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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De toenemende globalisering raakt ook het Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Eén 
van de gevolgen van deze globalisering is dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen 
steeds meer samenwerken met instellingen in het buitenland. Een ander gevolg is dat de 
arbeidsmarkt voor wetenschappers internationaliseert. Voor het behoud of de versterking 
van de internationale (top)positie van Nederlandse onderzoeksinstellingen is het essentieel 
dat deze instellingen door de beste onderzoekers worden bevolkt – ook uit het buitenland. 
In dat kader is de aantrekkingskracht van Nederland als plaats om zich als onderzoeker te 
vestigen een belangrijke factor. Het gaat daarbij niet alleen om een inspirerend en 
uitdagend wetenschappelijke klimaat, maar ook om meer alledaagse zaken zoals het woon- 
en leefklimaat in Nederland en de wijze waarop wetenschappelijke instellingen de 
integratie van buitenlandse wetenschappers binnen en buiten de instelling ondersteunen.  

De ondersteuning van de Nederlandse kennisinfrastructuur – in het bijzonder het 
wetenschappelijk onderzoek – is een belangrijk beleidsterrein van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie is voornemens in 2007 een 
bijeenkomst te organiseren over het internationale profiel van Nederland op de 
beleidsterreinen van het ministerie. Ter voorbereiding van het congres heeft de directie 
Internationaal Beleid aan Dialogic gevraagd een quick scan uit te voeren naar de ervaring 
van buitenlandse onderzoekers met wonen en werken in Nederland. Voorts moet de  
verkenning een beeld opleveren van de internationale betekenis en uitstraling van 
Nederlandse wetenschappelijke clusters. 

1.2 Doel- en vraagstelling en onderzoeksvragen 

1.2.1 Doelstelling 

De quick scan heeft een tweeledige doelstelling, namelijk het inventariseren van: 

a.	 Ervaringen van buitenlandse onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en 
onderzoeksinstellingen ten aanzien van vestiging (opvang, begeleiding) en het 
wetenschappelijke klimaat, en 

b.	 de internationale betekenis en uitstraling van Nederlandse wetenschappelijke clusters.  

1.2.2 Vraagstelling 

Uit deze doelstelling leiden wij de volgende tweeledige vraagstelling af: 

1.	 Wat zijn de ervaringen van buitenlandse onderzoekers bij Nederlandse universiteiten 
en onderzoeksinstellingen ten aanzien van vestiging (opvang, begeleiding) en het 
wetenschappelijke klimaat? 

2.	 Wat zijn de internationale betekenis en uitstraling van Nederlandse wetenschappelijke 
clusters?  
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1.2.3 Onderzoeksvragen 

De vraagstelling leidt tot een aantal onderzoeksvragen: 

1.	 Welke ervaring hebben buitenlandse onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en 
onderzoeksorganisaties ten aanzien van vestiging (opvang, begeleiding)? 

2.	 Welke ervaring hebben buitenlandse onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en 
onderzoeksorganisaties ten aanzien van het wetenschappelijke klimaat? 

3.	 Wat is de internationale betekenis van Nederlandse wetenschappelijke clusters? 

4.	 Wat is de uitstraling van Nederlandse wetenschappelijke clusters? 

1.3 Aanpak 

De onderzoekaanpak bestaat uit drie stappen. Ten eerste hebben buitenlandse 
onderzoekers aan universiteiten en kennisinstellingen via een aantal leden van het ERA 
MORE netwerk van Nuffic en het Promovendi Netwerk Nederland een oproep ontvangen om 
een webenquête in te vullen over het wonen en werken in Nederlands (februari 2007). 669 
respondenten hebben vragenlijst volledig ingevuld. Aangezien wij hier met een sneeuwbal 
effect werken, gaat het te ver om te concluderen dat deze steekproef representatief is voor 
alle buitenlandse wetenschappers. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle instellingen en 
buitenlandse wetenschappers zijn bereikt. Bovendien is er sprake van zelfselectie bij het 
invullen van de vragenlijst. Dit onderzoek betreft een quick scan en heeft geen 
wetenschappelijke pretenties. Het gaat om het achterhalen van beelden, ervaringen en 
opvattingen die onder buitenlandse wetenschappers leven. Desondanks is de respons  
behoorlijk verspreid over instellingen, nationaliteiten, wetenschapsgebieden en geslacht. In 
bijlage 3 staat een overzicht van de achtergrondkenmerken van de respondenten (zie ook 
het eerste kader in hoofdstuk 2). Ten tweede hebben we vijf interviews afgenomen bij 
stafmedewerkers van universiteiten die als taak hebben om buitenlandse onderzoekers van 
informatie te voorzien en te begeleiden bij hun komst naar Nederland; vaak in zowel de 
sfeer van werken als wonen. Ten derde hebben wij de wetenschappelijke uitstraling 
getoetst door voor enkele wetenschappelijke vakgebieden te achterhalen welke scores zij 
behalen in internationale ranglijsten. Dit betreft dus secundaire analyse. Zie hiervoor 
bijlage 1. 

1.4 Leeswijzer 

Het volgende hoofdstuk gaat over de informatievoorziening en de ondersteuning bij het 
naar Nederland komen. In de daarop volgende twee hoofdstukken volgen ervaringen van 
buitenlanders met het wonen en werken in Nederland. Het laatste hoofdstuk bevat 
conclusies en aanbevelingen. Aangezien de analyse van de uitstraling en betekenis van de 
Nederlandse wetenschap niet veel meer opleverde dan bekende internationale ranglijsten 
wordt daar in de hoofdstekst weinig aandacht een besteed. De lezer wordt verwezen naar 
bijlage 1. 



2 Naar Nederland komen 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de informatie en de ondersteuning die buitenlandse wetenschap
pers (en hun gezinnen) ontvangen wanneer zij naar Nederland willen komen om te wonen 
en te werken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

� Informatievoorziening over wonen en werken in Nederland; 

� Ondersteuning van buitenaf; 

� Administratieve lasten.  

Alvorens de resultaten te presenteren, geven we eerst een korte omschrijving van de 
kenmerken van de buitenlandse respondenten. De exacte gegevens staan in bijlage 3. 

� De respons bestaat voor 53% uit mannen en voor 47% uit vrouwen. 

� Bijna 70% van de respondenten is geboren tussen 1970 en 1980. De meeste 
respondenten (11%) zijn geboren in 1979. De oudste respondent is 65 jaar; de 
jongste respondent is 23 jaar. 

� Ruim de helft (52%) van de respondenten is promovendus gevolgd door postdoc 
onderzoekers (17%) en senior onderzoekers (11%). Vier procent is hoogleraar. 

� De respondenten zijn hoofdzakelijk werkzaam in de volgende wetenschapsgebie
den: sociale wetenschappen (15%), wiskunde en informatica (12%), technische 
wetenschappen (11%), biologie (11%), natuurkunde en astronomie (10%) en 
economie en econometrie (8%). 

� Ongeveer 75% van de respondenten is in 2003 of later in Nederland komen 
werken. De piek ligt in 2006 (31%). De langst in Nederland werkende respondent 
is in 1970 begonnen. 

� Driekwart van de respondenten verwacht maximaal vijf jaar in Nederland te 
werken. De grootste groep (36%) verwacht drie tot vijf jaar in Nederland te wer
ken. Tien procent verwacht de rest van zijn of haar carrière in Nederland te 
werken. 

� De meeste respondenten zijn zonder partner en kind(eren) in Nederland (56%). 
Ongeveer een op zes respondenten heeft partner en kind meegebracht. 

� De meeste respondenten komen uit Europa en daarbinnen hoofdzakelijk uit de 
grote EU landen en België. Andere veel voorkomende landen zijn de Verenigde 
Staten, China, India en Rusland. 

� De meeste respondenten (80%) werkt aan een universiteit of een instituut of 
laboratorium dat aan een universiteit is gelieerd. 
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Uit het overzicht op de vorige pagina blijkt dat – ondanks de beperkingen die de gevolgde 
steekproeftrekking op de representativiteit van de resultaten legt – er een vrij grote 
spreiding is gerealiseerd in de achtergrond van de respondenten. De uitkomsten die hierna 
gepresenteerd worden, beschouwen we dan ook indicatief voor de groep buitenlandse 
wetenschappers in Nederland. 

2.2 Informatievoorziening 

De informatievoorziening over wonen en werken in Nederland is op uiteenlopende 
manieren geregeld. Ten eerste zijn er meer algemene (Engelstalige) websites met 
informatie over het wonen en werken in Nederland (en bijbehorende procedures) van 
bijvoorbeeld (internationale) vacaturesites voor wetenschappelijk personeel, ministeries, 
ambassades en de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Ten tweede bestaan er 
doelgroepgerichte brochures en handboeken over allerlei facetten van het wonen en 
werken als wetenschapper in Nederland (bijvoorbeeld via Nuffic). Een voorbeeld betreft het 
Expat toolkit en het Holland Handbook. Ten derde informeren instellingen waar 
buitenlandse wetenschappers komen te werken deze groep met eigen kanalen zoals 
websites en handboeken (bijvoorbeeld de Tilburg Survival Kit). Ook is er vaak een 
aanspreekpunt (afdeling, contactpersonen) op een universiteit waar buitenlandse 
medewerkers met vragen terecht kunnen. Het zal duidelijk zijn dat de behoefte aan 
informatievoorziening samenhangt met de fase waarin de buitenlandse wetenschapper 
verkeert: van oriënteren op een baan tot het zich daadwerkelijk vestigen in Nederland. 

Wat betreft het aspect informatievoorziening over naar Nederland komen, zijn twee 
stellingen voorgelegd, namelijk het gemak waarmee informatie verkregen wordt over het 
bemachtigen van een baan als wetenschapper in Nederland en het gemak waarmee 
informatie verkregen wordt over het wonen en leven in Nederland. 
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Figuur 1: Het is eenvoudig om informatie te verkrijgen over een baan als wetenschapper in Nederland 
(n=618)1 

Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat veertig procent van de respondenten het eenvoudig 
vindt om informatie te verkrijgen over het verkrijgen van een baan als wetenschapper in 
Nederland. Ruim dertig procent vindt van niet. Een uitsplitsing naar geslacht, academische 
functie, wetenschapsgebied of samenstelling van het huishouden levert weinig verschillen 
op. Wel is het zo dat wetenschappers die met partner en kinderen in Nederland wonen 

1 De vragenlijst is in het Engels afgenomen. In alle figuren en tabellen staan afgeronde percentages. 
De totale respons bedraagt 669 respondenten. Bij de presentatie van de tabellen en figuren zijn de 
respondenten die de vraag hebben beantwoord met ‘geen mening’ weggelaten.  



minder tevreden zijn over de informatievoorziening (45% is (zeer) ontevreden). Dat geldt 
ook voor sociale wetenschappers; 48% is (zeer) ontevreden. 
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Figuur 2: Het is eenvoudig om informatie te verkrijgen over het leven in Nederland (n=640) 

De informatievoorziening over het wonen en leven in Nederland is volgens buitenlandse 
wetenschappers minder goed dan informatievoorziening over het werken in Nederland, 
maar het verschil is klein: 36% is het (zeer) eens met de stelling, terwijl dat bij de stelling 
over werken 40% is. Wanneer we nagaan welke groepen het vooral eens of oneens zijn 
met de bovenstaande stelling blijkt dat de verschillen niet groot zijn. Vrouwelijke 
wetenschappers zijn het relatief vaak (zeer) oneens met de stelling (42%), terwijl senior 
onderzoekers en wetenschappers het relatief vaak (zeer) eens zijn met de stelling (48%). 

Uit gesprekken met universiteiten blijkt dat informatievoorziening redelijk goed geregeld is, 
maar er bestaan nog wel lacunes waardoor buitenlandse wetenschappers soms 
onaangenaam verrast worden bij hun komst naar Nederland. Dat betreft bijvoorbeeld de 
hoge kosten voor huisvesting (en de beperkte keuzevrijheid in het wonen). Ook is de 
informatievoorziening van verschillende instanties niet altijd uniform, bijvoorbeeld omdat 
een instantie niet volledig op de hoogte is van recente ontwikkelingen ten aanzien van visa 
en verblijfsvergunningen (als voorbeeld wordt de kennismigrantenregeling genoemd). 
Verder wordt gewezen op het ontbreken van een compleet overzicht van formaliteiten 
waaraan iemand moet voldoen wanneer hij of zij aan een Nederlandse universiteit komt 
werken. 

2.3 Ondersteuning van buitenaf 

Buitenlandse wetenschappers moeten wanneer zij in Nederland komen wonen en werken 
net als andere buitenlanders voldoen aan een aantal formaliteiten, bijvoorbeeld verblijfs
en werkvergunningen. Wij hebben gevraagd of de buitenlandse wetenschappers daarbij 
voldoende ondersteuning krijgen van de Nederlandse autoriteiten en van de toekomstige 
werkgever. 
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Figuur 3: De Nederlandse autoriteiten, bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade en de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) boden voldoende ondersteuning bij het voldoen aan de formaliteiten voor het 
werken en wonen in Nederland (n=570) 

45% van de respondenten vindt dat de Nederlandse autoriteiten niet voldoende 
ondersteuning bieden bij het regelen van de formaliteiten voor het werken en wonen in 
Nederland. 27% van de respondenten vindt de ondersteuning wel voldoende. Er bestaan 
weinig verschillen tussen de onderscheiden groepen. Wel valt op dat buitenlandse 
wetenschappers die met hun partner en/of hun kinderen naar Nederland komen het vaker 
(zeer) oneens zijn met de bovenstaande stelling. Vooral buitenlandse wetenschappers die 
met kinderen naar Nederland komen, zijn het (zeer) oneens met de stelling: 66%. 

Uit de vijf gesprekken met stafmedewerkers van universiteiten worden enkele aandachts
punten genoemd ten aanzien van de ondersteuning van de Nederlandse autoriteiten: 

•	 De invoering van de kennismigrantenregeling is een significante verbetering ten 
opzichte van de oude situatie. De regeling is echter niet bij alle ambassades voldoende 
bekend en de informatievoorziening over de regeling op internet is voor verbetering 
vatbaar. 

•	 De ondersteuning van ambassadepersoneel is wisselend, maar wordt over het 
algemeen als goed ervaren. De IND handelt strenger ten opzichte van buitenlandse 
wetenschappers en communiceert bovendien vaak in het Nederlands. 

•	 De komst naar Nederland gaat gepaard met veel bureaucratische rompslomp; zowel 
voor de wetenschapper als voor de werkgever. Er moeten veel formulieren worden 
ingevuld (van even zoveel instanties). (Zie ook paragraaf 2.4). De coördinatie van de 
procedures samenhangend met de aanstelling van buitenlandse medewerkers verloopt 
steeds beter.  

 De volgende stelling gaat over de ondersteuning door de werkgever. 
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Figuur 4: Mijn huidige werkgever, bijvoorbeeld een Nederlandse universiteit, onderzoeksinstituut of 
bedrijf, bood voldoende ondersteuning bij het voldoen aan de formaliteiten voor het werken en wonen 
in Nederland (n=656) 

Over de ondersteuning door de eigen werkgever zijn buitenlandse wetenschappers 
tevreden. Zeker in vergelijking met de ondersteuning die men van de Nederlandse 
autoriteiten ontvangt. 67% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling in de 
bovenstaande figuur. Deze hogere tevredenheid over de ondersteuning door de werkgever 
is te verwachten, omdat een werkgever er direct belang bij heeft dat een buitenlandse 
wetenschapper snel aan de slag kan en zich thuis voelt  in zijn of haar nieuwe woon- en  
werkomgeving. Het meest tevreden zijn postdoc onderzoekers (75%), terwijl senior 
onderzoekers en universitaire (hoofd)docenten minder tevreden zijn: respectievelijk 26% 
en 19% is het (zeer) oneens met de stelling. Verder valt op dat vooral bètawetenschappers 
meer tevreden zijn over de ondersteuning door hun werkgever (82% van de wiskundigen 
en informatici en 82% van de natuurkundigen en astronomen is het (zeer) eens met de 
stelling) dan bijvoorbeeld sociale wetenschappers (waar “slechts” 50% het eens is met de 
stelling). Ook economen en econometristen zijn tevreden over de ondersteuning: 80% is 
het (zeer) eens met de stelling. Naarmate de arbeidsmarkt krapper is – hetgeen bij 
bètawetenschappers en economen het geval is – lijken de werkgevers zich meer in te 
spannen om hen te werven en te behouden. De samenstelling van het huishouden heeft 
weinig invloed op de tevredenheid. 

Uit de gesprekken met stafmedewerkers van universiteiten blijkt dat zij veel activiteiten 
ontplooien om buitenlandse onderzoekers (en hun gezinnen) te ondersteunen bij hun 
komst naar Nederland. Dat varieert van generieke informatievoorziening (denk aan de 
eerder genoemde handboeken) tot concrete hulp zoals het vinden van (betaalbare) 
huisvesting, het regelen van formaliteiten (vergunningen, verzekeringen, contracten, 
belastingen, etc.), onderwijs voor kinderen en taalcursussen. Van een universiteit is 
bekend dat zij in samenwerking met andere (internationale) bedrijven in dezelfde regio een 
bureau in de arm hebben genomen dat buitenlandse wetenschappers (en gezinnen) in de 
eerste maanden na aankomst ondersteunt bij allerlei dagelijkse zaken. 

2.4 Administratieve lasten 

Zoals uit de vorige paragraaf bleek, moeten buitenlandse wetenschappers – met of zonder 
ondersteuning door de autoriteiten en de werkgever - tijd en middelen investeren om te 
voldoen aan een aantal administratieve formaliteiten. Naarmate de verhouding tussen deze 
investeringen en de opbrengst (vergunningen, verzekeringen, etc.) verslechtert voor de 
aanvrager, spreken we over administratieve lasten. 
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In de onderstaande tabel staat in hoeverre buitenlandse wetenschappers tevreden zijn 
over de manier waarop uiteenlopende formaliteiten in Nederland worden afgehandeld. 

Formaliteiten (zeer) tevreden Neutraal (zeer) ontevreden 

Immigratieprocedures 29 28 43 

Visa en verblijfsvergunningen 29 19 52 

Werkvergunning 44 29 27 

Sociale zekerheid 50 29 21 

Ziektekostenverzekering 40 24 36 

Arbeidscontract 61 29 10 

Belastingen 34 37 29 
Tabel 1: Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de volgende formaliteiten in Nederland worden 
afgehandeld? (n varieert tussen 542 en 652)2 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat buitenlandse wetenschappers relatief tevreden zijn 
over de wijze waarop arbeidscontracten en sociale zekerheid wordt afgehandeld. Ook is 
een vrij groot deel tevreden over de manier waarop werkvergunningen en ziektekostenver
zekeringen worden afgehandeld. Relatief ontevreden is men over visa en 
verblijfsvergunningen en immigratieprocedures. Per aspect hebben wij nog enkele 
uitsplitsingen gemaakt.  

De ontevredenheid over immigratieprocedures is relatief groot bij wetenschappers die met 
kinderen naar Nederland komen: 61% is zeer ontevreden. Universitaire (hoofd)docenten 
en promovendi zijn (zeer) ontevreden met visa en verblijfsvergunningen (61 en 57%). 
Wetenschappers met kinderen zijn ook hier de grootste groep ontevredenen (70%). Post
doc onderzoekers zijn relatief tevreden over de wijze waarop wekvergunningen geregeld 
worden (58%). Postdoc onderzoekers en senior onderzoekers zijn relatief tevreden over de 
belastingen (39 en 49%). 

In de gesprekken met universiteiten wordt het bovenstaande beeld bevestigd. De 
ontevredenheid over immigratieprocedures en visa en verblijfsvergunningen wordt gevoed 
door complexiteit (veel instanties, regels en formulieren) en een lange doorlooptijd. De 
kennismigrantenregeling wordt wel als verbetering ervaren, maar aan de uitvoering schort 
het wel eens. In het nieuwe regeerakkoord wordt wel vermeld dat deze regeling voortgezet 
en verbeterd zal worden. Een van de aspecten die tegen het licht wordt gehouden, betreft 
de hoogte van de leges (zie ook de volgende tabel). In de onderstaande tabel schetsen we 
een aantal concrete voorbeelden van knelpunten die in de gesprekken met stafmedewer
kers van universiteiten worden genoemd. 

2 De respons is soms lager dan gebruikelijk in dit rapport, omdat niet alle buitenlandse onderzoekers 
te maken hebben met een formaliteit. 



Formaliteiten Knelpunten 
Immigratieprocedures Complex, lange doorlooptijd, kennismigrantenregeling onvoldoende 

bekend bij uitvoerders en doelgroep 

Visa en verblijfsvergunningen Persoonlijk bezoek aan veel instellingen (gemeente, GGD, 
Belastingdienst, etc.). Kosten voor leges kunnen oplopen tot 1.000 
euro 

Werkvergunning Lange doorlooptijd 

Sociale zekerheid Gebrekkige informatievoorziening over pensioenen, maar interesse 
onder buitenlandse onderzoekers hiervoor is gering 

Ziektekostenverzekering Kan pas worden afgesloten als de immigratieprocedure helemaal 
rond is 

Arbeidscontract -

Belastingen Lange wachttijd voor een sofinummer (nodig voor bankrekening en 
loonuitbetaling), gebrekkige informatievoorziening over sommige 
regelingen (bijvoorbeeld zorgtoeslag) 

Tabel 2: Voorbeelden van knelpunten 

Het gaat te ver om bovenstaande knelpunten geldig te verklaren voor alle buitenlandse 
wetenschappers en alle instellingen. De knelpunten leiden er wel toe dat buitenlandse 
wetenschappers relatief veel tijd kwijt zijn aan het regelen van hun verblijf in Nederland. 
Van een universiteit is bekend dat zij aanstellingen van buitenlanders vaak met drie of zes 
maanden verlengt om de verloren tijd die buitenlanders besteden aan het regelen van (de 
formaliteiten voor) het wonen en werken te compenseren. 

De geschetste administratieve last wordt bevestigd door de buitenlandse wetenschappers 
zoals uit onderstaande figuur blijkt. 
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Figuur 5: De investeringen in tijd en middelen om te voldoen aan formaliteiten om te wonen en te 
werken in Nederland waren te veel (n=633) 

Bijna de helft (48%) is het (zeer) eens met de stelling dat de tijd en middelen om te 
voldoen aan de formaliteiten om te wonen en te werken in Nederland te veel waren. De 
verschillen tussen de uiteenlopende groepen zijn gering. Er springt echter een groep uit: 
wetenschappers met kinderen zijn het relatief vaak (zeer) eens met deze stelling (69%). 

Deze administratieve last kan leiden tot grote ontevredenheid bij buitenlandse onderzoe
kers, maar ook bij stafmedewerkers aan universiteiten. Gesprekspartners op universiteiten 
bevestigen dat deze last er soms toe leidt dat buitenlandse wetenschappers voortijdig 
vertrekken. Het beeld van te veel bureaucratie wordt bevestigd door veel respondenten die 
er in de open vraag in de webenquête ook op wijzen. 
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2.5 Samenvatting 

Naar Nederland komen gaat – ondanks verbeteringen in procedures, informatievoorziening 
en ondersteuning – nog niet altijd over rozen. Wanneer een buitenlandse wetenschapper 
(eventueel met partner en kinderen) naar Nederland komt, mag verwacht worden dat hij of 
zij een aantal inspanningen verricht om formaliteiten te regelen. Desondanks lijkt de 
balans bij dat regelen negatief door te slaan naar de individuele buitenlandse wetenschap
per. De administratieve lasten zijn hoog, terwijl de informatievoorziening en de 
ondersteuning – vooral door Nederlandse autoriteiten – voor verbetering vatbaar zijn. 
Vooral buitenlandse wetenschappers die met partner en kind(eren) in Nederland verblijven, 
zijn het minst tevreden over de genoemde aspecten. Uitsplitsingen naar andere groepen 
laten weinig grote verschillen zien. Vooral de ondersteuning door Nederlandse autoriteiten, 
immigratieprocedures, visa en verblijfsvergunningen en de hoge administratieve lasten 
moeten het ontgelden in de groep buitenlandse wetenschappers die met kinderen in 
Nederland wonen. Universiteiten proberen de omstandigheden met uiteenlopende 
maatregelen te verzachten, maar zij zijn uiteindelijk ook afhankelijk van de besluitvorming 
van verschillende overheidsinstanties. De regeling voor kennismigranten vergt bijzondere 
aandacht. In het veld wordt deze regeling als een echte verbetering gezien, maar 
tegelijkertijd wordt gemeld dat de regeling onvoldoende bekendgemaakt wordt bij de 
doelgroep en de uitvoerders. 



3 Wonen in Nederland 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag centraal. Deze 
luidt als volgt: Welke ervaring hebben buitenlandse onderzoekers bij Nederlandse 
universiteiten en onderzoeksorganisaties ten aanzien van vestiging (opvang, begeleiding) 
in Nederland? De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Tevredenheid over uiteenlopende aspecten van het dagelijkse leven; 

• Aansluiting bij verwachtingen vooraf. 

3.2 Tevredenheid 

Of buitenlandse wetenschappers tevreden zijn over het wonen in Nederland is afhankelijk 
van een scala van aspecten. Niet alleen de huisvesting is van belang maar ook aspecten 
zoals de medische zorg, sociale en culturele faciliteiten en de kosten van dagelijks 
levensonderhoud. Voor buitenlandse wetenschappers die met kinderen in Nederland wonen 
zijn aspecten zoals kinderopvang en scholen belangrijk. Om een beeld te krijgen van de 
tevredenheid van buitenlandse onderzoekers over het wonen in Nederland, is gevraagd 
naar de tevredenheid over 13 verschillende aspecten van het dagelijkse leven. 

(zeer) 
tevreden neutraal 

(zeer) 
ontevreden 

Huisvesting 48 16 36 

Medische zorg 37 26 37 

Kinderopvang 30 44 26 

Scholen  35 46 19 

Mogelijkheden om Nederlands te leren 51 24 25 

Sociale en culturele faciliteiten 62 23 15 

Kosten van dagelijks levensonderhoud 39 32 29 

Reistijd (huis - werk) 79 11 10 

Kwaliteit van openbaar vervoer 71 12 17 

Kwaliteit van het milieu 76 14 10 
Vriendelijkheid/behulpzaamheid van 
Nederlanders (buiten werk) 68 19 13 

Acceptatie door Nederlanders (buiten werk) 60 21 19 

Gebruik van Nederlandse taal 43 32 25 
Tabel 3: Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van het dagelijkse leven in Nederland? (n 
varieert tussen 235 en 661)3 

Uit tabel 3 blijkt dat buitenlandse wetenschappers relatief tevreden zijn met de reistijd 
naar het werk, de kwaliteit van het openbaar vervoer en de kwaliteit van het milieu. 
Relatief ontevreden zijn de buitenlandse wetenschappers met huisvesting en medische 
zorg. Tussen de onderscheiden groepen zijn weinig verschillen. Wel valt op dat 

3 De respons is soms lager dan gebruikelijk in dit rapport, omdat niet alle buitenlandse onderzoekers 
te maken hebben met alle aspecten. 
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buitenlandse wetenschappers die zonder partner en kinderen in Nederland wonen het 
minst tevreden zijn over de huisvesting. Van deze groep geeft 39% aan (zeer) ontevreden 
te zijn met de huisvesting. Van de buitenlandse wetenschappers die met partner en 
kinderen in Nederland wonen is 30% (zeer) ontevreden. Uit de gesprekken met 
stafmedewerkers van universiteiten blijkt dat het aanbod van woonruimte voor 
alleenstaande buitenlandse wetenschappers groter is dan het aanbod van woonruimte voor 
buitenlandse wetenschappers met gezinnen. Uit de relatieve ontevredenheid van de 
alleenstaande wetenschappers kunnen we dan ook afleiden dat de kwantiteit niet 
samenvalt met de ervaringen over de kwaliteit. Vrouwelijke buitenlandse wetenschappers 
zijn het minst tevreden met de medische zorg. Van deze groep geeft 42% aan (zeer) 
ontevreden te zijn over de medische zorg. Uit de interviews met stafmedewerkers van 
universiteiten blijkt dat buitenlandse wetenschappers vaak ontevreden zijn over het 
contact met artsen. Buitenlandse wetenschappers voelen zich niet serieus genomen als zij 
door een arts naar huis gestuurd worden met de boodschap ‘kijk het nog maar even aan’. 

Om inzicht te krijgen in de overall tevredenheid van buitenlandse wetenschappers over het 
wonen in Nederland is een stelling voorgelegd. 
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Figuur 6: Ik beveel buitenlandse collega’s Nederland aan als een goed land om te leven (n= 564) 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat een zeer groot deel van de buitenlandse wetenschappers 
tevreden is over het wonen in Nederland. Ruim driekwart (78%) van de buitenlandse 
wetenschappers beveelt Nederland aan als een goed land om in te wonen bij collega’s 
buiten Nederland. De verschillen tussen de onderscheiden groepen zijn verwaarloosbaar. 
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Figuur 7: Mijn huidige werkgever ondersteunde mij voldoende bij mijn vestiging in Nederland 
(accommodatie, kinderopvang, onderwijs, informatie over de Nederlandse cultuur en gewoonten, etc.) 
(n= 558) 

Uit Figuur 7 blijkt dat de ondersteuning door de werkgever bij het vestigen van 
buitenlandse wetenschappers door de meerderheid als voldoende wordt ervaren. Van de 



buitenlandse onderzoekers geeft 62% aan dat zij de ondersteuning van de werkgever 
voldoende vinden. 

Als een uitsplitsing gemaakt wordt naar het onderzoeksgebied waarin de buitenlandse 
wetenschappers actief zijn, dan blijken de wiskundigen en informatici het meest tevreden 
te zijn over de ondersteuning. 86% geeft aan voldoende ondersteuning te hebben 
gekregen van de werkgever om zich in Nederland te settelen. Bij uitsplitsing naar 
gezinssamenstelling blijkt dat alleenstaande buitenlandse wetenschappers het meest 
tevreden zijn over de ondersteuning van de werkgever. Van de alleenstaande buitenlandse 
wetenschappers stelt 68% voldoende ondersteuning te hebben ontvangen van de 
werkgever, tegen 42% van de buitenlandse wetenschappers die met hun gezin in 
Nederland wonen. 

De antwoorden op bovenstaande stelling zijn in lijn met de in hoofdstuk 2 besproken 
ondersteuning door de werkgever bij het regelen van formaliteiten voor werken en wonen 
in Nederland. We zagen dat 67% het (zeer) eens is met de stelling dat de Nederlandse 
werkgever voldoende ondersteuning bood bij de formaliteiten. Een stafmedewerker van 
een universiteit benadrukte tijdens een interview dat voor de begeleiding van buitenlandse 
wetenschappers het empatisch vermogen van medewerkers die de begeleiding geven van 
groot belang is. Een voorbeeld dat wordt genoemd, is het oog hebben voor buitenlandse 
wetenschappers met weinig contacten en hen zonodig te wijzen op sociaal-culturele 
activiteiten en evenementen of in contact brengen met landgenoten die aan dezelfde 
universiteit werken. 

3.3 Aansluiting bij verwachtingen vooraf 
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Figuur 8: Bent u over het algemeen meer of minder tevreden met het dagelijkse leven in Nederland in 
vergelijking tot uw verwachtingen voordat u naar Nederland kwam (n= 660) 

Een ruime meerderheid (60%) van de buitenlandse wetenschappers geeft aan in 
vergelijking tot de verwachtingen vooraf (zeer) tevreden te zijn met het dagelijkse leven in 
Nederland. Voor ongeveer een kwart van de buitenlandse wetenschappers komt het 
dagelijkse leven in Nederland overeen met de verwachtingen vooraf. 16% van de 
buitenlandse wetenschappers is in vergelijking tot de verwachtingen (zeer) ontevreden 
over het dagelijkse leven in Nederland. De verschillen tussen de onderscheiden groepen 
zijn klein. Buitenlandse wetenschappers die met partner en kinderen in Nederland 
verblijven zijn vaker (zeer) ontevreden (19%) over het dagelijkse leven in vergelijking met 
hun verwachtingen. 
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3.4 Samenvatting 

Over het wonen in Nederland zijn buitenlandse wetenschappers overall erg tevreden. Ruim 
driekwart van de buitenlandse wetenschappers beveelt Nederland aan, bij andere 
buitenlandse collega’s, als een goed land om in te wonen.  

Wanneer buitenlandse onderzoekers gevraagd wordt naar de tevredenheid over specifieke 
aspecten van het wonen in Nederland, dan blijkt dat buitenlandse wetenschappers relatief 
tevreden zijn over de reistijd naar het werk, de kwaliteit van het openbaar vervoer en de 
kwaliteit van het milieu en relatief ontevreden over huisvesting en medische zorg. Over de 
huisvesting zijn alleenstaande buitenlandse wetenschappers het minst tevreden. Omdat uit 
de gesprekken met stafmedewerkers van universiteiten blijkt dat het aanbod van 
woonruimte voor alleenstaanden het grootst is, is dit een opvallende uitkomst. We kunnen 
dan ook concluderen dat het aanbod van woonruimte voor alleenstaanden niet 
overeenkomt met de wensen van alleenstaande buitenlandse wetenschappers. Voor de 
medische zorg geldt dat vrouwelijke buitenlandse wetenschappers het minst tevreden zijn. 
Uit de interviews met stafmedewerkers van universiteiten blijkt dat buitenlandse 
wetenschappers vaak ontevreden zijn over het contact met artsen omdat zij zich niet 
serieus genomen gevoelen als zij naar huis gestuurd worden met de boodschap ‘kijk het 
nog maar even aan’. 

De ondersteuning die Nederlandse universiteiten en instituten bieden aan buitenlandse 
wetenschappers bij hun vestiging in Nederland, wordt door de meerderheid van de 
buitenlandse wetenschappers als voldoende ervaren. Als een uitsplitsing gemaakt wordt 
naar het onderzoeksgebied waarin de buitenlandse wetenschappers actief zijn, dan blijken 
de wiskundigen en informatici het meest tevreden te zijn. Bij uitsplitsing naar gezinssa
menstelling blijkt dat alleenstaande buitenlandse wetenschappers het meest tevreden zijn 
over de ondersteuning door de Nederlandse werkgever. 



4 Werken in Nederland 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de tweede onderzoeksvraag, namelijk: Welke ervaring hebben 
buitenlandse onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksorganisaties ten 
aanzien van het wetenschappelijke klimaat? Aan de orde komen: 

• Tevredenheid over uiteenlopende aspecten van werken aan instellingen 

• Aansluiting bij verwachtingen vooraf 

4.2 Tevredenheid 

Om de tevredenheid van buitenlandse wetenschappers over het werken in Nederland in 
kaart te brengen wordt in deze paragraaf een uitsplitsing gemaakt naar de beschikbaarheid 
van (financiële) middelen, HRM-beleid en de academische prestaties van Nederlandse 
universiteiten en instituten.  

Beschikbaarheid van (financiële) middelen 

(zeer) 
tevreden 

neutraal (zeer) 
ontevreden 

Beschikbaarheid van middelen en materiaal 82 10 8 

Beschikbaarheid van mentoren 64 22 4 

Financiële ondersteuning voor professionele 71 16 13 
activiteiten 
Incentives voor hoge academische resultaten 58 23 19 

Samenwerking met andere instituties 64 21 15 

Leren/gebruiken van de Nederlandse taal 40 34 26 

Tabel 4: Hoe tevreden bent u met beschikbaarheid van financiële en andere middelen in uw huidige 
baan? (n varieert tussen 591 en 667)4 

We zien dat buitenlandse wetenschappers het meest tevreden zijn over de beschikbaarheid 
van middelen en materiaal. Van de buitenlandse wetenschappers geeft 82% aan hierover 
(zeer) tevreden te zijn. Ook over de financiële ondersteuning voor professionele activiteiten 
zijn buitenlandse wetenschappers (zeer) tevreden (71%). Het minst tevreden zijn de 
buitenlandse wetenschappers over het leren/gebruiken van de Nederlandse taal op de 
werkvloer. Ruim een kwart (26%) geeft aan hierover (zeer) ontevreden te zijn. De 
verschillen tussen de onderscheiden groepen zijn klein. Wel valt op dat biologen (zeer) 
tevreden zijn (76%) over de samenwerking met andere instituten. Technische weten
schappers zijn minder tevreden over de samenwerking met ander instituten. Ongeveer een 
kwart (24%) van de technische wetenschappers geeft aan (zeer) ontevreden te zijn over 
de samenwerking met andere instituten, maar dat is altijd nog een minderheid. Overigens 
bestaan er veel initiatieven om de samenwerking in de technische wetenschappen te 
vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het 3TU initiatief. 

4 De respons is soms lager dan gebruikelijk in dit rapport, omdat niet alle buitenlandse onderzoekers 
te maken hebben met alle voorgelegde aspecten. 
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HRM-beleid 

(zeer) 
tevreden neutraal 

(zeer) 
ontevreden 

Mogelijkheden om academische 
vaardigheden te ontwikkelen/verbeteren 66 19 15 

Carrière mogelijkheden 46 31 23 

Mogelijkheden voor toekomstige transfers 36 45 19 
Etnische diversiteit van wetenschappelijke 
staf 53 24 23 

Dagelijks contact met collega’s 72 16 12 
Werving/selectie van buitenlandse 
wetenschappers 54 26 20 

Behouden van buitenlandse wetenschappers 41 28 31 
Tabel 5: Hoe tevreden bent u met het HRM-beleid van uw huidige werkgever? (n varieert tussen 492 
en 663)5 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat buitenlandse wetenschappers (zeer) tevreden zijn met het 
dagelijkse contact met collega’s (72%) en de mogelijkheden om academische vaardighe
den te ontwikkelen en te verbeteren (66%). Het minst tevreden zijn buitenlandse 
wetenschappers over het HRM-beleid van universiteiten en instituten om buitenlandse 
wetenschappers te behouden. Hierover is 31% (zeer) ontevreden. Binnen de onderschei
den groepen zijn de verschillen klein. Wel zien we dat wiskundigen en informatici meer 
tevreden zijn over het HRM-beleid. Van de wiskundigen en informatici is 80% (zeer) 
tevreden over het ontwikkelen/verbeteren van academische vaardigheden, 72% is (zeer) 
tevreden over de werving en selectie van buitenlandse wetenschappers en 55% is (zeer) 
tevreden over het behouden van buitenlandse wetenschappers. 

Academische prestaties 

(zeer) 
tevreden neutraal 

(zeer) 
ontevreden 

Academisch niveau 83 11 6 

Academische houding 71 16 13 

Academische cultuur 69 17 14 

Internationale onderzoeksreputatie 78 16 6 

Internationaal netwerk 73 18 9 

Internationale samenwerking 71 19 10 

Internationale publicaties 75 18 7 
Tabel 6: Hoe tevreden bent u met de academische prestaties van uw huidige werkgever? (n varieert 
tussen 647 en 665) 

Bovenstaande tabel laat zien dat buitenlandse wetenschapper (zeer) tevreden zijn over de 
academisch prestaties van de Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling waaraan zij 
verbonden zijn. Het meest tevreden zijn buitenlandse wetenschappers over het 
academische niveau. Tussen de onderscheiden groepen zijn de verschillen klein. 

Om de academische prestaties van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen in 
perspectief te plaatsen is aan de buitenlandse wetenschappers ook gevraagd hoe 

5 De respons is soms lager dan gebruikelijk in dit rapport, omdat niet alle buitenlandse onderzoekers 
te maken hebben met alle aspecten van het HRM-beleid. 



Nederlandse universiteiten en instituten zich verhouden tot identieke werkgevers in het 
buitenland. 

beter geen verschil slechter 
Beschikbaarheid van financiële middelen 60 26 14 
voor wetenschappelijk onderzoek 
Carrièremogelijkheden 39 40 21 

Werving en selectie van buitenlandse 44 26 20 
wetenschappers 
Incentives voor hoge academische resultaten 35 46 19 

Samenwerking met andere instituten 44 47 9 

Internationale onderzoeksreputatie 52 36 12 

Internationaal netwerk 51 37 12 

Internationale samenwerking 50 38 12 

Internationale publicaties 48 41 11 

Tabel 7: Hoe verhoudt uw Nederlandse werkgever zich tot identieke werkgevers het buitenland? (n 
varieert tussen 559 en 603) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 60% van de buitenlandse onderzoekers van mening is dat 
de beschikbaarheid van financiële middelen bij de Nederlandse universiteiten en 
onderzoeksinstellingen beter is dan bij identieke werkgevers in het buitenland. Ook is de 
meerderheid van de buitenlandse wetenschappers van mening dat de internationale 
onderzoeksreputatie (52%) en het internationale netwerk (51%) in Nederland beter is in 
vergelijking met het buitenland. Carrièremogelijkheden, werving en selectie van 
buitenlandse wetenschappers en incentives voor hoge academische resultaten scoren 
relatief slecht. Zo is 21% van de buitenlandse wetenschappers van mening dat de 
carrièremogelijkheden bij Nederlandse universiteiten en instellingen slechter zijn dan in het 
buitenland. Wanneer een uitsplitsing gemaakt wordt naar verschillende functieniveaus van 
de buitenlandse wetenschappers, zien we geen verschillen in waardering. Door 
stafmedewerkers van universiteiten werd in de interviews benadrukt dat zowel voor 
buitenlandse als Nederlandse postdocs de carrièremogelijkheden beperkt zijn. Geen 
ongewone situatie omdat binnen veel organisatie sprake is van een piramidevormige 
opbouw van carrièremogelijkheden: hoe hoger de functie hoe kleiner het aantal 
beschikbare functies. 

Om de carrièremogelijkheden van buitenlandse wetenschappers te verbeteren is door de 
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de Universiteit van Tilburg (FEW) 
een tenure track ontwikkeld. Dit is een regeling waarbij jonge, buitenlandse onderzoekers 
een uitzicht op een vaste aanstelling wordt aangeboden. Het contract duurt zes jaar en in 
het contract is een aantal zaken geregeld, bijvoorbeeld ten aanzien van internationale 
publicaties. De onderzoeker mag veruit de meeste tijd aan onderzoek besteden en heeft 
dus een lage onderwijslast. Het is wel de bedoeling dat men eraan werkt om Nederlandse 
en Europese beurzen binnen te halen, bijvoorbeeld in het kader van de Vernieuwingsim
puls. Deze tenure track geniet inmiddels bekendheid in het buitenland en zorgt voor 
bekendheid van de Universiteit van Tilburg als kweekschool voor jonge wetenschappers. 
Deze jonge wetenschappers worden na verloop van tijd wel weggekocht, maar het levert 
voor de Universiteit van Tilburg een netwerk van contacten op en goodwill bij de oud
medewerkers. Bovendien heeft de universiteit niet de budgetten om dure wetenschappers 
weg te kopen. 
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Intermezzo: Internationale positie Nederlandse wetenschap 

De analyse van de internationale betekenis en uitstraling (de derde en vierde onderzoeks
vraag) is gebaseerd op een aantal internationale ranglijsten dat in uiteenlopende 
rapporten al aan de orde komen. Daarom is besloten deze informatie alleen in de bijlage 
op te nemen en in de hoofdtekst de hoofdlijnen van de resultaten op te nemen.  

Amerikaanse en Britse universiteiten domineren de algemene ranglijsten sterk. 
Nederlandse universiteiten presteren in deze ranglijsten aanzienlijk lager. Nederland wordt 
in de top 100 vooral vertegenwoordigd door grote, algemene universiteiten en technische 
universiteiten. We hebben echter geen vergelijking gemaakt met vergelijkbare landen 
(bijvoorbeeld Zweden, België en Oostenrijk). Dit zou een meer zuivere maatstaf kunnen 
zijn. Wanneer het gaat om individuele wetenschappers blijkt dat Nederland internationaal 
(nog) wel meetelt. Gemiddeld wordt er elke zes jaar een Nobelprijs toegekend aan een 
Nederlandse wetenschapper. Daardoor komt Nederland in de top 10 van Nobelprijs 
laureaten terecht. 

Wanneer we uitsplitsen naar afzonderlijke wetenschapsgebieden of clusters blijkt dat 
Amerikaanse en Britse universiteiten nog steeds de top aanvoeren, maar het beeld wordt 
kleurrijker. Universiteiten uit Azië en Australië komen vaker voor in de top 10. Zweden 
komt als enig continentaal Europees land ook een keer voor in de top 10. Overigens valt 
op de Amerikaanse universiteiten altijd beter scoren in de Amerikaanse ARWU ranglijst en 
Britse universiteiten altijd beter scoren in de Britse THES ranglijsten. De THES ranglijst  
heeft bovendien relatief meer niet-Amerikaanse universiteiten in de top 10 staan. 

Bij biomedische wetenschappen zien we een sterke aanwezigheid van Britse en 
Amerikaanse universiteiten in de top. Er bevinden zich gemiddeld drie Nederlandse 
universiteiten zich in de top 100. Natuurwetenschappen worden ook gedomineerd door 
Amerikaanse en Britse universiteiten. Er bevinden zich gemiddeld twee Nederlandse 
universiteiten in de top 100 (vooral de UU). Economie en sociale wetenschappen worden 
helemaal gedomineerd door de Amerikanen, met uitzondering van de THES ranglijst over 
sociale wetenschappen waarbij de helft van de top 10 uit niet-Amerikaanse landen 
bestaat. Hier doet de EUR het relatief goed, maar ook de op economie gespecialiseerde 
Universiteit van Tilburg. Techniek en informatica zijn ook een Amerikaanse aangelegen
heid hoewel de THES lijst ook hier een gemengd beeld toont (meer Aziatische landen in de 
top 10). In deze lijst vinden we ook de hoogste score van een Nederlandse universiteit, 
namelijk de dertiende plek voor de TUD. 

Uit de door NOWT in kaart gebrachte citatie-impact blijkt dat elke Nederlandse universiteit 
minimaal 1 onderzoeksgebied heeft waarbij het mondiaal tot de top behoort. Het cluster 
natuurwetenschappen kent relatief de meeste onderzoeksgebieden die tot de wereldtop 
behoren. Het best presterende onderzoeksgebied is chemie & chemische technologie. Dit 
cluster behoort bij 10 van de 13 Nederlandse universiteiten tot de mondiale top. 



Aan de buitenlandse wetenschappers zijn ook twee stellingen voorgelegd over de 
Nederlandse academische prestaties:  

o	 De Nederlandse wetenschappelijke prestaties zijn in het algemeen beter in 
vergelijking andere landen (Figuur 9). 

o	 Ik beveel Nederland aan bij mijn collega’s in het buitenland als goed land om te 
werken (Figuur 10). 
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Figuur 9: De Nederlandse wetenschappelijke prestaties zijn in het algemeen beter in vergelijking 
andere landen (n = 551) 

Bovenstaande grafiek laat zien dat 36% van de buitenlandse onderzoekers van mening is 
dat de Nederlandse wetenschappelijke prestaties beter zijn in vergelijking met andere 
landen. 42% ziet geen verschil tussen de wetenschappelijke prestaties van Nederland en 
andere landen en 22% is van mening dat de prestaties van Nederland slechter zijn. Tussen 
de onderscheiden groepen zijn weinig verschillen. Wel zien we dat economen en 
econometristen relatief vaak (42%) van mening zijn dat de Nederlandse wetenschappelijke 
prestaties beter zijn in vergelijking met andere landen. 
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Figuur 10: Ik beveel buitenlandse collega’s Nederland aan als een goed land om te werken (n = 585) 

Een grote meerderheid (83%) van de buitenlandse wetenschappers geeft aan Nederland 
aan te bevelen bij buitenlandse collega’s. Bij uitsplitsing naar onderzoeksgebied blijken 
wiskundigen en informatici met 92% koploper te zijn in het aanbevelen van Nederland bij 
collega’s in het buitenland. Ook economen en econometristen zijn bijzonder tevreden over 
het werken in Nederland. Door 90% van de economen en econometristen wordt Nederland 
bij collega’s in het buitenland aanbevolen. Uitsplitsing naar woonsituatie leert dat 
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buitenlandse wetenschappers, die met hun gezin in Nederland verblijven, Nederland 
relatief minder vaak (72%) aanbevelen bij collega’s in het buitenland.  

4.3 Aansluiting bij verwachtingen vooraf 

Een belangrijk vraag is of het werken bij Nederlandse universiteiten en instituten aansluit 
bij de verwachtingen die buitenlandse wetenschappers voor hun komst naar Nederland 
hadden. 
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Figuur 11: Bent u over het algemeen meer of minder tevreden over het werken als wetenschapper in 
Nederland in vergelijking met uw verwachting hierover voor uw komst naar Nederland? (n = 646) 

In de grafiek hierboven zien we dat 43% van de buitenlandse wetenschappers meer 
tevreden is over het werken in Nederland in vergelijking met de verwachtingen voor de 
komst naar Nederland. Voor 36% van de buitenlandse wetenschappers komt het werken in 
Nederland overeen met de verwachtingen. 21% van de buitenlandse wetenschappers is 
minder tevreden over het werken in Nederland in vergelijking met de verwachtingen 
hierover voor de komst naar Nederland. 

Als gekeken wordt naar de onderzoeksgebieden waarin de buitenlandse wetenschappers 
actief zijn, zien we dat de bètawetenschappers relatief vaker tevreden zijn. Chemici zijn 
het meest tevreden (57%) over het werken als wetenschapper in Nederland in vergelijking 
met hun verwachtingen. Ook fysici en astronomen, biologen, wiskundigen en informatici 
zijn meer tevreden dan vooraf werd verwacht, respectievelijk 53%, 49% en 47%. 

4.4 Samenvatting 

Overall zijn buitenlandse wetenschappers erg tevreden over het werken in Nederland. Een 
grote meerderheid van de buitenlandse wetenschappers beveelt Nederland bij buitenlandse 
collega’s aan, als goed land om in te werken.  

Als een uitsplitsing gemaakt wordt naar de verschillende aspecten van het werken in 
Nederland dan blijken de academische prestaties het hoogst gewaardeerd te worden. Van 
de buitenlandse wetenschappers is ruim 80 procent (zeer) tevreden over het academisch 
niveau van zijn/haar Nederlandse werkgever. Ook over de beschikbaarheid van middelen 
en materiaal is de tevredenheid groot. Het HRM-beleid van Nederlandse universiteiten en 
instellingen wordt door buitenlandse onderzoekers relatief minder gewaardeerd. Ongeveer 
eenderde van de buitenlandse wetenschappers is ontevreden over het HRM-beleid van 



Nederlandse universiteiten en instellingen om buitenlandse wetenschappers in Nederland 
te behouden. 

Uit de uitsplitsing naar onderzoeksgebieden waarin de buitenlandse wetenschappers actief 
zijn, blijkt dat wiskundigen en informatici en economen en econometristen het meest 
tevreden zijn over het werken in Nederland. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 


In dit hoofdstuk presenteren we een aantal conclusies en aanbevelingen naar aanleiding 
van het onderzoek. 

5.1 Conclusies 

5.1.1 Naar Nederland komen 

Voor wat betreft de ervaringen van de buitenlandse wetenschappers met informatievoor
ziening en ondersteuning die zij ontvangen wanneer zij naar Nederland willen komen om te 
wonen en te werken, kunnen we het volgende concluderen: 

•	 Informatievoorziening voor buitenlandse wetenschappers over wonen en werken in 
Nederland is redelijk tot goed georganiseerd; 

•	 Kennismigrantenregeling is een verbetering, maar de uitvoering verloopt nog niet 
altijd goed en de regeling is niet altijd bekend bij uitvoerders en de doelgroep; 

•	 De toekomstige werkgever biedt – begrijpelijkerwijs – meer ondersteuning dan de 
Nederlandse autoriteiten bij de komst naar Nederland; 

•	 Wetenschappers die met familie naar Nederland komen ervaren de meeste 
problemen in termen van administratieve lasten, etc. Terwijl uit onderzoek blijkt 
dat wetenschappers die hun gezinnen meenemen uiteindelijk beter presteren. 

5.1.2 Wonen in Nederland 

De ervaringen van de buitenlandse wetenschappers ten aanzien van het wonen in 
Nederland en de aansluiting van de ervaringen bij de verwachtingen vooraf, zijn als volgt 
samen te vatten: 

•	 Over het wonen in Nederland zijn buitenlandse wetenschappers overall erg 
tevreden;  

•	 Aanbod van woonruimte voor alleenstaanden is ruim maar komt niet overeen met 
de wensen van alleenstaande buitenlandse wetenschappers; 

•	 Buitenlandse wetenschappers zijn vaak ontevreden over het contact met artsen 
omdat zij zich niet serieus genomen gevoelen. 

5.1.3 Werken in Nederland 

Over de ervaringen van buitenlandse wetenschappers ten aanzien van het werken en het 
wetenschappelijke klimaat bij Nederlandse universiteiten en instellingen, kan worden 
geconcludeerd:  

•	 Over het academisch niveau bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellin
gen zijn buitenlandse wetenschappers zeer tevreden; 
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•	 Ongeveer eenderde van de buitenlandse wetenschappers is ontevreden over het 
HRM-beleid van Nederlandse universiteiten en instellingen om buitenlandse onder
zoekers in Nederland te behouden;  

•	 Wiskundigen en informatici en economen en econometristen zijn het meest 
tevreden over het werken in Nederland. 

5.1.4 Betekenis en uitstraling 

Over de internationale positionering van Nederlandse universiteiten en de betekenis en 
uitstraling van vier Nederlandse wetenschappelijke clusters (biomedische wetenschappen, 
natuurwetenschappen, economie & sociale wetenschappen, techniek en informatie) – zie 
daarvoor bijlage 1 - zijn de volgende conclusies te trekken: 

•	 Nederland staat in de top 10 van Nobelprijs laureaten; 

•	 Amerikaanse en Britse universiteiten domineren de ranglijsten sterk. 

•	 TUD behaalt hoogste score van Nederlandse universiteiten met een dertiende 
plaats in de THES Wereld top 100 in Technology ranglijst; 

•	 Bij biomedische wetenschappen en techniek & informatica bevinden zich gemiddeld 
drie Nederlandse universiteiten zich in de top 100; 

•	 Universiteit Utrecht scoort relatief goed op het gebied van natuurwetenschappen;  

•	 Op het gebied van economie en sociale wetenschappen doet de EUR het relatief 
goed, maar ook de op economie gespecialiseerde Universiteit van Tilburg; 

•	 Elke Nederlandse universiteit heeft minimaal 1 onderzoeksgebied waarbij het 
mondiaal tot de top behoort; 

•	 Het onderzoeksgebied chemie & chemische technologie behoort tot de mondiale 
top bij 10 van de 13 Nederlandse universiteiten. 

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van deze quick scan komen wij tot enkele aanbevelingen. 

•	 De aankondiging in het regeerakkoord dat de regeling van kennismigranten 
verbeterd gaat worden, wordt op basis van dit onderzoek ondersteund. De verbete
ring moet zich vooral richten op het vergroten van de naamsbekendheid onder 
uitvoerders en doelgroepen en een verbetering van de uitvoering. 

•	 De ondersteuning voor onderzoekers die met partners en kinderen in Nederland 
komen wonen en werken is voor verbetering vatbaar, bijvoorbeeld door verminde
ring van bureaucratische rompslomp. 

•	 De kwaliteit van de huisvesting van alleenstaande onderzoekers kan beter. 

•	 Werkgevers (universiteiten) moeten meer investeren in HRM-beleid om buitenland
se wetenschappers in Nederland te behouden. 



Bijlage 1. Internationale positie 


In deze bijlage staat informatie over de internationale betekenis en uitstraling van 
Nederlandse wetenschappelijke clusters. Eerst zal er een algemeen beeld van de 
positionering van Nederlandse universiteiten internationaal worden geschetst. Hierna zullen 
de volgende clusters worden achtereenvolgens worden behandeld: 

• Biomedische wetenschappen 

• Natuurwetenschappen 

• Economie & sociale wetenschappen 

• Techniek & informatica 

Bij het bespreken van deze vier clusters moet de volgende kanttekening geplaatst worden 
met betrekking tot de gegeven ranglijsten. Geen van de gebruikte bronnen voor de analyse 
van de internationale uitstraling hebben een gedetailleerde uitsplitsing op de hierboven 
genoemde clusters. Dit houdt in dat een dergelijke ranglijst meer clusters kan omvatten 
dan de genoemde. 

De meest geciteerde bron hierbij is de Academic Ranking of World Universities (ARWU)6. 
Deze ranglijst wordt op vier criteria opgemaakt. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van deze criteria met de bijbehorende indicatoren en de gewichten die er aan toegekend 
zijn. 

Criterium Indicator Gewicht 
Kwaliteit onderwijs Aantal alumni Nobel prijswinnaars en Fields Medal 

winnaars 10% 

Kwaliteit van de faculteit Aantal medewerkers met Nobelprijzen en Fields 
Medals 20% 

Meest geciteerde onderzoekers 20% 

Onderzoeksoutput	 Aantal artikelen in Nature & Science 20% 

Totaal aantal geïndexeerde artikelen in Science 
Citation Index-expanded (SCI), Social Science 

20%
Citation Index (SSCI), en Arts & Humanities indices 
(AHCI) in het afgelopen jaar. 

Grootte instituut 	 Academische performance ten opzichte van de 
grootte van het instituut 10% 

Tabel 8: Criteria, indicatoren en gewichten in ARWU 

De tweede voornaamste bron is Times Higher Education Supplement (THES). Deze bron 
wordt vaak gebruikt voor internationale vergelijkingen en is een autoriteit in het Verenigd 
Koninkrijk en bestaat sinds 1995. De methodologie van deze bron is gebaseerd op zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren. Elk jaar wordt door THES een top 200 
samengesteld van universiteiten en andere instellingen wereldwijd. THES maakt net als het 
ARWU onderscheid in verschillende disciplines. 

6 Zie ook: http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm (regelmatig offline) 
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Op basis van het bovenstaande moeten we vooraf concluderen dat iedere ranglijst 
verschillende grondslagen heeft. Hierdoor kan het beeld per ranglijst uiteenlopen. 

Internationale positie Nederlandse universiteiten en onderzoekers 

Hieronder presenteren we enkele overzichten waarin de internationale positie van 
Nederlandse universiteiten en wetenschappers wordt geschetst. In de volgende tabel staat 
een overzicht van de positie van universiteiten wereldwijd op basis van de ARWU index. 

Positie Universiteit Land 
1 Harvard University VS 

2 University Cambridge GB 

3 Stanford University VS 

4 University California - Berkeley VS 

5 Massachusetts Inst Tech (MIT) VS 

6 California Inst Tech VS 

7 Columbia University VS 

8 Princeton University VS 

8 University Chicago VS 

10 University Oxford GB 

40 Universiteit Utrecht Nederland 

72 Universiteit Leiden Nederland 

102-150 Universiteit van Amsterdam Nederland 

102-150 Rijksuniversiteit Groningen Nederland 

151-200 Technische Universiteit Delft Nederland 

151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Nederland 

151-200 Wageningen Universiteit en Researchcentrum Nederland 

201-300 Erasmus Universiteit Rotterdam Nederland 

201-300 Radboud Universiteit Nijmegen Nederland 

301-400 Technische Universiteit Eindhoven Nederland 

301-400 Universiteit Maastricht Nederland 

301-400 Universiteit Twente Nederland 

Tabel 9: ARWU Top 500 van de wereld 

Deze ranglijst wordt sterk gedomineerd door Amerikaanse en enkele Britse universiteiten. 
Onder de eerste honderd universiteiten bevinden zich twee Nederlandse universiteiten 
(Leiden en Utrecht). Uit de THES Wereld top 200 (zie de volgende tabel) komt een 
vergelijkbaar beeld naar voren. Amerikaanse en Britse universiteiten domineren de top 10. 
De overlap van deze top 10 met de ARWU op 10 is groot: acht universiteiten komen in 
beide top 10 lijsten voor. 



Positie Universiteit Land 
1 Harvard University VS 

2 Cambridge University GB 

3 Oxford University GB 

4 Massachusetts Institute of Technology VS 

4 Yale University VS 

6 Stanford University VS 

7 California Institute of Technology VS 

8 University of California, Berkeley VS 

9 Imperial College London GB 

10 Princeton University VS 

67 Technische Universiteit Eindhoven Nederland 

69 Universiteit van Amsterdam Nederland 

86 Technische Universiteit Delft Nederland 

90 Universiteit Leiden Nederland 

92 Erasmus Universiteit Rotterdam Nederland 

95 Universiteit Utrecht Nederland 

97 Wageningen Universiteit en Researchcentrum Nederland 

115 Universiteit Twente Nederland 

137 RadboudUniversiteit Nijmegen Nederland 

172 Universiteit Maastricht Nederland 

Tabel 10: THES wereld top 200 

De Nederlandse universiteiten doen het in de bovenstaande THES ranglijst gemiddeld beter 
dan in de ARWU index. Er staan zeven Nederlandse universiteiten in de top 100, maar dit 
keer worden zij niet aangevoerd door Leiden en Utrecht, maar door twee technische 
universiteiten (Delft en Eindhoven) en de universiteit van Amsterdam. 

Tot slot presenteren we een overzicht van de Nobel prijs laureaten. Hier bevindt Nederland 
zich wel in de top 10. 

Positie Land Aantal 

1 Verenigde Staten 160 

2 Verenigd Koninkrijk 110 

3 Duitsland 94 

4 Frankrijk 54 

5 Zweden 27 

6 Zwitserland 25 

7 USSR en Rusland 21 

8 Italië 19 

9 Canada 18 

9 Nederland 18 
Tabel 11: Nobel laureaten per land 

Hoewel deze lijst ook gedomineerd wordt door Amerikaanse en Britse wetenschappers 
staat Nederland hier op een gedeelde negende plaats samen met Canada. Uit de 
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onderstaande tabel blijkt echter dat het aantal Nobelprijzen voor Nederlandse wetenschap
pers afneemt. 

Jaar Naam Nobelprijs Reden 

1901 

1902 

1910 

1911 

1913 

1924 

1929 

1936 

1953 

1969 

Jacobus Henricus 
van ’t Hoff 

Hendrik Lorentz en 
Pieter Zeeman 

Johannes Diderik 
van der Waals 
Tobias Michael 

Carel Asser 
Heike Kamerlingh-

Onnes 

Willem Einthoven 

Christiaan Eijkman 

Petrus Josephus 
Wilhelmus Debije 

Frits Zernike 

Jan Tinbergen 

Scheikunde 

Natuurkunde 

Natuurkunde 

Vrede 

Natuurkunde 

Geneeskunde 

Geneeskunde 

Scheikunde 

Natuurkunde 

Economie 

1973 Nikolaas Tinbergen Geneeskunde 

1975 Tjalling Koopmans Economie 

1981 
Nicolaas 

Bloembergen 
Natuurkunde 

1984 
Simon van der 

Meer 
Natuurkunde 

1995 Paul Crutzen Scheikunde 

1999 
Martinus Veltman 
en Gerard 't Hooft 

Natuurkunde 

Voor zijn ontdekkingen op het gebied van 
evenwicht en dynamica in de chemie 
Lorentz werd onderscheiden voor zijn theorie dat 
een atoom elektronen bevat, Zeeman voor het 
experimenteel bewijs daarvan 
Voor theorie over aantrekkingskrachten tussen 
moleculen 

Grondlegger van internationaal recht 

Voor afkoelen van helium tot -270°C zodat het 
vloeibaar werd 

Voor uitvinden van elektrocardiogram 

Voor ontdekken belang van vitamine B1 

Voor onderzoek naar wisselwerking van straling en 
materie 

Voor het uitvinden van fasecontrastmicroscoop 

Voor wiskundige modellen voor economische 
analyse; kreeg de prijs samen met Ragnar Frisch 
Voor verklaring biologische achtergronden van 
menselijk gedrag; kreeg de prijs samen met Karl 
von Frisch en Konrad Lorenz 
Voor theorie van de optimale toewijzing van 
productiemiddelen; kreeg de prijs samen met 
Leonid Kantorovitsj 
Voor bijdrage aan ontwikkeling van laserspectro
scopie; kreeg de prijs samen met Arthur Schawlow 
en Kai M. Siegbahn 
Voor ontwerp van experiment waarmee deeltjes 
van de zwakke wisselwerking werden ontdekt; 
kreeg de prijs samen met Carlo Rubbia 
Voor onderzoek naar gat in ozonlaag; kreeg de 
prijs samen met F. Sherwood Roland en Mario 
Molina 
Voor theorie waarmee gedrag van elementaire 
deeltjes kan worden berekend 

Tabel 12: Nederlandse Nobelprijswinnaars (bron: Koninklijke Bibliotheek) 

In de afgelopen 106 jaar (tussen 1901 en 2007) won Nederland gemiddeld elke 5,9 jaar 
een Nobelprijs. Voor de Tweede Wereldoorlog was dat gemiddeld elke 4,9 jaar. In de 
periode na de Tweede Wereldoorlog is dat gemiddeld elke 6,9 jaar. Dit zijn overigens geen 
dramatische verschillen. 



Positie van Nederlandse universiteiten naar onderzoekscluster  

Biomedische wetenschappen 

Het is mogelijk om de ranglijsten van ARWU en THES uit te splitsen naar biomedische 
wetenschappen (zie de volgende twee tabellen). 

Positie Universiteit Land 

1 Cambridge University GB 

2 Harvard University VS 

3 Oxford University GB 

4 Imperial College London GB 

5 Stanford University VS 

6 Johns Hopkins University VS 

7 Melbourne University Australië 

8 Beijing University China 

9 National University of Singapore Singapore 

10 University of California, Berkeley VS 

70 Universiteit van Amsterdam Nederland 

91 Universiteit Utrecht Nederland 
Tabel 13: THES ranglijst Biomedicine 

Uit de bovenstaande ranglijst blijkt dat de dominantie van de VS en het VK groot is, maar 
dat de top 10 nu ook bevolkt wordt door universiteiten uit andere landen. Desondanks 
staan er slechts twee Nederlandse universiteiten in de top 100. De ranglijst van de ARWU 
(zie de volgende tabel) toont een vergelijkbaar beeld; hoewel de top hier zeer sterk 
bestaat uit Amerikaanse universiteiten en het aantal Nederlandse universiteiten in de top 
100 iets groter is. 

Positie Universiteit Land 

1 Harvard University VS 

2 University California - San Francisco VS 

3 University Washington - Seattle VS 

4 John Hopkins University VS 

5 Columbia University VS 

6 University California - Los Angeles VS 

7 University Texas Southwestern Med Center VS 

8 University Michigan - Ann Arbor VS 

9 Karolinska Inst Stockholm Zweden 

10 University Pittsburgh - Pittsburgh VS 

35 Universiteit Leiden Nederland 

48 Universiteit van Amsterdam Nederland 

51-75 Erasmus Universiteit Rotterdam Nederland 

51-75 Vrije Universiteit Amsterdam Nederland 
Tabel 14: ARWU – Clinical medicine & Pharmacy 

Opmerkelijk is dat de Universiteit Leiden relatief hoog staat, terwijl zij in de THES ranglijst 
niet voorkomt. 
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Natuurwetenschappen 

Het was de bedoeling om ranglijsten voor de chemie samen te stellen, maar de 
verschillende ranglijsten staan deze uitsplitsing niet toe. We zijn daarom uitgeweken naar 
de natuurwetenschappen. 

Positie Universiteit Land 

1 Harvard University VS 

2 University California - Berkeley VS 

3 Princeton University VS 

4 University Cambridge GB 

5 California Inst Tech VS 

6 Massachusetts Inst Tech (MIT) VS 

6 Stanford University VS 

8 Tokyo University Japan 

9 University California - Los Angeles VS 

10 University Oxford GB 

37 Universiteit Utrecht Nederland 

76-110 Universiteit Leiden Nederland 
Tabel 15: ARWU – Natural science 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de natuurwetenschappen wederom gedomineerd 
worden door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Alleen de Universiteit Utrecht 
scoort als Nederlandse universiteit relatief hoog. Dit beeld wordt bevestigd in de THES 
ranglijst (zie de volgende tabel). Alleen voeren nu Britse in plaats van Amerikaanse 
universiteiten de ranglijst aan. De Nederlandse aanwezigheid in de top 100 is uitgebreid 
met de TUD. 

Positie Universiteit Land 

1 Cambridge University GB 

2 Oxford University GB 

3 University of California, Berkeley VS 

4 Harvard University VS 

5 Massachusetts Institute of Technology VS 

6 Princeton University VS 

7 Stanford University VS 

8 California Institute of Technology VS 

9 Imperial College London GB 

10 Tokyo University Japan 

44 Universiteit Utrecht Nederland 

56 Technische Universiteit Delft Nederland 

78 Universiteit Leiden Nederland 
Tabel 16: THES – Science 

Economie en sociale wetenschappen 

In deze paragraaf behandelen wij de ranglijsten voor economie en sociale wetenschappen. 
Bij economie is gelet op zogenaamde ‘business schools’. Uit de onderstaande tabel blijkt 
dat de eerste tien plaatsen bevolkt worden door Amerikaanse business schools. Plaatsen 



55 en 80 worden bezet door de business schools van de Universiteit van Tilburg en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Positie Universiteit Land 

1 University of Pennsylvania (The Wharton School) VS 

2 
New York University (Leonard N. Stern School of 

Business) 
VS 

3 Harvard University (Harvard Business School) VS 

4 University of Chicago (Graduate School of Business) VS 

5 Duke University (The Fuqua School of Business) VS 

6 
Massachusetts Institute of Technology (Sloan School 

of Management) 
VS 

7 
University of Maryland at College Park (Robert H. 

Smith School of Business) 
VS 

8 
Columbia University (Columbia Graduate School of 

Business) 
VS 

9 
University of Michigan at Ann Arbor (Ross School of 

Business) 
VS 

10 
University of Texas at Austin (Red McCombs School 

of Business) 
VS 

55 Universiteit van Tilburg Nederland 

80 Erasmus Universiteit Rotterdam Nederland 
Tabel 17: The UTD top 100 World Wide Rankings of Business Schools based on Research Contribution 
2002-2006 (All Journals) 

Bij sociale wetenschappen is het beeld niet veel anders. De ARWU ranglijst (zie Tabel 18) 
wordt beheerst door Amerikaanse universiteiten. Ook hier scoort de EUR relatief goed, 
gevolgd door de UvA en de UM. 

Positie Universiteit Land 

1 Harvard University VS 

2 University Chicago VS 

3 Stanford University VS 

4 Columbia University VS 

5 University California - Berkeley VS 

6 Massachusetts Inst Tech (MIT) VS 

7 Princeton University VS 

8 University Pennsylvania VS 

9 Yale University VS 

10 University Michigan - Ann Arbor VS 

51-75 Erasmus Universiteit Nederland 

77-104 Universiteit van Amsterdam Nederland 

77-104 Universiteit Maastricht Nederland 
Tabel 18: ARWU Social science 

Het beeld in de (Britse) THES ranglijst is kleurrijker (zie Tabel 19). De top 10 wordt 
beheerst door vijf Amerikaanse, drie Britse en twee Australische universiteiten. Nederland 
scoort in deze lijst ook beter, omdat er vier universiteiten in de top 100 vertegenwoordigd 
zijn, waarvan de UvA en de EUR met plaatsen 30 en 37 relatief hoog staan. 
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Positie Universiteit Land 

1 Oxford University GB 

2 Harvard University VS 

3 London School of Economics GB 

4 Cambridge University GB 

5 University of California, Berkeley VS 

6 Australian National University Australië 

7 Stanford University VS 

7 Yale University VS 

9 University of Chicago VS 

10 Melbourne University Australië 

30 Universiteit van Amsterdam Nederland 

37 Erasmus Universiteit Nederland 

76 Universiteit Utrecht Nederland 

82 Universiteit Maastricht Nederland 

84 Universiteit Leiden Nederland 
Tabel 19: THES Social science 

Techniek en informatica 

Het laatste wetenschappelijk cluster dat we behandelen, is techniek en informatica. Uit de 
volgende tabel blijkt dat de Amerikaanse universiteiten wederom de ranglijst domineren en 
dat drie Nederlandse universiteiten in de top 106 staan. 

Positie Universiteit Land 

1 Massachusetts Inst Tech (MIT) VS 

2 Stanford University VS 

3 University Illinois - Urbana Champaign VS 

3 University Michigan - Ann Arbor VS 

5 University California - Berkeley VS 

6 Pennsylvania State University - University Park VS 

7 Georgia Inst Tech VS 

8 University Texas - Austin VS 

9 University California - San Diego VS 

10 Purdue University - West Lafayette VS 

51-75 Universiteit Twente Nederland 

77-106 Technische Universiteit Delft Nederland 

77-106 Universiteit Utrecht Nederland 
Tabel 20: ARWU Wereld ranglijst, Engineering – Technology & Computer Science 

Net als bij de andere wetenschapsgebieden laat de THES ranglijst een meer gemêleerd 
beeld zien. In de top tien staan vijf Amerikaanse universiteiten, twee Britse universiteiten 
en drie Aziatische universiteiten. Deze ranglijst laat de opmars van Azië zien in dit 
wetenschapsgebied. In deze ranglijst vinden we ook de hoogste score die een Nederlandse 
universiteit haalt in alle ranglijsten die we hebben getoond, namelijk een dertiende plaats 
voor de TUD. Daarnaast staan de TU/e en de UT in de top 100. 



Positie Universiteit Land 

1 Massachusetts Institute of Technology VS 

2 University of California, Berkeley VS 

3 Indian Institutes of Technology India 

4 Imperial College London GB 

5 Stanford University VS 

6 Cambridge University GB 

7 Tokyo University Japan 

8 National University of Singapore Singapore 

9 California Institute of Technology VS 

10 Carnegie Mellon University VS 

13 Delft University of Technology Nederland 

69 Technische Universiteit Eindhoven Nederland 

79 Universiteit Twente Nederland 
Tabel 21: THES ranglijst Wereld top 100 in Technology 

Positie van Nederlandse universiteiten naar onderzoeksgebied  

De kwaliteit van Nederlands onderzoekgebieden komt in belangrijke mate tot uitdrukking 
in de frequentie waarmee Nederlands onderzoek in internationale wetenschappelijke en 
technische tijdschriften geciteerd wordt. Door het Nederlands Observatorium van 
Wetenschap en Technologie (NOWT) is deze zogenoemde citatie-impact in kaart gebracht 
(zie Tabel 22). Elke Nederlandse universiteit heeft minimaal 1 onderzoeksgebied waarbij 
het mondiaal tot de top behoort. Het cluster natuurwetenschappen kent relatief de meeste 
onderzoeksgebieden die tot de wereldtop behoren. Het best presterende onderzoeksgebied 
is chemie & chemische technologie. Dit cluster behoort bij 10 van de 13 Nederlandse 
universiteiten tot de mondiale top. Deze uitkomsten zijn in lijn met de in hoofdstuk 4 
geconstateerde tevredenheid van bètawetenschappers (en chemici in het bijzonder) over 
het werken als wetenschapper in Nederland. 
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Onderzoeksgebieden geordend naar 
NOWT/HOOP-gebied 

UU UvA LEI RU VUA RUG EUR UvT UM TUD TUE UT WUR 

Gezondheid 

Klinische wetenschappen + + + . + . + . + . . . . 

Gezondheidswetenschappen + . . . . . + . . . . . . 

Klinisch-experimentele med. wetenschappen . . . . . . . . . . . . . 

Natuur 

Fundamentele levenswetenschapen . . . + + . + . . . . . + 

Biologische wetenschappen . ++ . . + + . . . . . . + 

Milieuwetenschappen en technologie + ++ . . . + . . . + . . ++ 

Chemie en chemische technologie ++ ++ ++ ++ + +++ . . . ++ +++ ++ ++ 

Fysica en materiaalkunde ++ . + . + ++ . . . + ++ ++ . 

Aardwetenschappen en technologie + . . . + . . . . . . . . 

Sterrenkunde ++ +++ +++ . . ++ . . . . . . . 

Wiskunde + ++ ++ . . . . . . . ++ . . 

Informatica ++ . + . . . . . . . ++ . . 

Techniek 

Electrotechniek en telecommunicatie +++ ++ . . . . . . . + . . . 

Werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart . . . . . . . . . + . . . 

Brandstoffen en energie . . . . . . . . . . . . . 

Technische apparatuur en instrumenten . . . . . . . . . . . . . 

Algemene technische wetenschappen . . . . . . . . . + . . . 

Gedrag & maatschappij 

Psychologie . + . + . . . . . . . . . 

Statistische methoden + . . . . . ++ . . . + . . 

Onderwijswetenschappen . ++ . . . . . . ++ . . . . 

Informatie en communicatiewetenschappen . ++ +++ . . . . . . . . . . 

Sociale gedragswetenschappen overig + . . . . . . . . . . . . 

Economie 

Economie en bedrijfskunde . + . . . . . + . . . . . 

Management en planning . . . . . + . . ++ . . . . 

Tabel 22: Mondiaal hooggeciteerde onderzoeksartikelen afkomstig uit Nederland 

Bron:	 NOWT (2005), Wetenschaps- en Technologie- Indicatoren 2005, in opdracht van OCW; bewerking Dialogic 
** 	 + 20-50% oververtegenwoordiging van onderzoeksartikelen in de mondiale top-10% meest geciteerde artikelen per onderzoeksgebied. 

++ 50-100% oververtegenwoordiging; 
+++ >100% oververtegenwoordiging; . overige gevallen (minder dan 20% oververtegenwoordiging of ondervertegenwoordiging) 

*** 	 Betreft de publicatiejaren 2000 en 2001, elk met een vierjaars-citatievenster. Drempelwaarden per instelling en gebied: Béta-wetenschappen: 50 of meer 
artikelen in 2000-2001, waarvan er 10 of meer tot de mondiale top-10% meest geciteerde behoren; Technische wetenschappen en gammawetenschappen: 20 
of meer artikelen in 2000-2001, waarvan er 4 of meer tot de mondiale top-10% meest geciteerde behoren. 



Media analyse 

Voor de media analyse is gebruikt gemaakt van de grootste internationale nieuwsbank van 
LexisNexis® Academic en bevat dagelijks geactualiseerde digitale archieven van diverse 
dagbladen en tijdschriften. Deze databank bevat ruim 12000 wereldwijde publicaties 
waaronder The Times, Internationale Herald Tribune, Forbes en Neue Zürcher Zeitung. 
Door middel van trefwoorden kan gezocht worden in deze databank, wat afgebakend kan 
worden met een datumaanduiding. Bij de zoektocht is gebruik gemaakt van drie 
trefwoorden, waarbij Dutch en research constant bleven en het derde trefwoord varieerde 
met de desbetreffende cluster (biomedical, chemistry, economics, computer science). De 
tijdspanne van deze documenten bestrijkt de laatste twee jaar. Het aantal documenten van 
deze zoekopdrachten verschilt sterk (zie Tabel 16). 

Cluster Aantal 
documenten 

Biomedische wetenschappen 905 

Chemie >1000 

Economie >1000 

Informatica 457 

Tabel 23: Aantal documenten per cluster 

Echter al snel bleken er verschillende praktische problemen naar voren te komen bij de 
analyse van deze documenten. Ten eerste worden de benamingen van de clusters op 
verschillende manieren gebruikt. Zo is het gebruik van het woord economics in 
internationale documenten veel vaker gebruikt en een algemener woord dan bijvoorbeeld 
biomedical. Daarnaast is het aantal economisch-gerelateerde bronnen een veelvoud in 
tegenstelling tot biomedische bronnen. Ook spelen verscheidene problemen met de inhoud 
van de documenten. Zo worden de drie trefwoorden apart “gematched” in de databank met 
de documenten. Dat wil zeggen dat de drie trefwoorden wel voorkomen in de gevonden 
documenten, maar onderling niet aan elkaar gerelateerd zijn. Zo worden bijvoorbeeld 
Nederlandse bedrijven aangeduid met Dutch, maar is dus niet direct gerelateerd aan het 
onderzoek of de betreffende cluster. Als laatste zijn de documenten ook niet ontdubbeld. 
Dit houdt in dat veel documenten meerdere keren voorkomen. Dit leidt dus tot een 
ongewilde dubbeltelling. Samenvattend kan er gesteld worden dat binnen het kader van dit 
onderzoek een degelijke analyse moeilijk te maken is. Een intensievere media analyse is 
echter wel mogelijk, maar ligt, voor dit moment, buiten het doel van dit onderzoek. 
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Bijlage 2. Gesprekspartners 


Radboud Universiteit Mevr. M. van Bremen & mevr. L. Gommers 

Universiteit Leiden    Dhr. A. Koch 

Universiteit Twente  Mevr. I. Damhuis & mevr. B. Visser 

Universiteit van Tilburg  Mevr. B. van der Kamp 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum Mevr. R. Mihalj-IJken 
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Bijlage 3. Achtergrond respondenten 


Geslacht % 

Man 53 

Vrouw 47 

Totaal 100 
Tabel 24: wat is uw geslacht? (n=669) 

Geboortejaar % 

1940 – 1950 2 

1951 – 1960 6 

1961 – 1970 14 

1971 – 1980 66 

1980  12 

Totaal 100 
Tabel 25: wat is uw geboortejaar (n=669) 

Nationaliteit % 

Duits 14 

Belgisch 9 

Chinees 6 

Frans 5 

Brits 5 

VS 5 

Italiaans 5 

Roemeens 4 

Indisch 3 

Pools 3 

Russisch 3 

Portugees 2 

Spaans 2 

Canadees 2 

Grieks 2 
Overige nationaliteiten 
(<1%) 36 

Totaal 100 
Tabel 26: wat is uw nationaliteit? (n=669) 
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Werkgever % 

Universiteit (of gerelateerd instituut / laboratorium) 81 
Publieke kennisinstelling (bijv. TNO, ECN, WL, 
GeoDelft, Marin en NLR) 11 

NWO / KNAW 5 
Private organisatie (incl. een R&D afdeling van een 
bedrijf) 1 

Overig 2 

Totaal 100 
Tabel 27: waar werkt u? (n=669) 

Functie % 

AIO / promovendus 52 

Postdoc onderzoeker 17 

Senior onderzoeker 11 

R&D manager 1 

U(H)D 6 

Hoogleraar 4 

Overig 9 

Totaal 100 
Tabel 28: Wat is uw functie? (n=669) 

Vakgebied % 

Sociale wetenschappen 15 

Economie / econometrie 8 

Geschiedenis 2 

Taal / literatuur 2 

Rechten 2 

Filosofie / theologie 0,5 

Biologie 11 

Scheikunde 6 

Medicijnen 6 

Aardwetenschappen 5 

Wiskunde / informatica  12 

Natuurkunde / astronomie 10 

Technische wetenschappen 11 

Overig 12 

Totaal 100 
Tabel 29: wat is uw vakgebied? (n=669 



Jaar % 

1970 - 1980 0,5 

1981 - 1990 1 

1991 - 2000 12 

2001 5 

2002 6 

2003 10 

2004 12 

2005 19 

2006 31 

2007 3 

Totaal 100 
Tabel 30: In welk jaar bent u in Nederland komen werken? (n=669) 

Jaar % 

Korter dan 1 jaar 8 

1 – 3 jaar 24 

3 – 5 jaar 30 

5 – 10 jaar 9 

Meer dan 10 jaar 3 

De rest van mijn carrière 8 

Dat weet ik niet 17 

Totaal 100 
Tabel 31: Hoe lang denkt u in Nederland te blijven werken? (n=669) 

Gezinssituatie % 

Nee 56 

Ja, met partner 27 

Ja, met partner en kind(eren) 17 

Totaal 100 
Tabel 32: Bent u met uw familie in Nederland? (n=669) 
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