituten van NWO en KNAW in het nationale wetenschapsbestel aan te scherpen en daardoor 
verder te versterken. Dit vanuit het besef dat juist de verwevenheid van onderzoek en onderwijs een 
kernwaarde van het Nederlandse bestel is. Een belangrijk aspect, ook in het licht van internationale 
ontwikkelingen, is de toegenomen mogelijkheid en noodzaak om met bredere consortia belangrijke 
onderzoeksthema’s aan te vatten. Dit heeft de afgelopen decennia geleid tot de oprichting van verschillende 
interuniversitaire onderzoeksscholen en zwaartepunten met langdurige (10-15 jaar) substantiële financiering. 
Deze virtuele instituten of centra spelen een steeds belangrijker rol in het samenbrengen van kennis en kunde 
uit verschillende universiteiten. Vragen die zich daarmee aandienen zijn hoe de nationale instituten zich tot 
dergelijke initiatieven verhouden en in hoeverre zij specifiek kunnen of moeten worden ingezet, al dan niet 
met een bijzondere focus, als nationaal coördinerend instituut of als voortrekker.  
 
Adviescommissie Frenkel 
In 2018/2019 hebben de besturen van KNAW en NWO de commissie-Frenkel gevraagd een evaluatie van het 
gehele institutenportfolio te doen en te adviseren over de gewenste balans tussen continuïteit en dynamiek 
in het institutenportfolio en over de invulling van de rollen van meerwaarde (voor het hele 
wetenschapslandschap) en complementariteit (aan het universitaire onderzoek) van de instituten. De 
commissie Frenkel heeft voor elk van de instituten adviezen gegeven hoe het instituut deze nationale rol kan 
versterken. Daarnaast heeft de commissie over de dynamiek in het portfolio geconcludeerd: “Om over de volle 
breedte van het kennislandschap slagkracht te handhaven en te vergroten moet het portfolio meebewegen 
met wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Het portfolio als geheel kan alleen meerwaarde 
blijven bieden wanneer er ruimte is voor ontwikkeling van nieuwe initiatieven en voor afbouw van activiteiten 
waarvan de nationale meerwaarde niet (langer) duidelijk is.” 
 
Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) 
In 2020 hebben de besturen van KNAW en NWO de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) 
ingesteld om invulling te geven aan deze aanbeveling van de commissie Frenkel. De PCNI is gevraagd de 
besturen in de komende jaren te adviseren over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen en als onderdeel van deze advisering 
tweejaarlijks een brede strategische conferentie te organiseren met het veld en met stakeholders vanuit de 
universiteiten en andere relevante onderzoeksorganisaties. 
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Eerste verkenning 
Voor een eerste verkenning van de opdracht heeft commissie een aantal gesprekken gevoerd, zowel met 
betrokkenen in Nederland als met buitenlandse collega’s. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat binnen de 
Nederlandse context, waarin sprake is van vele vormen van samenwerking en consortiavorming, de vraag rond 
de rol en dynamiek van de nationale instituten niet los gezien kan worden van de vraag voor welk type thema 
of onderzoek een apart nationaal instituut een grote meerwaarde kan bieden, die met een (lichtere) 
samenwerkingsvorm vanuit één of enkele universiteiten niet of moeilijk te verwezenlijken is.  
 
Infrastructuur als kernthema voor de eerste strategische conferentie 
Een overkoepelend thema dat uit deze gesprekken naar boven kwam is dat, in eigenlijk alle 
wetenschapsdomeinen, behoefte is aan infrastructuur van voldoende omvang en met voldoende 
ondersteuning. Omdat dergelijke ‘infrastructuur’ in toenemende mate de mogelijkheden van een individuele 
universiteit overstijgt, lijkt er een breed draagvlak te bestaan voor een bijzondere rol van juist de nationale 
instituten voor het verwezenlijken van dergelijke infrastructuur. ‘Infrastructuur’ is hierbij breed opgevat en 
kan betrekking hebben op apparaten, laboratoria, fysieke collecties, software en digitale data, om het bij een 
aantal voor de hand liggende voorbeelden te laten. 
 
Omdat het thema ‘infrastructuur’ in alle domeinen speelt, zij het op uiteenlopende manieren, stelt de PCNI 
voor om dit onderwerp als focus voor de eerste strategische conferentie te nemen. Omdat omvang en vorm 
van ‘infrastructuur’ per wetenschapsdomein verschillen, is in de uitwerking hieronder en bij de voorbereiding 
van de conferentie de invulling van dit onderwerp per domein nader op hoofdlijnen aangeduid. Dit laat 
onverlet dat domein-overstijgende initiatieven en voorstellen ook van harte worden toegejuicht. Een 
suggestie die vaak gedaan wordt, is bijvoorbeeld hieronder al opgenomen. De commissie beseft dat de term 
"infrastructuur" vaak gekoppeld wordt aan het bèta-technisch domein, maar ziet dat er momenteel ook in de 
andere domeinen toenemende behoeftes bestaan die onder deze term vallen en die de mogelijkheden van 
een individuele universiteit overstijgen. De term "infrastructuur" moet ook daarom breed geïnterpreteerd 
worden. 
 
De PCNI wil beklemtonen dat noch in het huidige, noch in het toekomstige portfolio infrastructuur het enige 
bestaanscriterium voor een instituut zal zijn. Het verwezenlijken van een nationaal coördinerende rol of het 
met kracht inzetten op een onderzoeksthema dat voor de wetenschap of maatschappij van belang is, kunnen 
ook valide redenen zijn om te komen tot een nieuw initiatief of tot verschuivingen binnen het portfolio, of tot 
aanpassingen van missies van bestaande instituten. Op volgende strategische conferenties zal daarvoor dan 
ook zeker aandacht zijn.  
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Verkenning van de rol, ontwikkelingen en toekomstige instellings-overstijgende behoeftes aan 
infrastructuur in de diverse wetenschapsdomeinen 
 
Ter voorbereiding van de strategische conferentie wordt hieronder het thema ‘infrastructuur’ per domein 
nader uitgewerkt. De PCNI zoekt nadrukkelijk naar input vanuit alle vier wetenschappelijke domeinen. In de 
aanloop naar de conferentie zullen de hier geboden contouren aan de hand van gesprekken met betrokkenen 
nader worden ingevuld en uitgediept. 
 
Sociale wetenschappen 
De sociale wetenschappen zijn in Nederland van hoog niveau en bovendien zeer goed op elkaar afgestemd. 
Nederland is een voorloper op het gebied van open science en met de snelle toenemende digitale 
mogelijkheden is ook het delen van data een ontwikkeling waarin Nederland internationaal vooroploopt. 
Vanwege de geografische voordelen (klein oppervlak, grote bevolkingsdichtheid) van Nederland zijn de 
Nederlandse sociale wetenschappen bijvoorbeeld sterk op het verwerven van ‘cohort data’, dat wil zeggen, 
data van individuen die over een langere periode in onderzoek wordt gevolgd. Ook andere brede datasets zijn 
voorhanden vanuit diverse vakgebieden in de sociale wetenschappen. Deze dataverzameling beslaat onder 
andere onderzoek naar gedrag, hersenfuncties en grootschalig tweelingonderzoek, maar ook gegevens die 
bruikbaar zouden zijn geweest om de impact van de corona-pandemie te analyseren. Toch lopen onderzoekers 
tegen beperkingen aan, doordat er geen gezamenlijke inhoudelijke agenda is om dit onderzoek en de 
bijbehorende data beschikbaar te stellen voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Een voorbeeld hiervan 
is het aflopen van Zwaartekrachtprogramma’s die gezamenlijk een rijkdom aan brede datasets hebben 
verworven maar geen kans zien om deze gegevens te bundelen en te continueren. Universiteiten lopen vaak 
tegen beperkingen aan om dit gezamenlijk en overzichtelijk te organiseren. Een nationaal instituut waarin 
deze cohort- en datafaciliteiten beschikbaar zijn zal een versterking betekenen van de internationale 
onderzoekpositie en zal bovendien snel kunnen inspringen op maatschappelijke vraagstukken waar deze 
datasets ook voor gebruikt kunnen worden. Ook hier geldt dat actieve betrokkenheid van directe gebruikers 
cruciaal is. 
 
Discussieonderwerp strategische conferentie: 
Is er inderdaad behoefte aan een nationaal vormgegeven onderzoekagenda rond cohort data, en hoe zou een 
nationaal initiatief op dit gebied, in combinatie met mogelijkheden van open science vormgegeven moeten 
worden? 
 
Geesteswetenschappen 
De Nederlandse geesteswetenschappen zijn zeer internationaal georiënteerd, maar onvermijdelijk is veel van 
dat onderzoek cultuurgebonden. ‘Infrastructuur’ bestaat daarom in belangrijke mate uit collecties van 
onderzoekmateriaal, die overigens toch ook vaak weer internationaal van aard zijn (bijvoorbeeld betreffende 
Indonesië en Suriname). Het is geen toeval dat de meeste KNAW-instituten op het gebied van de 
geesteswetenschappen rond zulke collecties zijn ontstaan en hun bestaansrecht nog altijd voor een belangrijk 
deel ontlenen aan hun collecties. In de voorbije decennia heeft de digitalisering echter voor een heel nieuw 
soort collecties gezorgd, namelijk ‘data’. Dat begrip was in de geesteswetenschappen tot voor kort tamelijk 
onbekend, omdat de meeste geesteswetenschappers zich juist met unica bezighielden (de schilderijen van 
Rembrandt, een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog, enzovoorts). Daarin komt nu snel verandering. 
Culturele collecties worden grootschalig gedigitaliseerd en lenen zich daarmee, naast nieuw onderzoek naar 
unica, ook voor onderzoek waarin geaggregeerde data een grote rol spelen. Hoewel er al verschillende 
voorzieningen zijn, ook bij KNAW-NWO instituten, biedt een versterking van de nationale infrastructuur op dit 
terrein die minder afhankelijk is van projectfinanciering grote kansen voor een versnelling van de genoemde 
ontwikkeling. Samenwerking met de sociale wetenschappen ligt daarbij voor de hand. 
 
De PCNI ziet ook een instellings-overstijgende plaats voor de nationale instituten die onderzoek doen op het 
gebied van het nationaal verleden en de nationale cultuur. Dit heeft bij de formulering van de criteria door de 
commissie Frenkel niet apart aandacht gekregen. Het is de kerntaak van deze instituten dat zij een rol spelen 
op gebied van op wetenschappelijke onderzoek gebaseerde duiding van, en debat over, zaken als de eigenheid 
van de Nederlandse cultuur of het optreden van Nederland in de internationale arena.  
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Discussieonderwerp strategische conferentie: 
 Hoe kan de ontwikkeling op het gebied van digital humanities versneld worden, en kunnen de krachten 

verder gebundeld worden? 
 Is versterking van onderzoek en duiding van nationaal verleden en nationale cultuur (in het licht van een 

veerkrachtige samenleving) en verdere bundeling van krachten rond gewenst en/of mogelijk 
 
Medische wetenschappen 
Veel van de nog openstaande vragen in de medische wetenschappen betreffen complexe of zeldzame ziekten. 
Het onderzoek naar effectieve behandelmethoden voor de bijbehorende ziektebeelden kan enorm veel baat 
hebben bij de beschikbaarheid van grote hoeveelheden klinische en diagnostische data van hoge kwaliteit. 
Ook voor het ontrafelen van de koppeling tussen genetische afwijkingen en complexe ziekten zijn grote 
datasets en hoogwaardige data science essentieel. Het Nederlandse zorgsysteem is van een hoog niveau, en 
ook de kwaliteit van de verzamelde data is doorgaans hoog. Echter, de bruikbaarheid, omvang en 
toegankelijkheid van de verzamelde datasets is veelal onvoldoende voor gedegen data-driven research. 
Daarnaast speelt co-morbiditeit een almaar grotere rol in de behandeling van een verouderende bevolking, 
maar is een koppeling tussen klinische data vanuit verschillende bronnen niet altijd eenvoudig te maken. 
 
Voor de medische wetenschappen ziet de PCNI in eerste instantie behoefte aan een nationaal initiatief voor 
biomedical data sciences. Een nationaal instituut om zoveel mogelijk klinische data samen te brengen, bij 
voorkeur met koppeling aan een nationale biobank. Er wordt via initiatieven als HealthRI al veel gedaan aan 
uitwisseling van klinische data tussen verschillende onderzoeksinstellingen, maar dit gaat nog traag. 
Nederland dreigt hier een ernstige achterstand op te lopen in vergelijking met China, waar grote centra 
enorme hoeveelheden data samenbrengen. 
 
Voor een optimale impact van dit initiatief is het van groot belang dat die tot stand komen met actieve 
betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers. Het initiatief zou bij voorkeur ook groepen actief in biomedical 
data sciences bij elkaar brengen, zodat die direct betrokken worden bij het opzetten van de database, om te 
voorkomen dat er een discrepantie ontstaat tussen de optimale inrichting (beschouwd vanuit het perspectief 
van de beheerder ten opzichte van het perspectief van de gebruiker). Alleen door gebruikers ook de taak van 
beheer te geven, met daarbij de opdracht om dit nationaal toegankelijk te maken, ontstaat de juiste vorm. 
 
Discussieonderwerpen strategische conferentie:  
Is er breed gedragen behoefte aan bovengenoemde of andere initiatieven, en kunnen de doelstellingen 
gerealiseerd worden door versterking en verbreding van eerdere initiatieven of is hiertoe een nieuw initiatief 
of instituut nodig? Zo ja, wat zijn de contouren daarvan? 
 
Bèta en Techniek 
Naast geavanceerde apparatuur waar bijna elk laboratorium zelf over moet beschikken, zijn er in toenemende 
mate zeer geavanceerde technieken die omwille van de torenhoge investeringen in geld en kennis vragen om 
een landelijk centrum en/of landelijk coördinatie. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe landelijke centra (of 
verdere uitbouw van bestaande centra) in: 

1) Correlatieve microscopie (geavanceerde combinatie van hoge-resolutie optische, elektronenmicroscopie, 
SAXS-WAXS) met name voor life-science/chemie/farma/biologie-onderzoek.  

2) Nano-technologische maak- en analyse-laboratoria (inclusief een landelijk topcentrum in materialen 
analyse).  

3) Energie-gerelateerde faciliteiten voor alle translationele projecten (zoals voor batterij onderzoek en/of 
waterstof vorming of koolstofdioxide omzettingen). 

4) Ultrahoog magneetveld NMR-faciliteit (vloeistof, vaste-fase, imaging) met daaraan gekoppeld de 
synthesefaciliteiten voor isotoop gelabelde biologisch interessante verbindingen, biomoleculen en 
materialen. 

5) Klimaat computing centrum – high-end computing faciliteiten voor klimaatonderzoek gekoppeld aan 
experimenteel onderzoek aan aerosol-, wolken- en atmosfeeronderzoek.  
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6) Bio-informatica en het middels kunstmatige intelligentie (machine learning) versnellen van de 
ontwikkeling van interessante biomoleculen en biotechnologische routes. 

7) Tissue-engineering faciliteiten – zoals nu wordt opgebouwd via het groeifonds en zwaartekracht. 
8) Quantum computerfaciliteiten – zoals nu wordt opgebouwd via het groeifonds en zwaartekracht. 

 
Nederland is actief in vele internationale samenwerkingen, maar kan niet meedoen met alle internationale 
projecten en infrastructurele instituten of nieuwe initiatieven. Daarom is het noodzakelijk om te komen tot 
wetenschappelijk verantwoorde keuzes.  
 
Nederland kent een groot aantal consortia van excellente onderzoekers, een aanpak waarmee ons land 
internationaal vooroploopt. Een landelijke coördinatie zorgt voor een goede afstemming van mensen en 
infrastructuur. In het domein bèta en techniek geldt dit bijvoorbeeld voor NOVA, complexe moleculaire 
systemen, en quantumcomputers. Maar er zijn vele consortia die nu al een virtueel landelijk instituut vormen, 
met een eindig, maar wel langdurig bestaan ergens tussen een bakstenen instituut en een 
zwaartekrachtprogramma in. Ook nieuwe initiatieven op het gebied van artificiële intelligentie en 
duurzaamheid vragen om dergelijke landelijke coördinatie. 
 
Discussieonderwerpen strategische conferentie: 
 Aan welke van de bovengenoemde onderwerpen voor nationale infrastructuur is in het bijzonder 

behoefte aan nationale initiatieven? 
 Hoe kan de nationale prioritering op gebied van internationale samenwerking versterkt worden? 
 Is het verstandig of gewenst om de nationale instituten een sterkere rol te geven bij het opstellen van de 

‘roadmaps’ en prioritering voor de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur? 

 Welke grotere nationale thema’s vragen om landelijke coördinatie en welke rol kunnen nationale 
instituten hierbij spelen? 

 Kunnen of moeten de nationale instituten een sterkere rol spelen op genoemde thema’s zoals AI, 
duurzaamheid of energie, of zijn andere initiatieven gewenst?  

 
Domein-overstijgend 
Het behoeft geen betoog dat een van de grootste uitdagingen van de komende decennia zal zijn om het 
klimaatprobleem, met daaraan gekoppeld het energieprobleem, het hoofd te bieden. Dit betreft bij uitstek 
een thema waarvoor inzet en samenwerking vanuit alle wetenschapsdomeinen nodig is, omdat de benodigde 
transitie op gebied van klimaat en energie naast een technologische ook een maatschappelijke transitie is, die 
de inrichting van de maatschappij zal veranderen. Fundamenteel onderzoek en maatschappelijke 
toepassingen zijn dan ook nauw verweven. Er zijn diverse NWO- en KNAW-instituten en heel wat universitaire 
groepen die onderzoek doen op deelonderwerpen van het klimaatprobleem of onderwerpen die daaraan 
raken; ook het KNMI heeft een duidelijke positie op gebied van klimaatonderzoek. Maar er is geen nationaal 
gecoördineerde aanpak vanuit de wetenschap of een nationaal onderzoeksinstituut dat zich hierop richt. De 
urgentie van klimaatverandering zorgt ook voor enorme wetenschappelijke uitdagingen in het veld van de 
aard- en levenswetenschappen en zou meer kritische massa mogen krijgen in de huidige of nieuwe instituten. 
 
Discussieonderwerp strategische conferentie: 
Zou de vorming van een breed nationaal instituut een bijdrage kunnen leveren aan de versterking en 
coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek op gebied van klimaat en energie, en de samenwerking 
tussen universiteiten en partners als KNMI (klimaat) en TNO (energie) kunnen versterken?  
 


