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Beste collega’s, 

het kabinet heeft in het regeerakkoord extra geld uitgetrokken voor het onderzoek op de 

universiteiten. Een klein deel daarvan is bestemd voor de sociale en de geesteswetenschappen. 

Voorwaarde is dat de besteding van deze extra middelen wordt verantwoord via sectorplannen. Als 

eerste stap moeten voor beide sectoren sectorbeelden worden opgesteld. Deze moeten eind 

november al klaar zijn. Bert Meijer (Bèta en Techniek) en ik (Sociale en Geesteswetenschappen - SSH) 

zijn onlangs gevraagd om als kwartiermaker op te treden en deze plannen voor te bereiden. In deze 

nieuwsbrief geef ik graag uitleg over de achtergrond en inrichting van het sectorbeeld SSH en van de 

keuzes die daarbij tot nu toe zijn gemaakt. 

 

Achtergrond en planning 

Het ministerie van OCW heeft structureel €70 miljoen per jaar beschikbaar voor het versterken van 

het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Dat geld komt naast de extra middelen voor de 

NWA die via NWO worden verstrekt. Van die €70 miljoen gaat €60 naar de domeinen Bèta en 

Techniek en maar €10 miljoen naar het SSH-domein. Verder heeft het Ministerie van OCW besloten 

dat 20% van de gelden via NWO in competitie moet worden uitgekeerd.  

Het ministerie vraagt van het veld dat zij sectorbeelden en sectorplannen opstellen waarin enkele 

landelijke, strategische keuzes worden gemaakt met het oog op verdeling van deze extra middelen. 

Het sectorbeeld dient uiterlijk 30 november 2018 aangeboden te worden aan de minister van OCW. 

Na goedkeuring van het sectorbeeld door de minister, kunnen de betrokken universiteiten en 

faculteiten uiterlijk 15 maart 2019 bestedingsplannen indienen. Een nog te vormen commissie zal 

deze plannen van feedback voorzien, waarna er tot 15 mei 2019 verbeterde plannen kunnen worden 

ingediend. Na advies van de commissie, zal de minister uiterlijk 1 juli 2019 beslissen over toekenning 

van de middelen. De looptijd van deze plannen is zes jaar. Bij succesvolle implementatie zullen de 

middelen na afloop structureel beschikbaar blijven. De kaderbrief van OCW met daarin de 

randvoorwaarden en planning is als bijlage toegevoegd. 

 

Betrokkenheid SSH-beraad 

De tijdsplanning laat zien dat het sectorbeeld en straks de bestedingsplannen onder grote tijdsdruk 

opgesteld dienen te worden. Het is daarom dat ik met deze brief alvast meer informatie wil geven 

over de eerste ideeën voor het sectorbeeld, zodat hierop geanticipeerd kan worden. Om tot een 

breed gedragen sectorbeeld te komen, werk ik in nauw overleg met de discipline-overlegorganen in 

het brede SSH-domein. Deze zijn verenigd in het SSH-beraad. Dat is een informeel overleg van de 

voorzitters van de disciplineoverlegorganen binnen de vier grote SSH-sectoren (Margot van Mulken 

voor Geesteswetenschappen, Janneke Plantenga voor Economie en Bedrijfskunde, Kees Aarts voor 



Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Ton Hol voor Rechtsgeleerdheid). Daarnaast zitten 

daarin de voorzitter en directeur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (Wim van 

den Doel en Dirk-Jan den Boer), en vanuit de KNAW de voorzitter van de Raad voor de 

Geesteswetenschappen (Keimpe Algra) en de voorzitter van de Sociaalwetenschappelijke Raad (Claes 

de Vreese). Alle keuzes en plannen worden in nauw overleg met hen gemaakt en Claes de Vreese is 

als voorzitter van het SSH-beraad zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van het sectorbeeld. Wij 

worden daarbij ambtelijk ondersteund door Inge Drijfhout (NWO, SGW), Annie Tummers (UU) en 

Michel Walthouwer (UM). 

 

Strategische keuzes 

De extra middelen die beschikbaar zijn voor de sociale en geesteswetenschappen zijn gering in 

verhouding tot de enorme omvang van het domein. Ik heb daarom getwijfeld om in te gaan op het 

verzoek. Toch heb ik het aangenomen, omdat ik het als een kans zie om het strategisch denken en de 

samenwerking binnen de SSH te versterken. De sociale en de geesteswetenschappen kunnen de 

komende jaren binnen Nederland en Europa alleen verder komen als zij meer gestructureerd 

nadenken over hun onderzoeksstrategieën en daarbij gezamenlijk optrekken. Voor de SSH geldt bij 

uitstek: united we stand, divided we fall. Bovendien is mij gebleken uit tal van gesprekken in ‘Den 

Haag’, dat de beeldvorming over de SSH in dat opzicht niet gunstig is. Wanneer het lukt om een 

werkbaar sectorbeeld te maken, kan dat helpen om de goodwill te vergroten. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat het geen zin heeft om €10 miljoen – en eigenlijk maar 8 – uit te smeren 

over de 52 faculteiten binnen het enorme SSH-domein. We kunnen alleen een stap verder komen als 

deze extra middelen zeer gericht worden ingezet. In nauw overleg met de decanen in het SSH-beraad 

is daarom besloten om twee scherpe keuzes te maken.  

In de eerste plaats is er voor gekozen om op dit moment slechts voor één van de vier grote sectoren 

binnen SSH een sectorplan te maken, conform de Breimer-aanpak die OCW voor ogen staat. Dat is de 

sector Rechtsgeleerdheid. Een belangrijke overweging is dat deze sector relatief weinig afzonderlijke 

disciplines telt en al een tijd bezig is met strategische heroverwegingen van onderzoek en onderwijs. 

Dat vergroot de kans op een werkbaar sectorplan binnen de zeer korte termijn die ons is gegeven. 

Op de achtergrond heeft ook een rol gespeeld dat voor Geesteswetenschappen nog een sectorplan 

loopt waar €17 miljoen voor beschikbaar is (Duurzame Geesteswetenschappen), en dat in het 

verleden ook voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Commissie Schnabel) en voor 

Economie en Bedrijfskunde (Commissie Teulings) al sectorplannen zijn gemaakt. Met de decanen is 

echter ook afgesproken dat het verstandig is voor de andere sectoren om zich nu reeds voor te 

bereiden op het maken van ‘Breimer-conforme’ sectorplannen met het oog op de plannen van het 

volgende kabinet. 

Daarnaast is afgesproken om de middelen in te zetten voor een domein-breed plan rond digitale SSH. 

Alle sectoren hebben te maken met de grote uitdagingen van big data, kunstmatige intelligentie, en 

sociale media. Die uitdagingen betreffen niet alleen inhoudelijke, maatschappelijke vraagstukken, 

maar ook de wetenschapsbeoefening zelf: hoe kunnen de SSH op een verantwoorde manier inspelen 

op deze nieuwe ontwikkelingen? Daarom zal dit domein-brede deel van het sectorbeeld zowel 

aandacht besteden aan landelijke, infrastructurele voorzieningen als aan inhoudelijke thema’s. Een 



nadrukkelijke voorwaarde daarbij zal zijn dat de Geesteswetenschappen en de Sociale 

wetenschappen met elkaar samenwerken.  

 

Verdere verloop 

Op dit moment vinden veel gesprekken plaats om deze twee onderdelen van het SSH-sectorbeeld 

nader in te vullen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken decanen, onderzoeksdirecteuren 

en NWO. Zodra meer bekend is over de invulling van de twee keuzes zullen we een volgende 

nieuwsbrief uitbrengen, zodat een ieder zich kan voorbereiden op het opstellen en indienen van 

facultaire of andere onderzoeksplannen. Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle 

constructieve gesprekken tot dusverre en de grote bereidheid tot medewerking. Dit is cruciaal voor 

een breed gedragen sectorbeeld en geeft veel hoop dat het lukt om in de toekomst veel vaker 

gezamenlijk als SSH op te trekken. 

Met vriendelijke groeten, 

Mark Bovens 

Kwartiermaker SSH 

 


