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Samenvatting

Kennis en Innovatie
Foto 2012
Voor u ligt de Kennis en Innovatie Foto 2012. Deze foto is de tweede voortgangsrapportage
van de in juni 2010 verschenen ‘Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020’ (KIA).
De KIA geeft aan wat de komende jaren nodig is om Nederland weer in de top van de kennissamenlevingen te krijgen. Deze agenda is ambitieus, maar haalbaar en breed gedragen: de
KIA kan bogen op de steun van een brede coalitie van bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben die organisaties doelen gesteld op het
terrein van onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen.
Deze foto is een momentopname van de Nederlandse kennissamenleving en meet in hoeverre
Nederland op koers ligt bij de uitvoering van de KIA. Dit gebeurt door aan zeventien cruciale
indicatoren voor de Nederlandse kennissamenleving een kleur toe te kennen: rood waar we
de in de KIA gestelde doelen dreigen te missen, oranje waar extra inzet noodzakelijk is om het
doel te halen en groen waar we goed op koers liggen. Deze inkleuring van de foto is gebaseerd
op zestig indicatoren op de terreinen onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen.
Vergeleken met vorig jaar laten de kleuren een positiever beeld zien met meer groene indicatoren. Het duidt er dus op dat we op de goede weg zijn. Hierbij dient wel in ogenschouw te
worden genomen dat veel indicatoren gebaseerd zijn op cijfers van voor de intrede van de huidige economische crisis. Mogelijk gaat door de invloed van de crisis het beeld van de komende
KIA-foto’s verslechteren.
Onderwijs
Uit de onderwijsindicatoren blijkt dat het onderwijs wisselend scoort met een aantal zwakke
onderdelen maar ook onderdelen waarbij de doelstelling voor 2020 nu al is gehaald.
Gemiddeld genomen zijn de uitkomsten verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
De Nederlandse publieke onderwijsinvesteringen lopen achter op de landen in de top-5 van
de Global Competitiveness Index. Mogelijk is dat de sterke economische teruggang, die vanaf
2009 ook zijn beslag kreeg in de overheidsinkomsten, van invloed zal zijn op de onderwijsinvesteringen. Recent onderzoek lijkt ook te wijzen op niet direct zichtbare bezuinigingen in het
onderwijs. Per saldo is het totaalbeeld hoe dan ook niet eenduidig. De KIA-coalitie beveelt de
ministeries van OCW en EL&I aan de precieze financiële situatie en bestedingen in het onderwijs in kaart te brengen.
De indicatoren laten zien dat het met de beschikbaarheid van onderwijspersoneel op dit
moment wel goed zit, want het aantal openstaande vacatures is laag. Een belangrijke verklaring voor het feit dat er op dit moment voldoende onderwijspersoneel beschikbaar is, is de
laagconjunctuur waarin onze economie zich bevindt. Wanneer de komende jaren de economie
weer aantrekt en tegelijkertijd de uitstroom door de vergrijzing toeneemt is de kans groot dat
er nieuwe tekorten ontstaan en het aantal vacatures weer gaat toenemen.
De tijd die leraren besteden aan deskundigheidsbevordering blijft al een aantal jaren met drie
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procent van de arbeidstijd ver verwijderd van het doel. Voor het realiseren van de doelen op
het gebied van professionalisering hebben kabinet en werkgeversorganisaties in het primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kortgeleden bestuursakkoorden gesloten waarin prestatieafspraken zijn gemaakt. De afspraken zijn gekoppeld aan
een prestatiebox, waarmee schoolbesturen aanvullende middelen kunnen krijgen.
De kwaliteit van het funderend onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is goed. Met
name de daling van het aantal zeer zwakke scholen en van het aantal voortijdig schoolverlaters stemt positief. Voor deze KIA-foto zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar van internationaal
vergelijkbare leerlingenprestaties in het primair en voortgezet onderwijs. De meest recente
cijfers laten echter zien dat Nederland iets aan het zakken is op de internationale ranglijsten.
De bestuursakkoorden zijn dan ook met name gericht op het verhogen van de prestaties van
de leerlingen door meer opbrengstgericht te gaan werken. Daarbij wordt bijzondere nadruk
gelegd op de prestaties van excellente leerlingen.
De hoofdindicatoren van de verschillende onderwijssectoren scoren allemaal groen behalve
het hoger onderwijs, dat de kleur oranje krijgt. De kwaliteit van het hoger onderwijs staat
onder druk. De indicatoren laten stijgende studentenaantallen per docent zien en een lage
deelname aan excellentieprogramma’s. In de hoofdlijnakkoorden tussen onderwijskoepels en
het kabinet worden maatregelen aangekondigd die bevorderen dat het Nederlandse hoger
onderwijs tot de wereldtop gaat behoren. De rode draad is dat ondernemers, bestuurders,
onderzoekers, docenten en studenten meer worden uitgedaagd om te excelleren en te komen
tot een meer gedifferentieerd en geprofileerd universitair landschap. Het kabinet kiest hierbij
niet voor extra investeringen maar voor een herallocatie van de financiële middelen.
De deelname aan postinitiële scholing kleurt net als vorig jaar rood. Het aantal volwassenen
dat participeert in onderwijs en training laat al een aantal jaren geen groei meer zien. Duidelijk
is dat voor het behalen van de ambities aanvullend beleid nodig is. Verschillende kabinetsmaatregelen, zoals de langstudeerdersmaatregel, het duurder worden van de tweede studie
en het ontnemen van het recht op studiefinanciering voor 30-plussers, kunnen echter juist een
negatief effect hebben op een leven lang leren.
Onderzoek
De Nederlandse onderzoeksector doet het goed. Internationaal gezien zijn Nederlandse
onderzoekers zeer productief en hebben hun publicaties een grote impact. Daarnaast is het
aantal octrooien hoog in vergelijking met andere landen. Ook met betrekking tot de bijdrage
van het bedrijfsleven aan de Nederlandse onderzoeksector scoort Nederland goed. Wanneer
gekeken wordt naar het aandeel privaat gefinancierd R&D in publiek onderzoek, staat Nederland zelfs op de eerste plaats van een ranglijst van achttien landen. Toch staan deze hoge prestaties in de Nederlandse onderzoeksector onder druk, onder meer als gevolg van het afnemen
van de directe publieke onderzoeksinvesteringen. Uit berekeningen voor de komende jaren
blijkt dat deze investeringen nog verder zullen terugvallen. Nieuwe fiscale maatregelen voor
investeringen in R&D moeten deze daling opvangen.
De komende jaren wordt door het topsectorenbeleid een nieuwe stimulans gegeven. Hoewel
precieze cijfers nog ontbreken is de verwachting van de KIA-partijen dat hierdoor de publiekprivate samenwerking de komende jaren sterk zal groeien. Bovendien wordt verwacht dat een
vergelijkbare groei zal uitgaan van het nieuwe Europese kaderprogramma, Horizon 2020, dat
ook sterk de nadruk legt op Public Private Partnerships.
Daarnaast wordt meer ingezet op profilering. Ons land is te klein om in alles uit te blinken,
waardoor er voortdurend keuzes moeten worden gemaakt. Het beleid is erop gericht dat het
onderzoekslandschap van de toekomst een groter aantal gespecialiseerde kennisclusters kent
dan nu. In deze clusters werken universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten, bedrijven,
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maatschappelijke organisaties en overheden intensief met elkaar samen.
Verder wordt meer het accent gelegd op de valorisatie. In het hoofdlijnenakkoord tussen
VSNU en OCW zijn afspraken gemaakt over de te bereiken outputdoelstellingen in het verlengde van de valorisatieagenda. Doel is dat elke kennisinstelling in 2015 beschikt over een
professioneel ingerichte en bemenste valorisatie-infrastructuur en 2,5 procent van de middelen besteedt aan valorisatie.
Innovatief ondernemen
In vergelijking met de vorige foto zijn er weinig zichtbare veranderingen. Dit komt gedeeltelijk
doordat voor meerdere indicatoren nog geen nieuw cijfer beschikbaar is. Ook is een deel van
de verklaring te vinden in het feit dat het topsectorenbeleid van het Nederlandse kabinet,
waarin innovatief ondernemen centraal staat, nog niet zijn beslag heeft gekregen. Gezien het
enthousiasme waarmee in de verschillende sectoren door de topteams en partners wordt gewerkt aan de invulling van de agenda’s is enig optimisme gerechtvaardigd over verbeteringen
in 2012 en verder.
Duidelijk is dat de private R&D in Nederland als percentage van het BBP met 0,82 procent
nog ver onder de KIA-doelstelling van 1,5 procent zit, waardoor de kleur van de indicator rood
blijft. Het onderdeel dat er positief uitspringt, is ondernemerschap. Ten opzichte van vorig jaar
is er weer vooruitgang geboekt op het terrein ondernemerschap; alle indicatoren zijn nu groen
gekleurd. Niet alleen is het percentage mensen dat bezig is met het opzetten van een onderneming gestegen, ook het percentage starters dat gebruik maakt van nieuwe technologieën is
sterk toegenomen. Bovendien is de werkgelegenheid bij snel groeiende bedrijven weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de
meest recente cijfers van vóór de huidige economische crisis zijn.
De kwaliteit van de omgeving voor innovatie is goed. Een belangrijk element in het verder
verbeteren van de kwaliteit zijn de Human Capital Agenda’s die de topsectoren begin 2012
hebben gepresenteerd. De agenda’s hebben twee hoofddoelstellingen: het verbeteren van de
aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en het vergroten van de aantrekkingskracht van
de sectoren op werknemers. Naast deze agenda’s is er ook een gezamenlijk Masterplan Bèta
en Technologie opgesteld, gericht op een grotere instroom van bèta en technologietalent in
de topsectoren.
Het is de innovatie in producten en diensten die ons uiteindelijk in staat stelt om op de wereldmarkt te concurreren. Nederland scoort hierop vergeleken met andere landen niet goed. De
KIA brengt het omzetaandeel van technologisch nieuwe en verbeterde producten in kaart en
dit omzetaandeel is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Jammer genoeg hebben de cijfers betrekking op 2008 en zijn hiervan geen recentere cijfers bekend. Daarnaast kijken we ook naar
niet-technologische innovatie. Het percentage bedrijven dat een niet-technologische innovatie heeft doorgevoerd is in de industriesector iets gestegen maar in de dienstensector gedaald.
De topsectoren hebben een groot aantal maatregelen voorgesteld om de concurrentiekracht
en de kennisinfrastructuur ook in deze crisisperiode te versterken. De verwachting is dat door
deze maatregelen de innovativiteit gaat toenemen.
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1. Inleiding
Voor u ligt de ‘KIA-foto 2012’. Deze foto is de tweede voortgangsrapportage van de in juni
2010 verschenen ‘Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020’ (KIA). Zij geeft niet alleen inzicht
in sterke en zwakke kanten van Nederland als kennissamenleving, maar laat ook zien waar
extra inzet van KIA-partijen en overheid nodig is opdat in 2020 alle verkeerslichten op groen
kunnen staan. Pas wanneer al die seinen op groen staan, behoort Nederland weer tot de top
van landen op het terrein van kennis en innovatie de beste waarborg voor het behoud van ons
hoge peil van welvaart en welzijn.

1.1 Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020
De ‘Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020’ geeft aan wat de komende jaren nodig is om Nederland weer in de top van kennissamenlevingen te krijgen. Deze agenda is ambitieus, maar
haalbaar en breed gedragen: zij kan bogen op de steun van een brede coalitie van bijna dertig
organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven. Gezamenlijk hebben die organisaties
doelen gesteld op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen. Ook hebben zij de maatregelen benoemd die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Daarbij gaat het
zowel om overheidsmaatregelen als om acties die de KIA-partijen zelf ondernemen. Behalve
indicaties van wat nodig is om het Nederlandse kennisinvesteringsniveau op gelijke hoogte
te brengen met dat van de best presterende kennis- en innovatielanden, geeft de agenda ook
inzicht in de benodigde hervormingen.
De KIA-coalitie is gegroeid rond de in 2006 door het eerste Innovatieplatform gelanceerde
‘Kennisinvesteringsagenda 2006-2016; Nederland het land van talenten!’ (KIA-IP 2006). Om
die uitdagende en wervende agenda heeft zich een brede coalitie gevormd van werkgevers tot
en met scholieren die om tafel zitten om de weg naar de toekomst uit te stippelen en gezamenlijk de vinger aan de pols te houden.
Met de verkiezingen van 2010 deed zich de gelegenheid voor om de versnelling in te zetten
die wij als KIA-coalitie al eerder bepleitten. In dit licht hebben wij de nieuwe tienjarenagenda,
de ‘Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020’, opgesteld (KIA 2010). Hierin geeft de KIA-coalitie
concreet invulling aan het streven om tot de top van kennissamenlevingen te behoren.
In de ‘Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020’ zijn nieuwe doelen gesteld voor 2020. Uitgangspunt waren – en zijn – ambitieuze maar haalbare doelen. Waar internationale vergelijking
mogelijk was, is gekeken of de top-5 haalbaar was. In enkele gevallen was dit niet mogelijk en
is gekozen voor de top-10. Waar alleen Europese vergelijking mogelijk was, is gekeken of de
top-3 haalbaar is. Op financieel vlak spiegelt de KIA-coalitie Nederland aan vijf landen die in
de Global Competitiveness Index tot de top behoren: de VS, Zwitserland, Zweden, Singapore
en Finland.

1.2 KIA-foto 2012
De KIA-foto 2012 is een momentopname van de Nederlandse kennissamenleving en meet in
hoeverre Nederland op koers ligt bij de uitvoering van de ‘Kennis en Innovatie Agenda 20112020’. De foto geeft zodoende een beeld van sterke en zwakke kanten van de Nederlandse
kennissamenleving.
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Dit gebeurt door aan zeventien cruciale gebieden van de Nederlandse kennissamenleving een
kleur toe te kennen: rood waar we de in de KIA gestelde doelen dreigen te missen, oranje waar
extra inzet noodzakelijk is om het doel te halen en groen waar we goed op koers liggen. Deze
inkleuring van de foto is gebaseerd op zestig indicatoren op de terreinen onderwijs, onderzoek
en innovatief ondernemen. Daarbij is steeds op de eerste plaats gekeken hoe de indicatoren
zich ontwikkelen. Daarna is telkens de vraag gesteld of er ontwikkelingen zijn die een positiever of negatiever oordeel rechtvaardigen. Een compleet overzicht van de overwegingen bij het
toekennen van de kleuren vindt u in bijlage I.
De foto is bedoeld als spiegel voor alle bij de kennissamenleving betrokken partijen. Waar de
foto rood of oranje kleurt, is extra inzet nodig van KIA-partijen en overheid.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 licht de eigenlijke foto toe. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de uitkomsten van de zeventien hoofdindicatoren en het totale beeld ten opzichte van vorig jaar.
Hoofdstuk 3 schetst de belangrijkste ontwikkelingen in binnen- en buitenland die van invloed
kunnen zijn op de ontwikkeling van de indicatoren. Aandacht is er onder andere voor het
kabinetsbeleid en de plannen van de KIA-partners. In bijlage I worden de overwegingen bij het
toekennen van de kleuren toegelicht. In bijlage II staan de uitkomsten voor de zestig indicatoren op een rij.
Zij doet dat door aan zeventien cruciale gebieden van de Nederlandse kennissamenleving een
kleur toe te kennen: rood waar we de in de KIA gestelde doelen dreigen te missen, oranje waar
extra inzet noodzakelijk is om het doel te halen en groen waar we goed op koers liggen. Deze
inkleuring van de foto is gebaseerd op zestig metingen op de terreinen onderwijs, onderzoek
en innovatief ondernemen. Daarbij is steeds op de eerste plaats gekeken hoe de cijfers zich
ontwikkelen. Daarna is telkens de vraag gesteld of er ontwikkelingen zijn die een positiever
of negatiever oordeel rechtvaardigen. Hierover is in het najaar van 2010 driemaal door de
KIA-coalitie overlegd. Een compleet overzicht van de meetpunten en de overwegingen bij het
toekennen van de kleur vindt u in bijlage 1.
De foto is bedoeld als een leidraad voor alle bij de kennissamenleving betrokken partijen. Waar
de foto rood of oranje kleurt is extra inzet nodig van KIA-partijen en overheid.
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2. De foto toegelicht
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk licht de kleuren van de zeventien hoofdindicatoren toe. De zestig indicatoren
waaruit die hoofdindicatoren zijn samengesteld, komen daarbij niet allemaal afzonderlijk
aan bod. Voor een compleet overzicht van de indicatoren zie bijlage II. In bijlage I wordt de
methodiek toegelicht die is gehanteerd bij het bepalen van de kleuren en bij het ‘optellen’ van
de indicatoren tot hoofdindicatoren. Vergeleken met vorig jaar laten de kleuren een positiever
beeld zien met meer groene indicatoren. Het lijkt er dus op dat we op de goede weg zijn. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat veel indicatoren gebaseerd zijn op cijfers
van voor de intrede van de huidige economische crisis. Mogelijk gaat door de invloed van de
crisis het beeld van de komende KIA-foto’s verslechteren.

Overzicht Hoofdindicatoren
Onderwijs		
Onderwijsinvesteringen		
Kwaliteit en beschikbaarheid onderwijspersoneel
Kwaliteit en bereikbaarheid VVE en primair onderwijs
Kwaliteit voortgezet onderwijs
Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs
Kwaliteit en bereikbaarheid hoger onderwijs
Deelname postinitiële scholing

Foto 2011

Foto 2012

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Onderzoek
Publieke onderzoeksinvesteringen
Kwaliteit en doelmatigheid onderzoek
Internationale zichtbaarheid kennistoppen
Duurzame publiek-private samenwerking
Nieuwe toepasbare kennis
Innovatief ondernemen
Private onderzoeksinvesteringen
Kwaliteit omgeving voor innovatie
Samenwerking MKB
Ondernemerschap
Innovativiteit

•
•

De top-5 in de kenniswereld
In veel van de indicatoren wordt Nederland vergeleken met de top-5 van de wereld. De ambitie
om weer mondiaal tot de top-5 van kennissamenlevingen te gaan behoren, is ook door het
(vorige en huidige) kabinet en de Tweede Kamer overgenomen. Het is echter niet altijd even
duidelijk welke top-5 men precies bedoelt. De KIA heeft destijds gekozen voor de top van de
Global Competitiveness Index (GCI) van het World Economic Forum. Op dit moment staat
Zwitserland bovenaan in deze lijst, gevolgd door Singapore, Zweden, Finland en de Verenigde
Staten (World Economic Forum 2011). In 2000 stond Nederland in de GCI nog op de derde
plaats. Na te zijn afgezakt naar de tiende plaats staat Nederland nu weer op plaats zeven. De
GCI is een zeer brede index die is samengesteld uit indicatoren die betrekking hebben op kennis en innovatie maar ook op de arbeidsmarkt, transport en gezondheidszorg.
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De zevende plaats heeft Nederland met name te danken aan de hoofdindicatoren ‘Technical
Readiness’ en ‘Business Sophistication’. Technical Readiness kijkt met name naar het internetgebruik en de beschikbaarheid van de laatste technologieën. Business Sophistication kijkt
onder andere naar de hoeveelheid en kwaliteit van lokale leveranciers, marketing en kwaliteit
van het productieproces. Nederland scoort laag op een aantal andere indicatoren van de GCI
zoals ‘Macroeconomic Environment’ en ‘Labor Market Efficiency’. Bij Macroeconomic
Environment wordt met name gekeken naar het overheidstekort en de overheidsschuld. Bij
Labor Market Efficiency scoort Nederland vergeleken met andere landen erg laag op de
flexibiliteit in de totstandkoming van de lonen.
Enkele indicatoren van de GCI komen ook in de KIA-foto terug, zoals het eerder genoemde
internetgebruik en de private uitgaven aan R&D, maar er zijn ook indicatoren in de GCI die ver
afstaan van die in de KIA-foto, zoals georganiseerde misdaad en het aantal malariabesmettingen. Belangrijk om aan te geven is ook dat de indicatoren van de GCI met name betrekking
hebben op de beschikbaarheid (van bijvoorbeeld voldoende leveranciers of technologieën)
terwijl de indicatoren van de KIA-foto vaker betrekking hebben op output.
Naast de GCI zijn er andere, meer specifiek op kennis en innovatie gerichte internationale vergelijkingsmaatstaven. De EU hanteert de Innovation Union Scoreboard IUS, voorheen European Innovation Scoreboard (EIS). In de laatste editie wordt Nederland met tien andere landen
gerekend tot de ‘innovation followers’. De kopgroep van ‘innovation leaders’ bevat vier landen:
Zweden, Denemarken, Duitsland en Finland. De acht hoofdindicatoren van de IUS vertonen
veel overlap met die in de KIA-foto, maar met name het aantal indicatoren op het terrein onderwijs is beperkter dan in de KIA-foto. Nederland scoort in de IUS hoog op de indicator ‘open,
excellent and attractive research systems’ (1e plaats), ‘finance and support’ en ‘intellectual
assets’, maar slecht op ‘firm investments’ en ‘innovators’ (Europese Commissie 2012).
Een derde internationale standaard is de Knowledge Economy Index (KEI), die meet in hoeverre de omgeving bevordert dat kennis effectief wordt gebruikt. De KEI kijkt alleen naar de
beschikbaarheid en niet naar output, waardoor ontwikkelde landen automatisch hoog scoren.
De KEI geeft aan dat Nederland net als vorig jaar op de vierde plaats staat (Wereldbank 2010).
Duidelijk is dat alle drie vergelijkingsmaatstaven hun beperkingen hebben. De KIA-coalitie
heeft destijds gekozen voor de GCI, maar zal uitzoeken of er een betere manier is om de prestaties van de Nederlandse kennissamenleving internationaal te vergelijken.

2.2 Onderwijs
In het onderwijs wordt het fundament gelegd voor een sterke kennissamenleving. Iedereen
moet via goed onderwijs in staat zijn de eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Scholieren mogen niet teleurgesteld, zonder startkwalificatie, uitvallen. Enthousiaste studenten
moeten worden uitgedaagd. Een topprestatie op het gebied van kennis en innovatie begint
met onderwijs van hoog niveau. Uit de onderwijsindicatoren blijkt dat het onderwijs wisselend
scoort met een aantal zwakke onderdelen maar ook onderdelen waarbij de doelstelling voor
2020 nu al is gehaald. Gemiddeld genomen zijn de uitkomsten verbeterd ten opzichte van
vorig jaar. Opvallend ten opzichte van vorig jaar is de sterke daling van het aantal zeer zwakke
scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de verdere daling van het aantal voortijdig
schoolverlaters. Een nieuwe ontwikkeling die aandacht vraagt, is de stijging van het aantal
studenten per docent in het hoger onderwijs. Net als vorig jaar blijft de deelname aan postinitiële scholing te laag. Ook de publieke onderwijsinvesteringen zijn niet gestegen en nog ver
verwijderd van de doelstelling voor 2020. Voor de leerlingprestaties zijn dit jaar geen nieuwe
cijfers beschikbaar.
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• Onderwijsinvesteringen

De Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 geeft aan dat voor het realiseren van de ambitie om
weer tot de top van kennis- en innovatielanden te behoren naast hervormingen extra onderwijsinvesteringen nodig zijn. De twee indicatoren die de ontwikkeling meten in de onderwijsinvesteringen maken onderscheid in publieke en private investeringen en vergelijken de Nederlandse onderwijsinvesteringen met de top-5 van de GCI. Het meest recente jaar waarvoor
een internationale vergelijking kan worden gemaakt, is 2008. De onderwijsinvesteringen laten
voor 2008 een zelfde beeld zien als voor 2006 en 2007. Nederland loopt achter op de landen in
de top-5 als het gaat om publieke investeringen in onderwijs. Het verschil is ten opzichte van
vorig jaar wel iets kleiner geworden, maar nog steeds groot.
Positief is dat Nederland vergeleken met de landen in de top-5 van de GCI hoog scoort
wanneer het gaat om de private onderwijsuitgaven. Een kanttekening hierbij is dat in de
berekening van het percentage voor Nederland ook de gelden zijn opgenomen die bedrijven
besteden aan de begeleiding van stagiairs die leren en werken combineren. Daarmee is de
internationale vergelijkbaarheid lastig omdat maar een beperkte groep andere landen dit ook
doet.

•

Kwaliteit en beschikbaarheid onderwijspersoneel
Voor de kwaliteit van het onderwijs is de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerde docenten een belangrijke factor. Vanwege de vergrijzing valt er in het voortgezet onderwijs
de komende jaren een grote uittocht te verwachten van met name eerstegraads docenten.
Om deze uitstroom op te vangen, zal de instroom in de eerstegraads lerarenopleidingen
verder moeten stijgen. De indicatoren laten zien dat het met de beschikbaarheid van onderwijspersoneel op dit moment wel goed zit, want de openstaande vacature-intensiteit is laag.
Wel is het aandeel moeilijk vervulbare vacatures hoog, met name in het voortgezet onderwijs.
Dit kan erop duiden dat er bepaalde vakken zijn waarbij het aantal sollicitanten achterblijft,
bijvoorbeeld voor het vak Duits. Voor bepaalde vakken is het nu al moeilijk om aan voldoende
personeel te komen terwijl er voor andere vakken juist te veel sollicitanten zijn. Dit laatste
geldt bijvoorbeeld voor het vak geschiedenis.
Een belangrijke verklaring voor het feit dat er op dit moment voldoende onderwijspersoneel
beschikbaar is, is de laagconjunctuur waarin onze economie zich bevindt. De onderwijssector is conjunctuurgevoelig, met relatief weinig uitstroom en relatief veel instroom tijdens
laagconjunctuur. Wanneer de komende jaren de economie weer aantrekt en tegelijkertijd de
uitstroom door de vergrijzing toeneemt is de kans groot dat er nieuwe tekorten gaan ontstaan
en het aantal vacatures weer gaat toenemen. Met het oog daarop zal de instroom op de lerarenopleidingen moeten stijgen. De voorlopige cijfers laten zien dat de instroom de afgelopen
jaren op ongeveer hetzelfde niveau is gebleven en dat de KIA-doelstellingen voor 2020 zonder
extra inzet waarschijnlijk niet worden gehaald. Daarnaast moet ook de instroom van buiten
het onderwijs gaan stijgen. Binnen de KIA-coalitie gaan stemmen op om voor leraren afkomstig uit het bedrijfsleven minder hoge eisen te stellen met betrekking tot het behalen van een
bevoegdheid. Zij zullen de komende jaren steeds meer nodig zijn wanneer het lerarentekort
weer gaat toenemen. Hierover wordt echter wisselend gedacht.
De tijd die leraren besteden aan deskundigheidsbevordering blijft al een aantal jaren met
drie procent van de arbeidstijd ver verwijderd van het, ook in cao’s vastgelegde, doel van tien
procent. Voor leraren gelden sinds een aantal jaren bekwaamheidseisen; de school moet aantonen dat de leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. Er is inmiddels al een ruime meerderheid van het onderwijspersoneel
met wie één of meer functionerings- of beoordelingsgesprekken zijn gevoerd. In bijna al die
gesprekken worden vormen van bekwaamheidsonderhoud besproken. Het komt echter niet
altijd tot concrete afspraken tussen werkgever en werknemer op dit punt.
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De na- en bijscholing blijft dus achter, maar cijfers over het aandeel leraren dat op dit moment
een opleiding volgt zijn, mede vanwege de Lerarenbeurs, positiever. Uit de Tussenmeting
Convenant Leerkracht komt naar voren dat één op de zes personeelsleden in het onderwijs op
dit moment een opleiding volgt. In het primair onderwijs gaat het hierbij vaak om de master
Special Educational Needs, in het voortgezet onderwijs betreft het meestal een tweede- of
eerstegraads lerarenopleiding. Het blijkt ook dat één op de vijf lesgevenden in het voortgezet
onderwijs aangeeft voor één of meer vakken onbevoegd of onderbevoegd les te geven. Positief is dat bijna de helft van deze onbevoegden in het voortgezet onderwijs op dit moment een
opleiding volgt (OCW 2011).

•

•

Kwaliteit en bereikbaarheid VVE en primair onderwijs
Naast de doorslaggevende inputfactor van de docent kijken we ook naar de kwaliteit van de
verschillende onderwijssectoren. Voor het primair onderwijs zijn internationaal vergelijkbare
gegevens beschikbaar over de prestaties van scholieren. Deze internationale vergelijkingen
verschijnen echter slechts eens in de vijf jaar. Daarom kijkt de KIA-coalitie ook naar het aantal
‘zeer zwakke scholen’ waar de Onderwijsinspectie jaarlijks over rapporteert. Dit aantal is in het
primair onderwijs al een paar jaar aan het dalen. Er is ten opzichte van vorig jaar sprake van
een duidelijke verbetering. Wanneer de daling zich in dit tempo doorzet, wordt de doelstelling
voor 2020 gehaald. De daling ligt ten eerste aan het feit dat er minder nieuwe zeer zwakke
scholen bij komen en ten tweede aan de meer intensieve wijze van toezicht houden door de
Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie voert na een jaar een tussentijds kwaliteitsonderzoek uit, dat tot bijstelling van het toezichtsarrangement kan leiden (Inspectie van het
Onderwijs 2011)
Kwaliteit voortgezet onderwijs
Net als voor het primair onderwijs zijn er ook voor het voortgezet onderwijs nog geen nieuwe
internationaal vergelijkbare gegevens beschikbaar over de prestaties van scholieren. Gelukkig
lijkt ook hier het aantal zeer zwakke scholen ten opzichte van vorig jaar af te nemen. Een analyse van deze daling van het aantal zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs verschijnt
in het volgende Onderwijsverslag van de inspectie.
Ander goed nieuws is dat het aantal voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs net
als vorig jaar aan het afnemen is. De KIA-coalitie streeft naar een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in het totale secundaire onderwijs naar 30.000. Op dit moment zijn dit er
nog 40.000. Verder heeft ook de groei van het aantal havo- en vwo-leerlingen die een natuurof bètaprofiel kiezen zich doorgezet.

•

Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs
Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal
vroegtijdige schoolverlaters. In het mbo is dit aantal dit jaar weer gedaald tot inmiddels onder
de 30.000 terwijl er in 2006 nog meer dan 36.000 voortijdig schoolverlaters waren. Goed
nieuws dus.
Voor de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs kijken we ook naar de snelheid
waarmee afgestudeerden een baan vinden en naar de doorstroom van mbo naar hbo. Jammer
genoeg zijn er nog geen nieuwe doorstroomcijfers beschikbaar van studenten die succesvol
doorstromen. Voor de indicatoren die laten zien hoe lang jongeren na hun mbo-opleiding
moeten zoeken naar een baan zijn wel nieuwe cijfers beschikbaar. Deze cijfers kunnen positief
worden geduid. Belangrijk is wel om hierbij te vermelden dat de meest recente cijfers gaan
over de periode vóór de huidige economische crisis.

•

Kwaliteit en bereikbaarheid hoger onderwijs
De hoofdindicatoren van de verschillende onderwijssectoren scoren allemaal groen behalve
het hoger onderwijs die de kleur oranje krijgt. Positief is dat de deelname aan het hoger
onderwijs (hbo en wo) de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Waar het hoger onderwijs in de
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jaren zestig vijf procent van de jongeren opleidde, neemt nu bijna de helft van alle jongeren
deel aan het hoger onderwijs. Het percentage van de Nederlandse beroepsbevolking van 25
tot en met 44 jaar dat hoger opgeleid is, blijft dan ook gestaag groeien tot al bijna 40 procent
in 2010.
Naast de toegankelijkheid is ook de kwaliteit van het hoger onderwijs van belang. Om beter
maatwerk te kunnen leveren moet in het hoger onderwijs het aantal studenten per docent
omlaag. Het aantal studenten per docent in het hoger onderwijs neemt weer toe, terwijl
dat voorheen juist aan het dalen was. Op dit moment is nog niet duidelijk of er sprake is van
een trendbreuk, maar wanneer deze stijging doorzet, wordt de doelstelling voor 2020 niet
gehaald. Een positieve ontwikkeling is wel te zien in de ontwikkeling van het aantal contacturen. Uit recent onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat het aantal opleidingen dat erg
weinig contacturen biedt sinds 2007 sterk is afgenomen, vooral in het hbo. In het hbo kwam
34 procent van de opleidingen in 2007 niet boven de tien contacturen per week en in het wo 36
procent. In het studiejaar 2010/2011 gold dit voor respectievelijk 16 en 29 procent (Inspectie
van het Onderwijs 2011a).
De kwaliteit van het hoger onderwijs is ook af te lezen aan de internationale mobiliteit van de
Nederlandse studenten en de aantrekkingskracht van het Nederlandse hoger onderwijs op
buitenlandse studenten. Deze neemt toe, want steeds meer buitenlandse studenten weten
het Nederlandse hoger onderwijs te vinden (stijging van 7,7 naar 8 procent). Net als vorig jaar
is er weer sprake van een stijging. Het percentage Nederlandse afgestudeerden dat een gedeelte van de opleiding in het buitenland heeft gevolgd, is echter het afgelopen jaar gedaald.

•

Deelname postinitiële scholing
Doordat er steeds meer en steeds nieuwe eisen worden gesteld aan onze kennis en vaardigheden is het voor iedereen noodzakelijk om zich te blijven bijscholen. Om de Nederlandse
prestatie op dit terrein te beoordelen kijken we naar de European Labour Force Survey (ELFS)
en de Adult Education Survey (AES). Beide indicatoren hebben echter hun beperkingen. Nadeel van de ELFS is dat deze alleen kijkt naar de training of het onderwijs dat is genoten in de
vier weken voor de enquête. Nadeel van de AES is dat die enkel betrekking heeft op cursussen
met een duur van minder dan een half jaar. Formeel diplomagericht onderwijs maar ook het
leren op de werkplek valt hier buiten. Daarnaast verschijnt de AES maar eens in de vijf jaar. De
KIA –partijen zullen onderzoeken of in een volgende KIA-foto nog een indicator kan worden
toegevoegd over postinitiële scholing, zodat een meer volledig beeld kan worden verkregen.
Voor de ELFS is er dit jaar wel een nieuw cijfer verschenen. De KIA-coalitie heeft als doelstelling dat Nederland een plaats zou krijgen in de top 3 binnen de EU. Dit jaar scoren echter, net
als vorig jaar, vier landen hoger dan Nederland. Positief is wel dat wanneer specifiek gekeken
wordt naar de deelname aan onderwijs onder werklozen, Nederland hoger scoort. Hierbij
dient wel in ogenschouw te worden genomen dat in Nederland nog steeds meer werkenden
scholing volgen dan werkzoekenden. Ook positief is dat Nederland de tweede plaats inneemt
als het gaat om de bedrijfsgefinancierde scholing. Feit blijft dat het totale percentage volwassenen dat participeert in onderwijs en training in de vier weken voorafgaand aan de survey in
Nederland al een aantal jaren geen groei meer laat zien en te laag is voor het behalen van de
doelstelling van de KIA-coalitie.
De voormalige Projectdirectie Leren en Werken van de ministeries van OCW en SZW heeft
onderzoek laten doen naar de achtergrond van de stagnerende cijfers en waarom landen als
Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk het beter doen (IVA & SEOR 2011).
Het onderzoek laat zien dat een deel van het verschil in de uitkomsten te verklaren is door
technische verschillen en contextfactoren. Zo heeft Nederland meer laagopgeleiden op de
arbeidsmarkt en een langere leerplicht. Toch blijft er na correctie een verschil bestaan en blijft
het feit dat de deelname in Nederland al een aantal jaren niet meer toeneemt. Aanvullend
beleid is nodig om de deelname aan volwassenenonderwijs te vergroten.
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2.3 Onderzoek
De Nederlandse onderzoeksector doet het goed. Op kwaliteit en doelmatigheid scoort
Nederland uitstekend. Internationaal gezien zijn Nederlandse onderzoekers zeer productief
en hebben hun publicaties een grote impact. Daarnaast is het aantal octrooien (publiek en
privaat) hoog in vergelijking met andere landen. Ook met betrekking tot de bijdrage van het
bedrijfsleven aan de Nederlandse onderzoeksector scoort Nederland goed. Wanneer gekeken
wordt naar het aandeel privaat gefinancierd R&D in publiek onderzoek, staat Nederland zelfs
op de eerste plaats van een ranglijst van achttien landen. Toch staan deze hoge prestaties in
de Nederlandse onderzoeksector wel onder druk door het afnemen van de directe publieke
onderzoeksinvesteringen (met name de FES-gelden).
Hoewel precieze cijfers nog ontbreken is de verwachting van de KIA-partijen dat de publiekprivate samenwerking door nieuw bedrijfslevenbeleid sterk zal groeien in de komende jaren.
Daarnaast wordt verwacht dat een vergelijkbare groei zal uitgaan van het nieuwe Europese
kaderprogramma, Horizon 2020, dat ook sterk de nadruk legt op Public Private Partnerships.

•

Publieke onderzoeksinvesteringen
Deze indicator heeft betrekking op het eerder omarmde, Europees vastgestelde (Lissabon)
streven om één procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan publiek onderzoek te
besteden. In de financiering van R&D door de overheid zijn de fiscale faciliteiten, zoals de
WBSO, en de middelen vanuit de EU niet meegeteld; in OESO-verband is afgesproken dat fiscale faciliteiten niet worden meegerekend als financiering door de overheid. Het aandeel van
de publieke financiering van R&D in het BBP is in 2009 (‘stand 2012’) weliswaar hoger dan dat
in 2007 (‘stand 2011’), maar de doelstelling (besteding van een procent van het BBP aan R&D
door de overheid) is nog verre van bereikt, de hoogte is namelijk 0,74 procent. Daarom blijft
de indicator rood gekleurd. Overigens heeft dit kabinet de doelstelling van één procent van
het BBP aan publieke R&D losgelaten. Er is alleen nog een doelstelling van tweeënhalf procent
voor de totale R&D.
Plaatsen we deze indicator in internationaal perspectief dan blijkt het aandeel van de publieke financiering van R&D in het BBP in 2009 hoger te zijn dan dat voor het gemiddelde van
de OESO (0,73 procent in 2008) en de EU-27 (0,68 procent in 2008), maar ook blijkt dat acht
OESO-landen een hoger aandeel dan Nederland hebben.

•

Kwaliteit en doelmatigheid onderzoek
De ‘kwaliteit en doelmatigheid van het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek’ brengen
wij in beeld door te kijken naar respectievelijk de internationale positie van de gemiddelde
impactscore van de Nederlandse wetenschappelijke artikelen en de gemiddelde productie
van wetenschappelijke artikelen per onderzoeker. Voor beide indicatoren scoort Nederland
hoog en zit Nederland ruim binnen de KIA-doelstelling voor 2020 om mondiaal tot de top-5 te
behoren. Internationaal gezien zijn Nederlandse onderzoekers zeer productief en hebben hun
publicaties een grote impact.
Het is belangrijk om hier ook te wijzen op het aantal onderzoekers, dat in Nederland relatief
laag is met een 26ste plaats op de ranglijst van de 34 OESO-landen. Daarmee zijn we het afgelopen jaar weer gedaald op die ranglijst en groeit het risico dat de kwaliteit gaat verminderen.
Deze indicator komt aan de orde onder ‘innovatief ondernemen’, maar ook voor inzicht in de
stand van zaken van het onderzoek in Nederland is dit een belangrijk gegeven, dat vanzelfsprekend ook niet los gezien kan worden van de publieke onderzoeksinvesteringen.

•

Internationale zichtbaarheid kennistoppen
Om sterk te blijven in de globaliserende kenniseconomie is het noodzakelijk dat zowel de kwaliteit als de focus van bedrijven en kenniswerkers optimaal is. Daarom kijken we naar de positie
van de Nederlandse kennisinstellingen op verschillende internationale universitaire rankings:
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de Leiden ranking, de Sjanghai ranking en de Times Higher Education ranking. De verschillende rankings laten dit jaar weinig verandering zien ten opzichte van vorig jaar, maar de veranderingen zijn wel verbeteringen van positie. De Nederlandse universiteiten staan van oudsher
in de subtop, met Utrecht op de hoogste plaats. Ze horen wel bijna allemaal bij de eerste 200
van de wereld, maar geen enkele Nederlandse universiteit neemt een echte toppositie in.
Op het niveau van de verschillende wetenschapsgebieden kijken we naar output in artikelen.
We doen dit voor de als focusgebieden benoemde terreinen. Vergelijking met andere landen is
hier geen goede maat, omdat de mate van focus en massa sterk afhangt van de keuzen die per
land worden gemaakt. Voor Nederland laten de cijfers bijna geen wijzigingen in de focus en
massa zien ten opzichte van vorig jaar.
Tot slot kijken we naar het aandeel van R&D-investeringen door buitenlandse bedrijven. Dit is
een maatstaf voor de aantrekkelijkheid van Nederland als plek om onderzoek te doen. Deze
indicator laat net als vorig jaar een stijging zien en bedraagt nu 36 procent. Daarmee is de KIAdoelstelling voor 2020 op dit punt gehaald.

•

Duurzame publiek-private samenwerking
Kennisbenutting en -ontwikkeling vereisen steeds meer dat kennis heen en weer stroomt tussen onderzoekers, docenten en ondernemers. De cijfers van de indicatoren laten een positief
beeld zien, waardoor de hoofdindicator groen kleurt. Een belangrijke kanttekening is dat de
komende jaren directe overheidsuitgaven voor publiek-private samenwerking wegvallen. Daar
zullen indirecte nieuwe belastingvoordelen voor in de plaats komen.
Voor de publiek-private samenwerking kijken we naar het aandeel private financiering van het
publieke onderzoek. Dit aandeel is ten opzichte van de vorige KIA-foto gestegen van tien procent in 2007 naar veertien procent in 2009. Daardoor komt Nederland zelfs op de eerste plaats
van de ranglijst van achttien landen te staan. De beschikbare cijfers van de private financiering
laten dus een toename zien tot 2009. De gesubsidieerde publiek-private programma’s nemen
toe tot 2010, maar daarna is een daling ingezet. Deze daling is met name het gevolg van de
beëindiging van de eenmalige crisismaatregelen zoals de kenniswerkersregeling en de high
tech topprojecten.
De indicator die betrekking heeft op de omvang van het tweede geldstroomonderzoek dat
wordt uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van de kennisgebruikers, springt van oranje (in de
vorige KIA-foto) naar groen in deze foto. NWO draagt in toenemende mate bij aan publiekprivate samenwerking. Het structurele aandeel tweede geldstroom dat door NWO in publiekprivate samenwerking wordt geïnvesteerd, zal van enkele tientallen miljoenen euro’s in 2011
groeien naar 100 miljoen euro in 2015.
De indicator met betrekking tot de door hogescholen verworven middelen voor onderzoek in
de derde geldstroom laat net als vorig jaar een flinke stijging zien. De doelstelling van de KIAcoalitie komt daarmee binnen bereik.

•

Nieuwe toepasbare kennis
De kleuren van de onderliggende indicatoren, ‘Europese octrooien’ en ‘Wereldwijde octrooien’, zijn onveranderd ten opzichte van de KIA-foto 2011. De hoofdindicator ‘Nieuwe toepasbare kennis’ blijft dus groen. Als we kijken naar de ontwikkeling in het aantal octrooien in de
afgelopen tien jaar, kent Nederland na een aanvankelijke groei een min of meer gelijkblijvend
aantal aangevraagde octrooien. Nederland is vergeleken met andere Europese landen wel een
aantal plaatsen gezakt op de ranglijst. Voor de wereldwijde octrooien afgezet tegen de uitgaven aan R&D staat Nederland echter nog steeds op de eerste plaats.
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2.4 Innovatief ondernemen
In vergelijking met de vorige KIA-foto zijn er weinig veranderingen zichtbaar. Dit komt voor
een deel omdat voor meerdere indicatoren nog geen nieuw cijfer beschikbaar is. Ook is een
deel van de verklaring te vinden in het feit dat het topsectorenbeleid van het Nederlandse
kabinet, waarin innovatief ondernemen centraal staat, nog niet zijn beslag heeft gekregen.
Gezien het enthousiasme waarmee in de verschillende sectoren door de topteams en partners wordt gewerkt aan de invulling van de agenda’s is enig optimisme gerechtvaardigd over
verbeteringen in 2012 en verder. Het onderdeel dat er positief uitspringt, is ondernemerschap.
Hierbij is het percentage starters dat gebruik maakt van nieuwe technologieën ten opzichte
van vorig jaar sterk verbeterd.

•

•

Private onderzoeksinvesteringen
De meest recente indicatorwaarde stamt uit 2009 en laat een daling zien ten opzichte van
2007. We weten echter ook dat in 2010 sprake is van een opleving. De trend betreffende de private onderzoeksinvesteringen is dan ook lastig te bepalen. Duidelijk is wel dat de private R&D
in Nederland als percentage van het BBP met 0,82 procent nog ver onder de KIA-doelstelling
van 1,5 procent zit, waardoor de kleur van de indicator rood blijft.
Kwaliteit omgeving voor innovatie
Voor deze hoofdindicator kijken we naar de beschikbare ‘innovatoren’ in de beroepsbevolking
en naar de ICT- infrastructuur. Dit vanuit de gedachte dat ICT een belangrijke enabler is voor
de kennissamenleving. Wat betreft de innovatoren in de beroepsbevolking kijken we naar
zowel het aantal afgestudeerde bètatechnici en het aantal onderzoekers als de bredere groep
van ‘kenniswerkers’. De groep kenniswerkers bestaat uit werknemers die een hogere opleiding hebben afgerond en werkzaam zijn in een ‘wetenschaps- en technologieberoep’. Hierbij
gaat het ook om technici en professionals. De groep kenniswerkers is dus groter dan de groep
onderzoekers.
Een positieve verandering ten opzichte van vorig jaar vinden we bij de indicator ‘het aantal
afgestudeerde bètatechnici aan universiteit en hbo’. Dat deze indicator goed scoort, is verheugend; het tekort aan bètatechnici is al jaren een groot probleem voor het bedrijfsleven. De
jaarlijkse stijging zal de komende jaren wel moeten toenemen om de doelstelling voor 2020 te
halen. Positief is ook dat de toegang tot breedbandinternet het afgelopen jaar weer gestegen is.
Al eerder is aangegeven dat het aantal onderzoekers in vergelijking met andere OESO-landen
zeer gering is. Hier staat tegenover dat Nederland met het aantal kenniswerkers binnen de
werkzame beroepsbevolking nog steeds op de vijfde plaats staat. Het percentage stabiliseert
echter en om de doelstelling voor 2020 te halen, moet het jaarlijks sneller blijven stijgen dan
de landen die boven Nederland staan (dat lukte overigens wel in het afgelopen decennium).
Samenwerking MKB
Het MKB verdient bijzondere aandacht. Juist onder de MKB-ers, die veelal innoveren door het
slim en creatief toepassen van bestaande kennis, zit veel innovatiepotentieel.
Voor de KIA-foto is relevant hoe groot het aantal MKB-bedrijven is dat ervaring heeft met
samenwerking met kennisinstellingen, leveranciers en klanten. Hiervoor wordt de Community Innovation Survey (CIS) als bron gebruikt. De volgende CIS zal echter pas op zijn vroegst
halverwege 2012 verschijnen. Vorig jaar kleurde de indicator rood. Voor deze indicator wordt
dit jaar geen waarde toegekend, omdat er geen recente cijfers beschikbaar zijn.
De enige indicator waarvoor wel een nieuw cijfer beschikbaar is, heeft betrekking op het
aantal bedrijven en professionals dat betrokken is bij de SIA/RAAK-projecten. Dit aantal is
gestegen, maar blijft nog ver verwijderd van de doelstelling.
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•

Ondernemerschap
Innovatie is bovenal ondernemerschap. Alleen kennisontwikkeling is niet genoeg. Een ondernemende geest is nodig om de nieuwe producten naar de markt te brengen, om de vernieuwing ook echt te verkopen. Daarom besteedt de KIA-coalitie aandacht aan het ‘ondernemerschap’ in Nederland. Hiervoor kijken we onder andere naar de houding ten opzichte van
ondernemerschap en naar het aantal mensen dat daadwerkelijk bezig is met het opzetten van
een onderneming of net een onderneming heeft opgezet. We kijken ook naar snel groeiende
bedrijven.
De ontwikkelingen op dit terrein zijn zonder meer positief. Ten opzichte van vorig jaar is er
weer vooruitgang geboekt en alle indicatoren kleuren nu groen. Niet alleen is het percentage
mensen dat bezig is met het opzetten van een onderneming gestegen, ook het percentage
starters dat gebruik maakt van nieuwe technologieën is sterk toegenomen. Bovendien is de
werkgelegenheid bij snel groeiende bedrijven weer toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de meest recente cijfers voor de werkgelegenheid van vóór de huidige economische crisis zijn.

•

Innovativiteit
Het is de innovatie in producten en diensten die ons uiteindelijk in staat stelt om op de
wereldmarkt te concurreren. De hoofdindicator ‘innovativiteit’ kijkt naar de uitkomsten van
innovatieve processen in de industriële en de dienstensector. In de eerste plaats wordt het
omzetaandeel van technologisch nieuwe en verbeterde producten in kaart gebracht. Nederland scoort slecht op deze indicator vergeleken met een groep referentielanden. Jammer
genoeg gaan de cijfers maar tot 2008 en zijn hiervan geen recentere cijfers bekend. Daarnaast
kijken we ook naar niet-technologische innovatie. Het percentage bedrijven dat een niettechnologische innovatie heeft doorgevoerd is in de industriesector iets gestegen maar in de
dienstensector gedaald. Het belang van beide soorten innovatie kan niet worden onderschat,
en met name de combinatie van beide. Het ‘Global Competitiveness Report 2011-2012’ geeft
aan dat daarbij niet-technologische aspecten weliswaar belangrijk zijn, en Nederland scoort
daar goed in, maar dat voor hoogontwikkelde landen het ontwikkelen van nieuwe producten
van het hoogste belang is om de mondiale concurrentie aan te kunnen. Daar doet Nederland
het minder goed.
Tot slot wordt gekeken naar het aantal handelsmerken, meer specifiek de gemeenschapsmerken. Nederland is hierbij ten opzichte van vorig jaar een plaats teruggevallen naar de zevende
plaats. Het cijfer is nog wel dichtbij de doelstelling voor 2020, namelijk Nederland in de top-5
van Europa.
De KIA-partijen streven ernaar om in de toekomst ook ‘sociale innovatie’ een plaats te geven
in de KIA-foto. Sociale innovatie is een belangrijk instrument om de arbeidsproductiviteit en
arbeidsparticipatie
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3. Kennis in context
Om te bepalen of we op een specifiek terrein op koers liggen kijkt de KIA-coalitie behalve naar
de feitelijke cijfers ook naar ontwikkelingen in de omgeving. Zijn er bijvoorbeeld economische
ontwikkelingen, overheidsmaatregelen of acties van KIA-partijen die het aannemelijk maken
dat de situatie voor kennis en innovatie zich anders zal gaan ontwikkelen dan de cijfers nu
aangeven?
Omdat veel KIA-doelen zijn gesteld in termen van een internationale vergelijking (Nederland
in de top-5 van de wereld, in de top-3 van de EU, etc.) en omdat de kennissamenleving een
sterk internationale dimensie kent, is het ook van belang om de ontwikkelingen over de grens
in het oog te houden.
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in binnen- en
buitenland. Hiermee worden de gepresenteerde indicatoren in perspectief geplaatst.

3.1 De internationale context
Aanhoudende economische crisis
De belangrijkste internationale ontwikkeling is de economische crisis waarin veel landen zich
op dit moment bevinden. Hoewel Nederland het in 2011 in vergelijking met veel andere Europese landen nog steeds redelijk deed in economisch opzicht, zijn de vooruitzichten voor 2012
in de eurozone op dit moment niet florissant en voor Nederland zelfs somber. De gevolgen van
de euro- en bankencrisis zullen naar verwachting de komende jaren in tal van sectoren zichtbaar zijn en blijven. Het bescheiden optimisme uit de vorige KIA-foto (‘ook voor de komende
jaren wordt een (voor Nederland en Europa) bescheiden economische groei verwacht’) lijkt in
2012 in ieder geval niet uit te komen: de Nederlandse economie krimpt.
Het advies van internationale organisaties als de EU en de OESO, direct na de crisis van 20082009, om de kennisinvesteringen op peil te houden, kon destijds in veel landen nog worden
opgevolgd. Aanvankelijk zijn er in veel landen maatregelen genomen om kennis- en innovatieinvesteringen te stimuleren (in Nederland bijvoorbeeld de kenniswerkersregeling; ook in
landen als Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Finland zijn flinke investeringen gedaan), maar
het is de vraag of dat beleid onder druk van de aanhoudende crisis kan worden volgehouden.
Finland en het Verenigd Koninkrijk hebben bijvoorbeeld onlangs forse bezuinigingen op het
hoger onderwijs aangekondigd. Ook landen als Italië, Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland en
België staan voor uitzonderlijk zware bezuinigingen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe
het nieuwe Nederlandse beleid van enerzijds bezuinigingen en anderzijds belastingvoordelen
zal uitpakken voor de kennissector.
Op Europees niveau wordt met man en macht gewerkt aan oplossingen voor de slechte economische situatie. Voor het komende decennium is er een ambitieus programma opgesteld,
de Europa 2020- strategie (Europese Commissie 2010). De kernwoorden zijn ‘smart, sustainable and inclusive’. De vijf belangrijkste concrete ambities waarnaar wordt gestreefd zijn, kort
samengevat:
1. Groei werkgelegenheid: 75 procent arbeidsparticipatie voor mensen tussen de 20 en 64
jaar;
2. R&D: 3 procent van het BBP;
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3. Klimaatbeleid: 20 procent minder CO2 uitstoot, 20 procent toename van energie-efficiëntie, 20 procent energie van niet-fossiele brandstoffen;
4. Onderwijs: uitval onder de 10 procent, minstens 40 procent tertiaire opleiding;
5. Armoede en sociale uitsluiting: minstens 20 miljoen mensen minder in een situatie van
armoede of sociale uitsluiting.

Publiek-private samenwerking
Met betrekking tot de investeringen in onderzoek hebben veel landen, waaronder Nederland,
hun hoop gevestigd op een combinatie van particuliere investeringen en publieke fondsen. Die
hoop spreekt ook uit Horizon 2020, een belangrijke pijler van de Europa 2020- strategie. Horizon 2020 beoogt een brug te slaan tussen onderzoek en bedrijfsleven door een marktgerichte
benadering waarbij publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd. Nederland scoort in
Europa gemiddeld op die publiek-private samenwerking (Finland is absolute koploper, Duitsland en Oostenrijk scoren ook hoog). Het is daarom goed dat het Nederlandse beleid eveneens
inzet op het bevorderen van die samenwerking (Europese Commissie 2011).
Nederland is tot nu toe relatief succesvol gebleken in het verkrijgen van Europese subsidies, al
zijn er verschillen tussen gebieden. In het lopende kaderprogramma (KP7) scoort Nederland
goed op de terreinen Food, Environment, Science in Society, Space en Health. Minder goed
scoort Nederland op de terreinen ICT (terwijl de kwaliteit van dat gebied internationaal hoog
is) en High Tech en Materialen (Dialogic en NIFU STEP 2011).
Verder is het goed nieuws dat de regio Eindhoven door het Amerikaanse Intelligent Community Forum is uitgeroepen tot slimste regio ter wereld (publiek-private samenwerking in
Brainport).

Horizon 2020
De Europese Commissie heeft met het nieuwe kaderprogramma Horizon 2020 een
ambitieus traject ingezet om Europa tot een echte ‘Innovation Union’ te maken. De
Europese Raad heeft zich voor 2020 ten doel gesteld dat 3 procent van het BBP van
de EU-lidstaten aan R&D wordt besteed (de KIA-partners streven voor Nederland,
gezien de Nederlandse sectorstructuur, naar 2,5 procent: 1 procent publiek en 1,5
procent privaat). Horizon 2020, met een budget van ongeveer 80 miljard euro, kent
drie prioriteiten:
1. Excellente Wetenschap
Het onderdeel ‘excellente wetenschap’ beoogt de kwaliteit (excellentie) van de Europese kennisbasis verder vorm te geven en de behoefte aan onderzoek voor concurrentiekracht op de lange termijn te verzekeren. Dit moet gebeuren via activiteiten
langs de volgende vier lijnen:
• De Europese Onderzoeksraad (ERC), ter ondersteuning van vrij en ongebonden
onderzoek van de beste en creatiefste onderzoekers en hun teams;
• Gezamenlijk pan-Europees onderzoek naar veelbelovende toekomstige en opkomende technologieën (FET);
• Marie Curie-acties, ter bevordering van de opleiding en de carrièreontwikkeling van
onderzoekers;
• Onderzoeksfaciliteiten (inclusief e-infrastructuren) die toegankelijk zijn voor alle
onderzoekers in Europa en daarbuiten.
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2. Industrieel Leiderschap
De prioriteit ‘industrieel leiderschap’ richt zich op onderzoek en innovatie (inclusief eco-innovatie) waar het bedrijfsleven de agenda bepaalt. Investeringen zullen
plaatsvinden in sleuteltechnologieën, het verstrekken van kapitaal om het groeipotentieel van innovatieve bedrijven te versnellen en in ondersteuning van innovatieve MKB-bedrijven, zodat zij door kunnen groeien tot de wereldtop. De prioriteit
industrieel leiderschap is ingericht langs de volgende drie lijnen:
• Leiderschap in sleutel- en industriële technologieën, zoals ICT, nanotechnologie,
materialen, biotechnologie, productieprocessen en ruimtevaart
• Toegang tot risicokapitaal
• Ondersteuning voor het innovatieve MKB
3. Maatschappelijke uitdagingen
Dit onderdeel richt zich op de grote maatschappelijke uitdagingen uit de Europa
2020-strategie, zoals vergrijzing en energievoorziening. Dit onderdeel volgt een
multidisciplinaire aanpak zodat diverse technologieën en disciplines samenkomen,
inclusief de sociale- en geesteswetenschappen. Activiteiten over de hele breedte
van onderzoek naar markt worden meegenomen met een nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde activiteiten zoals pilots, demonstratieprojecten, proeftuinen,
ondersteuning van publieke aanbestedingen en marktopname. Dit onderdeel zal
ook verbindingen leggen met de activiteiten van de Europese Innovatie Partnerschappen.

Het onderdeel ‘de Grand Societal Challenges’ is de meest opvallende nieuwe toevoeging aan
het Europese beleid. Via ‘Innovation Partnerships’: publiek-private samenwerking om op innovatieve wijze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, kent het ook een pendant in het
Nederlandse bedrijfslevenbeleid.
Investeringen in kennis en innovatie
Het Europees cohesiebeleid beoogt de concurrentiepositie van Europa als geheel te verstevigen, en richt zich in het bijzonder op de regionale ontwikkeling. Belangrijkste doelen zijn het
vergroten van de werkgelegenheid en het verkleinen van de verschillen tussen regio’s. Via een
aantal fondsen bevordert de EU in dit kader transnationale samenwerking en innovatiegericht
onderzoek. Voor de periode 2007 – 2013 ontving Nederland hiervoor ongeveer 2 miljard euro.
De helft daarvan wordt geïnvesteerd in innovatie; in totaal meer dan 500 R&D-projecten in
alle regio’s van het land profiteren hiervan.
Om de impact van dit Europese beleid te maximaliseren, stelt de Europese Commissie voor
dat nationale en regionale overheden ‘slimme specialisatie’ (smart specialisation)-strategieën
ontwikkelen. Slimme specialisatie wordt van onderaf opgebouwd, wat betekent dat onder
andere bedrijfsleven, onderzoekscentra en universiteiten betrokken worden om te bepalen
waar een regio echt goed in is zodat vanuit sterke regionale clusters adequaat kan worden
ingespeeld op deze maatschappelijke uitdagingen. Een voorbeeld is hoe via Brainport Health
wordt ingespeeld op het eerste thema waarmee de Europese Commissie wil starten: de
vergrijzing (‘Healthy Aging’). Andere terreinen die worden genoemd en waar kansen voor Nederland liggen zijn energie, slimme steden, duurzaam grondstoffengebruik, water, mobiliteit
en landbouw.
Positief voor de mondiale ontwikkeling is dat in de zogenaamde opkomende landen de trend
doorzet om meer te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Zoals gemeld in de
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vorige KIA-foto zijn ook de bedrijfsinvesteringen in R&D in China, India en Brazilië de laatste
jaren fors gegroeid en ligt het percentage R&D van het BBP nu op of boven de 1,5 procent. De
opkomende landen zijn belangrijke spelers geworden in de mondiale economie, en worden
dat nu ook in de kennissector. Een internationale enquête onder 300 CEO’s wees uit dat naast
de VS nu ook India en China tot de beste landen behoren om te investeren in R&D (Booz &
Company 2011).
Belangrijk is ook dat grote internationale bedrijven bereid blijven te investeren in kennis.
Diverse bronnen laten zien dat er in 2010 een stijging was van de uitgaven voor R&D in de EU,
maar ook dat Nederland daarmee nog achterblijft bij een aantal mondiale concurrenten. Uit
de EU-scoreboard van industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijkt dat de
R&D-investeringen door topondernemingen in de EU in 2010 met 6,1 procent zijn gestegen na
een daling van 2,6 procent in 2009. De Nederlandse bedrijven scoren onder het EU-gemiddelde, maar wel weer hoger dan landen als Frankrijk en Finland (Europese Commissie 2012).
Opvallend is overigens dat uit het onderzoek van Booz & Company naar voren komt dat de
hoogte van het R&D-budget niet zonder meer bepalend is voor het financiële succes van een
onderneming. De tien meest innovatieve ondernemingen ter wereld, Apple voorop, realiseerden met een relatief laag R&D-budget de afgelopen vijf jaar 27 procent meer omzet, 41
procent meer operationele winst en 30 procent meer beurswaardegroei dan de top-10 ‘big
spenders’.

3.2 Relevante ontwikkelingen in Nederland
Naast deze internationale ontwikkelingen kijken we ook naar belangrijke ontwikkelingen op
de deelterreinen onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen die zich in het binnenland
afspelen. De focus ligt hierbij op de plannen van de KIA-partners en het kabinetsbeleid en
daarbij specifiek op beleid dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling van de indicatoren in de
komende jaren.

3.2.1 Onderwijs
De onderwijsinvesteringen
Uit de KIA-indicatoren blijkt dat de onderwijsinvesteringen, en dan met name de publieke onderwijsinvesteringen, achter blijven bij de wereldtop. Internationaal vergelijkbare cijfers gaan
echter maar tot 2008. Mogelijk is dat de sterke economische teruggang, die vanaf 2009 ook
zijn beslag kreeg in de overheidsinkomsten, van invloed zal zijn op de onderwijsinvesteringen.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen.
Voor meer recente informatie over ontwikkelingen in onderwijsinvesteringen is het Regeerakkoord een belangrijke bron (Rijksoverheid 2010). Het hoofdstuk ‘onderwijs’ in het regeerakkoord laat per saldo evenveel ombuigingen als intensiveringen zien. Er wordt volgens het
kabinet dan ook niet bezuinigd op onderwijs. Hierbij is een aantal kanttekeningen te plaatsen.
Zo is een deel van de voorgenomen intensiveringen inmiddels ingezet voor gestegen kosten
voor bijvoorbeeld stijgende leerlingenaantallen. Daarnaast heeft het onderwijs te maken met
bezuinigingen op andere begrotingsposten in het regeerakkoord, zoals kortingen op subsidies.
Recent onderzoek lijkt ook te wijzen op bezuinigingen in het onderwijs. Zo laat een onderzoek
naar de financiële situatie bij onderwijsinstellingen een teruglopende rentabiliteit en solvabiliteit in het onderwijs zien (Deloitte 2011). Dit kan erop duiden dat gestegen kosten in het onderwijs onvoldoende gecompenseerd worden door extra overheidsuitgaven aan onderwijsinstellingen. De Stichting van het Onderwijs laat in een inventarisatie naar de financiële situatie
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in het onderwijs een zelfde beeld zien. Per saldo is het totaalbeeld nog steeds niet eenduidig.
De KIA-coalitie beveelt de ministeries van OCW en EL&I aan de precieze financiële situatie en
bestedingen in het onderwijs in kaart te brengen. Als hierin bovengenoemde onderzoeken
worden meegenomen kan er een eenduidig beeld kan ontstaan. Naast investeringen zijn
overigens ook hervormingen van belang.
Kwaliteit en beschikbaarheid onderwijspersoneel
Voor deze kabinetsperiode zijn extra professionaliseringsgelden vrijgemaakt die een verdere
impuls moeten geven aan de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Voor het realiseren van de
doelen op het gebied van professionalisering en personeelsbeleid hebben kabinet en werkgeversorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kortgeleden bestuursakkoorden gesloten waarin prestatieafspraken zijn gemaakt.
De afspraken zijn gekoppeld aan een prestatiebox, waarmee schoolbesturen aanvullende
middelen kunnen krijgen. Deze werkwijze geeft schoolbesturen ruimte om vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid te werken aan de onderwijskwaliteit met als uitgangspunt dat de planlast en de verantwoordingslast voor schoolbesturen beperkt blijft.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het personeelsbeleid in de onderwijsinstellingen. De omslag naar een ambitieuze, resultaatgerichte werksituatie vereist ook een sterk personeelsbeleid. De schoolleider speelt hierin volgens het kabinet een belangrijke rol en wordt waar nodig
door verdere professionalisering toegerust. Goed personeelsbeleid gaat onder meer over het
aannemen van bekwame leraren en over bekwaamheidsonderhoud.
Het is ook noodzakelijk dat docenten voldoende zeggenschap hebben, dat er voldoende
mogelijkheden zijn om te professionaliseren en dat docenten op het resultaat kunnen worden
aangesproken. Hiervoor wordt de professionele ruimte van de docent in de organisatie versterkt.
Ook lerarenopleidingen spelen een belangrijke rol in de verdere professionalisering van het
onderwijspersoneel. De kabinetsplannen geven aan dat lerarenopleidingen kennisbases en
landelijke toetsen gaan invoeren. Daarnaast zal de beroepsgroep in staat worden gesteld om
zich verder te bekwamen, waarbij rekening gehouden wordt met de (veranderende) eisen
aan het beroep. De Onderwijscoöperatie faciliteert de beroepsgroep in het beschrijven van
de bekwaamheidseisen; deze zullen in de beroepsuitoefening hun uitwerking krijgen. Leraren
zullen, bekrachtigd in hun professionele positie, zelf werken aan hun ontwikkeling en daarover
ook verantwoording (willen) afleggen. De Onderwijscoöperatie werkt aan de inrichting van
het beroepsregister, stelt eisen inzake de registratiecriteria en de onderhoudsvereisten en
borgt het daadwerkelijke onderhoud. De beroepsgroep is eigenaar van het register; inschrijving is vrij maar niet vrijblijvend.
Kwaliteit funderend onderwijs
Voor deze KIA-foto zijn geen nieuwe cijfers beschikbaar van internationaal vergelijkbare
leerlingenprestaties in het primair en voortgezet onderwijs. De meest recente cijfers laten
echter zien dat Nederland iets aan het zakken is op de internationale ranglijsten. De bestuursakkoorden zijn dan ook met name gericht op het verhogen van de prestaties van de leerlingen
door meer opbrengstgericht te gaan werken. Daarbij wordt bijzondere nadruk gelegd op de
prestaties van excellente leerlingen. Er zijn streefdoelen opgesteld met hogere PISA- en CITOscores, minder zwakke scholen en meer scholen die opbrengstgericht werken. De nieuwe
focus op excellentie verdient lof. Tegelijkertijd impliceert de top-5-ambitie dat álle groepen
kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen.
Een belangrijk aspect van het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs is het ICT-gebruik.
Om de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs op een hoger niveau te brengen maken
scholen steeds meer gebruik van ICT. Op deze manier kan het onderwijs de lerenden beter
voorbereiden op een toekomst waarin ook andere vaardigheden steeds belangrijker worden.
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Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs
Net als bij het funderend onderwijs laten ook de indicatoren voor het middelbaar beroepsonderwijs zien dat de kwaliteit verbetert. Het is met name goed nieuws dat het aantal voortijdig
schoolverlaters aan het dalen is.
Goed vakmanschap bepaalt de veerkracht van de samenleving. Onze economie heeft goed
opgeleide vakmensen nodig. Het opleiden van ondernemende vakmensen vereist goed beroepsonderwijs. Het kabinet zal daarvoor de onderwijstijd voor de beroepsopleidende leerweg
verhogen. Daarnaast wordt de wettelijke nominale opleidingsduur verkort. Het mbo niveau 4
zal worden verkort naar drie jaar, met uitzondering van de opleidingen waarvoor toch vier jaar
nodig is om het vereiste kwalificatieniveau te kunnen behalen. Verder wordt de kwalificatiestructuur vereenvoudigd, opdat deze beter tegemoet komt aan de eisen van de arbeidsmarkt
en het onderwijs. Deze versterking van het beroepsonderwijs vindt plaats onder de regie van
de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In SBB werken onderwijs
en sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) zowel sectoraal als bovensectoraal samen op de terreinen kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingenaanbod.
Een stevig aanbod van Associate Degree (AD)-trajecten is een duidelijke aanwinst in hetonderwijsstelsel. Het is met name voor gediplomeerde mbo-4 studenten een interessante
manier om een hbo-opleiding te volgen. Zowel de korte opleidingsduur als het veelal duale
karakter maken de trajecten aantrekkelijk voor recent afgestudeerde mbo-4 studenten en
mensen die al actief zijn op de arbeidsmarkt. Vanwege de grote doelgroep van werkenden zou
elke AD-opleiding flexibel en naar de wensen van de student vormgegeven moeten kunnen
worden.
Kwaliteit hoger onderwijs
De kwaliteit in het hoger onderwijs staat onder druk. De indicatoren laten stijgende studentenaantallen per docent zien en een lage deelname aan excellentieprogramma’s. De commissie-Veerman heeft in haar rapport een scherpe analyse van de tekortkomingen in het Nederlandse hoger onderwijsstelsel gegeven (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs
Stelsel 2010). De commissie geeft aan dat Nederland de doelstelling om tot de top 5 van de
meest concurrerende economieën in de wereld te behoren, niet redt als Nederland op de huidige voet doorgaat. Veerman geeft aan dat de studieuitval te hoog is, talent te weinig wordt
uitgedaagd en er te weinig flexibiliteit is in het systeem om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te bedienen. Het advies van de commissie is om een krachtige
impuls te geven aan de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse hoger onderwijs.
In het hoofdlijnenakkoord tussen onderwijskoepels en het kabinet wordt aangegeven hoe de
komende jaren uitvoering gegeven gaat worden aan het advies van de commissie-Veerman en
welke maatregelen genomen worden om te zorgen dat het Nederlandse hoger onderwijs tot
de wereldtop gaat behoren. De rode draad is dat ondernemers, bestuurders, onderzoekers,
docenten en studenten meer worden uitgedaagd om te excelleren en te komen tot een meer
gedifferentieerd en geprofileerd universitair landschap.
Het kabinet kiest ervoor deze agenda te financieren door een andere allocatie van de financiële middelen en niet door extra investeringen zoals Veerman bepleitte. Binnen de bestaande
middelen wordt 230 miljoen euro gereserveerd voor prestatieafspraken met hogescholen
en universiteiten over kwaliteit en studiesucces. Daarnaast worden met de universiteiten en
hogescholen collectieve en individuele prestatieafspraken gemaakt over kwaliteit, profilering
en valorisatie. Dit moet resulteren in een reductie van het aantal opleidingen, versterking van
de relevantie van het onderwijsaanbod voor de arbeidsmarkt en op onderzoeksgebied zwaartepuntvorming en versterking van de impact. De lat in het hoger onderwijs gaat omhoog.
De wet- en regelgeving wordt aangepast met het oog op borging van de diplomakwaliteit,
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studiesucces, onderwijskwaliteit en –intensiteit, selectie en differentiatie in het onderwijsaanbod en de bekostiging.
Ook beoogt het kabinet een deel van de bekostiging te ‘dynamiseren’ op basis van afspraken
over prestaties en profilering met hogescholen en universiteiten. Hiervoor is per 1 januari 2012
de Review Commissie Hoger Onderwijs en Onderzoek ingesteld. Deze commissie adviseert
over de voorstellen van hoger onderwijsinstellingen over kwaliteit, studiesucces, profilering en
valorisatie. Met elke instelling worden prestatieafspraken gemaakt; voor profilering en zwaartepuntvorming aan individuele instellingen wordt een selectief budget toegekend.
Het bedrag dat het kabinet reserveert voor een kwaliteitsimpuls wordt betaald door de
invoering van de langstudeerdersmaatregel en een sociaal leenstelsel in de masterfase. De
langstudeerdersmaatregel houdt onder andere in dat het collegegeld wordt verhoogd voor
studenten die langer dan een jaar uitlopen. Over de wenselijkheid van deze maatregelen is in
KIA-verband geen consensus, wel hecht iedereen eraan dat het hoger onderwijs voor iedereen
toegankelijk blijft. Dat vraagt bij de uitwerking aandacht.
Van leven lang leren naar duurzame inzetbaarheid
Een aantal jaren terug was ‘een leven lang leren’ een veelvuldig gebezigd begrip. Ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en langer doorwerken leidden ertoe dat het begrip ‘duurzame
inzetbaarheid’ van werkenden meer op zijn plaats is. Bij het vormgeven van goed inzetbaarheidsbeleid draait het om datgene wat werkenden met betrekking tot hun werk kunnen (competenties, belasting en belastbaarheid) en willen (verbondenheid met het werk en motivatie),
zowel binnen als buiten de organisatie. Elementen als persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit/
arbeidsmobiliteit, blijven leren, gezond zijn en blijven, het zoeken van uitdagingen in het
werk, werkplezier en persoonlijke ambities maken onderdeel uit van duurzame inzetbaarheid.
Het denken over en het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid van de werkende vergt dat
ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor iedereen noodzakelijk is, onder meer door
scholing. De indicatoren laten zien dat Nederland achterblijft bij de Europese top als het om
scholing in relatie tot werk gaat. Specifiek blijft ook de toegang tot hoger onderwijs voor
30-plussers achter bij relevante landen als Denemarken, Zweden, de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk (IVA en SEOR 2011). Veel werkenden en werkzoekenden die zich op latere
leeftijd willen opscholen via kwalificerend onderwijs doen dit via het deeltijdaanbod, omdat
het zich in beginsel goed laat combineren met werk. De deelname aan deeltijd-hoger onderwijs laat de afgelopen vijftien jaar in absolute zin een stagnatie zien, terwijl de vraag naar
hoger opgeleiden de komende periode juist verder gaat toenemen.
Duidelijk is dat voor het behalen van de ambities van de KIA-coalitie aanvullend beleid nodig
is. Een aantal kabinetsmaatregelen staat hier echter haaks op. Een voorbeeld was de maatregel om de publieke bekostiging van mbo-opleidingen voor studenten vanaf 30 jaar te stoppen.
Na overleg met sociale partners is deze maatregel aangepast. Voor onderwijsdeelnemers die
de beroepsbegeleidende leerweg volgen blijven er nu publiek bekostigde leerplaatsen, maar
het aantal wordt wel begrensd tot 47.000 per jaar en de private bijdrage wordt verhoogd. Er
lijken beperkende maatregelen voor 30-plussers te komen die de komende jaren een negatief effect kunnen hebben op het percentage volwassenen dat deelneemt aan scholing en
training.
Verschillende maatregelen kunnen een negatief effect op een leven lang leren hebben: de eerder genoemde langstudeerdersmaatregel (ook voor deeltijdstudenten), het duurder worden
van de tweede studie en het ontnemen van het recht op studiefinanciering voor 30-plussers.
Voorts zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de inburgering en educatie van invloed.
Landelijk is er voor educatie nog slechts 53 miljoen beschikbaar. Dit bedrag verhoudt zich
moeizaam tot de behoefte aan en de noodzaak van onderwijs aan volwassenen.
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Scholing wordt minder als instrument voor re-integratie ingezet. Het UWV verzorgt geen
scholing meer in het kader van de WW. Gemeenten kunnen in het kader van de WWB wel
scholing aanbieden, maar het blijkt dat het aandeel van de scholingskosten in de re-integratieuitgaven de afgelopen jaren is gedaald van acht procent in 2008 naar vijf procent in 2010. Het
beschikbare budget is in deze periode ook teruggelopen. Gemeenten zetten scholing steeds
minder in bij re-integratie omdat zij kiezen voor een ‘work first’ benadering en omdat scholing
relatief duur is. Verder speelt mee dat het effect op de re-integratie beperkt zou zijn (Boone &
Van Ours 2009).
Naast formeel en non-formeel leren is informeel leren de derde belangrijke poot van postinitiële scholing en leven lang leren. Met een ervaringscertificaat door Erkenning Verworven
Competenties (EVC) kan een individu zijn of haar competenties in kaart brengen en door een
onafhankelijke instelling laten valideren. Het kan gaan om competenties die zijn verworven
door informeel, non-formeel of formeel leren. EVC kan zowel een loopbaandoel (het vergroten
van de arbeidsmobiliteit) als een onderwijsdoel (kosteneffectieve scholing) dienen. Het aantal
EVC’s is de afgelopen jaren gestegen. Geconstateerd kan worden dat
EVC een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij de loopbaanontwikkeling van werknemers.
Daartoe is het wel van belang dat de kwaliteit wordt verbeterd en de bekendheid van EVC bij
werknemers, werkgevers, UWV en gemeenten wordt vergroot. Om dit te kunnen realiseren is
het van belang dat zowel de overheid als sociale partners in EVC blijven investeren. Een goede
stap in deze richting is het convenant EVC tussen de Stichting van de Arbeid en OCW.
Een andere positieve ontwikkeling is de start van het NLQF (Netherlands Qualification Framework) per 1 februari 2012. Met het NLQF ontstaat een objectief systeem om te kijken op welk
niveau een opleiding ingeschaald kan worden. Het NLQF zal de transparantie van opleidingsinspanningen verbeteren, wat bijdraagt aan de toegankelijkheid tot en doorstroom binnen formele en non-formele opleidings- en scholingsmogelijkheden. De kwalificatiewinst is ook voor
werkgevers zichtbaar. Het zichtbaar maken van kwalificatiewinst werkt ook stimulerend voor,
met name, laag opgeleide werknemers of werkzoekenden die moeite hebben via de formele
weg een diploma te behalen. Bovendien biedt het NLQF de kans om (zowel formeel als nonformeel) branchegerelateerd opleidings- en scholingsaanbod beter op elkaar af te stemmen.
Het NLQF is zo naast EVC een instrument om een leven lang leren meer vorm te geven.

3.2.2 Onderzoek
De maatregelen die worden aangekondigd in het kader van de Strategische Agenda Hoger
Onderwijs en Onderzoek zijn voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek van
groot belang (Rijksoverheid 2011). Tussen de VSNU en de bewindslieden van OCW en EL&I
is eind 2011 een hoofdlijnenakkoord gesloten om het universitair onderwijs en onderzoek
toekomstbestendig te maken (OCW en VSNU 2011). Het hoofdlijnenakkoord vormt het kader
voor prestatieafspraken tussen de ministeries en de individuele universiteiten, die in de zomer
van 2012 worden bekrachtigd. Naast dit akkoord is het nieuwe bedrijfslevenbeleid van belang
voor het verbeteren van de publiek-private samenwerking op onderzoeksgebied (Rijksoverheid 2011a).
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Het Topsectorenbeleid
Groeiende internationale concurrentie zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar ook
nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Met het nieuwe bedrijfslevenbeleid wil het kabinet bedrijven en kennisinstellingen mobiliseren om aan te haken
op deze kansen. Daarbij is gekozen voor een sectorale en integrale aanpak, omdat
kansen en knelpunten veelal sectorspecifiek van aard zijn. Er is bijzondere aandacht
voor negen topsectoren van de Nederlandse economie: Agro & Food, Chemie, Creatieve industrie, Energie, High Tech Systemen en materialen, Life Sciences & Health,
Logistiek, Tuinbouw & uitgangsmaterialen en Water. Dit zijn sectoren die kennisintensief zijn, export-georiënteerd, met veelal sectorspecifieke wet- en regelgeving en
die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken.
Uitgangspunt van de topsectorenaanpak is dat een goede wisselwerking tussen
bedrijven, kennisinstellingen en overheid noodzakelijk is om Nederland in de top
van de mondiale kenniseconomieën te brengen en te houden. Per sector is een
zogenaamd topteam ingesteld met als opdracht om een actieagenda op te stellen
waarin voorstellen worden gedaan om de publiek-private samenwerking te bevorderen. Deze actieagenda’s zijn uitgewerkt in innovatiecontracten tussen bedrijven,
kennisinstellingen en overheid.
Een topteam bestaat uit vier vertegenwoordigers van respectievelijk het grote
bedrijfsleven, het MKB, de (regionale) overheid en kennisinstellingen. Het kabinet
heeft 1,5 miljard euro aan bestaande middelen gereserveerd voor dit topsectorenbeleid en verwacht een matching vanuit de private sector in dezelfde orde van
grootte. Bedrijven worden daartoe gestimuleerd via de fiscale weg. Uit de in januari
2012 opgeleverde voorstellen voor innovatiecontracten blijkt dit commitment te zijn
gerealiseerd.
In Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) zullen bedrijven en kennisinstellingen
de onderzoeksagenda’s uit de innovatiecontracten ten uitvoer brengen. Belangrijke
doelstelling van de topsectorenaanpak is dat in 2015 meer dan 500 miljoen euro
omgaat in de TKI’s, waarvan tenminste 40 procent wordt gefinancierd door het
bedrijfsleven.
Voor elke sector zijn ook Human Capital Agenda’s (HCA) opgesteld, bedoeld om de
aansluiting van het gehele onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Verder is
een Masterplan bèta en technologie opgeleverd. Dit plan geeft aan dat de Nederlandse industrie, met name de topsectoren, meer technisch opgeleide mensen
nodig hebben op alle niveaus.
Publieke onderzoeksinvesteringen
De doelstelling van de KIA-coalitie is dat in 2020 1 procent van het BBP door de overheid
wordt geïnvesteerd in onderzoek. De indicator geeft de meest recente, internationaal vergelijkbare waarde van 0,74 procent voor het jaar 2009. Het aandeel in het BBP van de publieke
financiering voor R&D was in 2009 hoger dan in 2007, maar bleef nog ver verwijderd van de
doelstelling.
Onlangs is een voorpublicatie van het Totale Onderzoek Financiering (TOF) van het Rathenau Instituut verschenen, die meer inzicht geeft in de toekomstige ontwikkeling van de
onderzoeksuitgaven van de overheid (Rathenau Instituut 2012). Uit de berekeningen van het
Rathenau Instituut blijkt dat de gezamenlijke ministeries in 2016 400 miljoen euro minder aan
onderzoek uitgeven dan in 2012. De daling wordt grotendeels veroorzaakt door het aflopen
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van FES- en innovatieprogramma’s en bezuinigingen op instituten voor toegepast onderzoek.
Dit leidt naar verwachting voor de komende jaren tot een dalend percentage van het BBP dat
aan onderzoek wordt uitgegeven, waardoor Nederland verder verwijderd raakt van de KIAdoelstelling voor publieke onderzoeksuitgaven.
Hierbij wordt opgemerkt dat de TOF, vanwege de OESO-afspraken, fiscale maatregelen niet
meeneemt in de berekening, terwijl het kabinet juist de keuze heeft gemaakt om in te zetten
op een verschuiving van directe investeringen (subsidies) naar indirecte investeringen (fiscale
maatregelen). Inmiddels zijn door EL&I cijfers aangeleverd waarin fiscale maatregelen wel
worden meegenomen in de berekening. Wanneer fiscale maatregelen (inclusief de innovatiebox) worden meegenomen als publieke R&D-uitgaven, dan volgt uit de berekening een
stijging van 0,07 procentpunt BBP in 2016 ten opzichte van het jaar 2008 (het jaar voor de
recessie en de tijdelijke crisis- en herstelmaatregelen). Hierbij wordt uitgegaan van een BBPgroei van 1 procent vanaf 2013.
Kwaliteit, doelmatigheid en zichtbaarheid onderzoeksinstellingen
De kwaliteit en doelmatigheid van het Nederlandse onderzoek is van topniveau. De wetenschappelijke productie per onderzoeker is hoog, hetzelfde geldt voor de impactscore van
wetenschappelijke artikelen. Maar ons land is te klein om in alles uit te blinken, en dus zullen er
voortdurend keuzes moeten worden gemaakt. Het beleid is erop gericht dat het onderzoekslandschap van de toekomst een groter aantal gespecialiseerde kennisclusters kent dan nu.
In deze clusters werken universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden intensief met elkaar samen op onderzoeksgebieden
binnen topsectoren en maatschappelijke thema’s als veiligheid en gezond ouder worden. Het
beeld dat de overheid voor ogen staat is wetenschappelijk onderzoek van topkwaliteit met
een grote impact op innovatie, bedrijvigheid en de samenleving. Het praktijkgerichte onderzoek op hogescholen draagt sterk bij aan kennisvalorisatie. Nieuwe kennis vindt sneller en
gemakkelijker zijn weg in nieuwe producten en diensten. Toptalent uit binnen- en buitenland
vindt sneller zijn weg naar de zwaartepunten in het onderzoek van de kennisinstellingen.
Naast hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en een intensieve interactie met de omgeving
zijn gepassioneerde wetenschappers met veel kwaliteit cruciaal voor een innovatieve samenleving. Dit betekent dat ons wetenschappelijk talent de ruimte moet krijgen, en dat er
permanent aandacht moet zijn voor talentbeleid binnen het HRM-beleid op de instellingen.
De onderzoeksinstellingen zijn zich daarvan goed bewust en richten zich op alle niveaus van
onderwijs en onderzoek op jonge talenten. NWO en KNAW besteden via speciale programma’s en subsidies veel aandacht aan het stimuleren van talent.
De afgelopen jaren hebben de universiteiten belangrijke stappen gezet op het gebied van
zwaartepuntvorming en samenwerking van het onderzoek. De komende periode zal gewerkt
worden aan een verdere profilering van het onderzoekslandschap. In het hoofdlijnenakkoord
van VSNU en OCW zijn onder andere afspraken gemaakt over een voortgaande profilering en
zwaartepuntvorming in het onderzoek om de internationale positie en de wetenschappelijke
en maatschappelijke impact van het onderzoek te versterken. De zwaartepunten hebben
zowel betrekking op het wetenschappelijk profiel als op het maatschappelijk profiel van de
universiteit. Inzet daarbij is dat elke universiteit op tenminste enkele gebieden tot de wereldtop gaat behoren. Dat vereist een scherp onderzoeksprofiel, gebaseerd op wetenschappelijke
sterktes.
Universiteiten keuzes op basis van hun eigen profiel, wetenschappelijke sterktes, maatschappelijke uitdagingen, grand challenges en de innovatiecontracten die in het kader van het
topsectorenbeleid worden ontwikkeld. Daarbij houden ze rekening met de verdeling van de
middelen voor infrastructuur en ICT door NWO en de middelen die in de Strategische Agenda
zijn gereserveerd. De universiteiten geven aan welk onderzoek ze de komende jaren verster-
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ken en welk onderzoek ze afbouwen. Zij beschrijven ook hun voornemens op het gebied van
samenwerking met andere universiteiten, al dan niet in het kader van regionale allianties, met
de onderzoeksinstituten van NWO en KNAW, met andere kennisinstellingen en met bedrijven.
De staatssecretaris van OCW heeft ook met de hbo-sector een hoofdlijnenakkoord afgesloten
dat min of meer langs dezelfde lijnen loopt: meer aandacht voor kwaliteit en prestaties in het
onderwijs, profilering, valorisatie en zwaartepuntvorming in het praktijkgerichte onderzoek
(OCW en HBO-Raad 2011). Bij dit laatste gaat het om de uitbouw van de Centers of Expertise
waarin een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en bedrijfsleven. Hogescholen die goed presteren op dit gebied kunnen daarvoor extra middelen krijgen
(die overigens afkomstig zijn van kortingen bij instellingen die niet goed presteren).
In de Strategische Agenda van OCW staat aangegeven dat in deze kabinetsperiode een bedrag van 90 miljoen euro aan onderzoeksmiddelen wordt geheralloceerd. Hiervoor worden de
publiek bekostigde universiteiten en hogescholen voor een bedrag van 70 miljoen euro gekort
op basis van hun onderzoeksaandeel. Daarnaast vindt een korting plaats van 20 miljoen euro
op de tweede geldstroom. De hierdoor vrijkomende middelen zijn bestemd voor verdere profilering van het onderzoekslandschap in relatie tot de topsectoren. Bij de besteding van deze
middelen dient een duidelijke relatie te worden gelegd met de agenda’s van de topsectoren.
Er is gekeken welke extra investeringen het grootste effect hebben op de verdere profilering
van het onderzoekslandschap, op de kwaliteit van het onderzoek en op de topsectoren. De
eerste prioriteit ligt bij investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, omdat deze
zorgen voor krachtige onderzoekszwaartepunten en voor goede mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties. Het bestaande jaarlijkse
budget voor de grote onderzoeksinfrastructuur van 20 miljoen euro bij NWO wordt daarom
verhoogd met 36 miljoen. Er komt ook een groter budget beschikbaar voor toponderzoekscholen: 50 miljoen in plaats van 26 miljoen euro.
Uit de rapporten van de topsectoren blijkt in iedere geval dat er vanuit het bedrijfsleven sterke
behoefte is aan meer onderzoek en onderwijs op het gebied van bèta-techniek.
Duurzame publiek-private samenwerking
Een belangrijk onderdeel van de actieagenda’s van de topsectoren zijn voorstellen voor innovatiecontracten. Dit zijn concrete ‘roadmaps’ voor onderzoek en innovatie over de hele
keten, van fundamenteel onderzoek tot demonstratieprojecten. In deze contracten staat
de publiek-private samenwerking door middel van Topconsortia voor Kennis en Innovatie
(TKI’s) centraal. Het is de bedoeling dat deze contracten in april 2012 worden gefinaliseerd en
ondertekend door de deelnemende partijen. De topteams wijzen er op dat een aantal zaken
helder moet worden alvorens over te kunnen gaan tot het sluiten van de innovatiecontracten:
meer duidelijkheid over de inzet van de publieke middelen, over de definitie van de TKI’s, over
de aansluiting van het innoverend MKB, en over de cofinanciering die noodzakelijk is voor het
nieuwe Europese kaderprogramma Horizon 2020.
Ten behoeve van de innovatiecontracten worden de middelen van NWO en KNAW deels voor
de topsectoren ingezet. Het gaat in 2015 om 350 miljoen euro aan onderzoeksmiddelen. Dit
bedrag dient te worden ingezet op basis van de kennisagenda’s van de topsectoren en het
commitment van het bedrijfsleven (NWO-topsectorenluik). Van TNO, DLO-instituten en GTI’s
wordt een inzet gevraagd van 250 miljoen euro in 2015. NWO, KNAW en TNO en andere financiers hebben onlangs hun voorstellen ingediend.
Nieuwe toepasbare kennis
De indicator ‘nieuwe toepasbare kennis’ kijkt naar octrooien, zowel Europees als wereldwijd.
Deze geven een indruk van de mate waarin individuen, bedrijven en kennisinstellingen succesvol zijn in de ontwikkeling van nieuwe vindingen met een (potentiële) economische waarde.
Als we kijken naar de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar dan kent Nederland na een aan-
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vankelijke groei een min of meer gelijkblijvend aantal aangevraagde octrooien. Meer precieze
bestudering van de cijfers leert dat de octrooiaanvragen vanuit Nederland op het gebied van
audiovisuele technologie van meer dan 1000 per jaar in 2005 is teruggevallen tot minder dan
200 per jaar in 2010. De stijging van het aantal aanvragen op andere gebieden, zoals medische
technologie, kunnen dit verlies niet goed maken. Het aantal patentaanvragen van andere bedrijven, ondernemers en uitvinders steeg juist. Het is dus niet makkelijk om op basis van deze
cijfers iets te zeggen over de al dan niet afnemende innovatiekracht van Nederland, octrooien
hebben als maatstaf voor innovatie bovendien de nodige beperkingen.
Octrooien zijn belangrijk, maar slechts één aspect van nieuwe toepassingen. In toenemende
mate wordt het bredere begrip valorisatie van kennis gehanteerd. In 2008 hebben overheid,
kennisinstellingen en werkgevers in de valorisatieagenda ‘Kennis moet circuleren’ samen
afgesproken hoe ze de valorisatie, oftewel het benutten van kennis, gaan verbeteren (Innovatieplatform 2008). In het hoofdlijnenakkoord tussen VSNU en OCW zijn afspraken gemaakt
over de te bereiken outputdoelstellingen in het verlengde van de valorisatieagenda. Doel
is dat elke kennisinstelling in 2015 beschikt over een professioneel ingerichte en bemenste
valorisatie-infrastructuur en 2,5 procent van de middelen besteedt aan valorisatie. Daarbij
gaat het zowel om economische als om maatschappelijke benutting van kennis, en om kennis
uit alle domeinen, dus bijvoorbeeld uit de medische en technische hoek, maar ook uit het alfaen gammadomein en de kunsten.
Het kabinet streeft er naar om valorisatie in kennisinstellingen een stevige plaats en een hoogwaardige uitvoering te geven. Daarnaast wordt in de kwaliteitszorg voor onderzoek valorisatie
definitief als evaluatiecriterium opgenomen. Er komen in de loop van 2012 indicatoren om
de inspanningen in valorisatie te kunnen monitoren. Hierbij kan gedacht worden aan aantallen patenten en octrooien die vermarkt zijn, maar ook aan zaken als aantallen start-ups, de
bijdrage aan de werkgelegenheid en de mate van private investeringen. Het bureau van het
Platform ERiCPLUS (Evaluating Research in Context) is inmiddels ondergebracht bij NWO.
ERiCPLUS stelt zich ten doel om methoden en indicatoren te ontwikkelen voor het beoordelen
van maatschappelijke waarde van wetenschap, zowel bij het beoordelen van subsidieaanvragen (vooraf) als bij het beoordelen van onderzoeksprogramma’s (achteraf). Bij ERiCPLUS
zijn - naast NWO - de KNAW, VSNU, HBO-Raad en de afdeling Science Assessment van het
Rathenau Instituut betrokken.
Verder zullen de kennisinstellingen beleid voeren om hun wetenschappers en onderzoekers te
stimuleren en te belonen voor hun valorisatieinspanningen. Dit kan door aanpassingen in het
HRM-beleid. Te denken valt aan het aannamebeleid, het - waar nodig - mogelijk maken van
een flexibele tijdsinzet, aan terugkeergaranties, en aan valorisatie als onderdeel van functioneringsgesprekken.
Voor succesvolle valorisatie is het nodig om te leren van succesvolle praktijken. De aanpak
die de Technologiestichting STW hiervoor gebruikt wordt in het algemeen gezien als best
practice. STW hanteert naast het criterium van excellentie het criterium van utilisatie, en
heeft altijd een begeleidingscommissie waarin het bedrijfsleven (of een andere gebruiker)
participeert. Ervaringen die hiermee zijn opgedaan, laten zien dat alleen onderzoek van
hoogwaardige kwaliteit leidt tot hoogwaardige valorisatie. STW is in staat gebleken die hoogwaardige kwaliteit te bieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat onderzoek wordt omgezet
in concrete toepassingen. Om de valorisatie van het technisch wetenschappelijk onderzoek
te versterken, wordt het budget van STW verhoogd met 10 miljoen euro. Ook NWO zal zijn
activiteiten voor valorisatie via STW en de valorisation grant uitbreiden. NWO streeft ernaar
benutting en impact als volwaardig criterium mee te nemen bij het beoordelen en honoreren
van onderzoeksvoorstellen.
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3.2.3. Innovatief ondernemen
Het nieuwe bedrijfslevenbeleid van het kabinet betekent een belangrijke hervorming van het
innovatiebeleid. Het legt accent op het realiseren van een excellent ondernemingsklimaat in
algemene zin, maar vernieuwend is bovenal het topsectorenbeleid waarin overheid, ondernemers en onderzoekers samenwerken voor behoud en uitbouw van de Nederlandse positie
op het wereldtoneel. De ontwikkeling van topsectoren heeft naar verwachting een uitstraling
naar andere bedrijvigheid in Nederland. Wanneer Nederland voor de topsectoren zeer concurrerende condities weet te bieden, zowel nationaal als voor het betreden van buitenlandse
markten, opent dat volgens de topteams ook wegen voor veel andere sectoren.
Het topsectorenbeleid is een integraal beleid, dat wil zeggen dat het verschillende facetten in
zich verenigt die ondernemingen kunnen helpen bij hun innovatieve activiteiten. Dat kan gaan
om zaken als regulering op productmarkten (nationaal en Europees), het infrastructuurbeleid,
arbeidsmarktbeleid, de overheid als launching customer, het exportkrediet (verzekerings)
instrumentarium en de fiscaliteit. Vanzelfsprekend is een excellente kennisinfrastructuur en
een stimulerend innovatieklimaat één van de belangrijke elementen in dit beleid.
Onderzoeksinvesteringen bedrijfsleven
Op dit moment blijven de private onderzoeksinvesteringen nog achter bij de KIA-doelstelling
voor 2020. Het kabinetsbeleid voor de topsectoren is er op gericht dat tij te keren. Dat gebeurt
door een pakket aan fiscale maatregelen. Het kabinet introduceerde per 1 januari 2012 een fiscale aftrek voor investeringen in de niet-loonkosten van R&D (RDA), in aanvulling op de fiscale
aftrek voor loonkosten van R&D (WBSO). Deze RDA heeft een budget van 250 miljoen euro in
2012 dat zal oplopen naar 500 miljoen in 2015. Daarnaast werkt het Kabinet aan een aanvullend fiscaal innovatiepakket oplopend tot 100 miljoen in 2015. Deze en andere maatregelen
moeten ervoor zorgen dat de afbouw van subsidies wordt opgevangen.
Kwaliteit omgeving voor innovatie
Voor deze indicator kijken we naar het beschikbare aantal onderzoekers en kenniswerkers in
de beroepsbevolking en naar de ICT infrastructuur. Nederland scoort over het algemeen goed
op de kwaliteit van de omgeving voor innovatie maar verdere verbetering blijft noodzakelijk.
Een belangrijk element in het verder verbeteren van de kwaliteit van de omgeving voor innovatie zijn de Human Capital Agenda’s die de topsectoren begin 2012 hebben gepresenteerd.
De agenda’s hebben twee hoofddoelstellingen: het verbeteren van de aansluiting - kwalitatief
en kwantitatief - tussen onderwijs en bedrijfsleven ten behoeve van de topsectorenagenda’s
en het vergroten van de aantrekkingskracht van de sectoren op werknemers door het verbeteren van het beroepsperspectief. De Human Capital Agenda’s kunnen afspraken bevatten over
publiek-private sectorplannen en samenwerkingsverbanden tussen werkgevers en onderwijsinstellingen, zoals de centers of expertise (hbo) en centra voor innovatief vakmanschap (mbo).
Verder kan het bedrijfsleven afspraken maken over een aantrekkelijk beroepsperspectief in
de sector, onder meer door private investeringen in imago, maar ook door het investeren in
omscholing en opscholingstrajecten.
Naast de Human Capital Agenda’s is er ook een gezamenlijk Masterplan Bèta en Technologie
opgesteld. Met het Masterplan worden de activiteiten uit de Human Capital Agenda’s, waar
brede samenwerking tussen sectoren waardevol is, op elkaar afgestemd. Alle topsectoren
verbinden zich door middel van het Masterplan aan een gezamenlijke aanpak van de generieke elementen van de hoofdthema’s. Centrale speerpunten binnen het Masterplan zijn 1)
een grotere instroom van gediplomeerd bèta- en technologietalent in de topsectoren, 2) een
continue afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 3) het blijven binden en boeien van
de technische beroepsbevolking en 4) het vergroten van het internationale perspectief op de
arbeidsmarkt voor de topsectoren.
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Het is de ambitie om met concrete voorstellen voor private beurzen te komen en met voorstellen hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van internationale kansen, binnen Europa en
daarbuiten. Initiatieven vanuit de topsectoren die de economie en maatschappij in ontwikkelingslanden versterken, worden ondersteund door programma’s voor ontwikkelingssamenwerking (OS). De inzet loopt daarbij op van 200 miljoen euro in 2012 naar 300 miljoen in 2015,
waarvan circa 55 miljoen is gereserveerd voor publiek-private partnerschappen.
Verder start nog dit jaar een pilot om de toelating van kortverblijvende kennismigranten te
vereenvoudigen. De fiscale 30 procent-regeling voor expats wordt beter gericht en aangepast
zodat een buitenlandse promovendus die na zijn/haar promotie in Nederland gaat werken er
ook voor in aanmerking komt.
Samenwerking MKB
De samenwerking met het MKB is een topprioriteit in het beleid van het ministerie van EL&I,
en het blijkt ook uit de meeste (voorlopige) innovatiecontracten dat er een grote inzet is vanuit
het MKB. Helaas ontbreken nieuwe cijfers bij deze indicator terwijl vorig jaar de indicator rood
kleurde. Gelukkig zijn er wel tekenen die tot gematigd optimisme stemmen. Het MKB heeft
zoals gezegd een duidelijke plek gekregen in het topsectorenbeleid en er zit groei in de werkgelegenheid. Ook wordt er meer samengewerkt. De Innovation Union Scoreboard geeft een
groei aan van 13 procent op de indicator ‘Innovative SME’s collaborating with others’. TNO zag
het aandeel samenwerking met ondernemers in 2011 met 10 procent groeien.
In zijn reactie op de adviezen van de topteams merkte de minister van EL&I op dat bedrijven
in de economische topsectoren moeite hebben met het verkrijgen van kapitaal voor risicovolle
innovatieve activiteiten. Met name in de fase van echte groei is sprake van een financieringsgat (valley of death). Het kabinet heeft daarom besloten deze kabinetsperiode een bedrag van
500 miljoen euro uit te trekken voor een ‘Innovatiefonds MKB+’. Met dit fonds wil het kabinet innovatieve ondernemers ondersteunen bij het vinden van financiering voor innovatieve
projecten die niet volledig uit de markt kunnen worden gefinancierd. Het uitgangspunt hierbij
is dat dit risicokapitaal bij succesvolle innovaties wordt terugbetaald, zodat met het beschikbare geld weer nieuwe innovatieve projecten mogelijk worden. De komende jaren wordt het
innovatiefonds in stappen ingevuld. In 2012 bedraagt de omvang nagenoeg 100 miljoen euro,
over de periode tot 2015 is dit gegroeid tot 500 miljoen. Dit betekent een verdubbeling van de
huidige middelen voor innovatiekredieten voor mkb-bedrijven en een uitbouw van de financieringsmogelijkheden voor snel groeiende bedrijven. Ook is de ondergrens van innovatiekredieten naar beneden bijgesteld (naar minimaal 150.000 euro projectkosten).
Daarnaast wordt de garantieregeling voor ondernemingsfinanciering (GO) voor leningen tot
maximaal 50 miljoen euro verlengd. Het garantiebudget van het borgstellingskrediet MKB
wordt verhoogd van ruim 750 miljoen euro naar 1 miljard. Het plafond voor microkredieten
wordt verhoogd van maximaal 35.000 euro naar 50.000 euro. Verder is het budget voor de Innovatie Prestatiecontracten (IPC’s) verdubbeld. IPC’s hebben tot doel de samenwerking tussen
MKB’ers die gezamenlijk willen innoveren te ondersteunen.
Ondernemerschap en Innovatie
De KIA-indicatoren op het terrein ‘ondernemerschap’ laten een positief beeld zien. Het percentage mensen dat bezig is met het opzetten van een nieuwe onderneming is tussen 2009
en 2010 (de meest recente waarde) weer gestegen en Nederland gaat richting de top van
de OESO-landen. Deze starters maken ook steeds meer gebruik van nieuwe technologieën.
Jammer genoeg zijn er nog geen recente cijfers om te zien of deze positieve ontwikkeling ook
zijn uitwerking heeft op het aantal nieuwe producten. De cijfers over technologisch nieuwe en
sterk verbeterde producten gaan tot het jaar 2008. Hetzelfde geldt voor niet-technologische
innovaties. Wel duidelijk is dat Nederland vergeleken met andere landen toen slecht scoorde.
De topsectoren hebben dan ook begin januari 2012 een groot aantal maatregelen voorgesteld
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om de innovativiteit ook in deze crisisperiode te versterken. Nadat de partners na goedkeuring door het kabinet onder de innovatiecontracten hun handtekening hebben gezet kan de
uitvoering beginnen. Naast de overheid en het bedrijfsleven participeren NWO, KNAW en de
toegepaste kennisinstituten hierin. De verwachting is dat de innovativiteit gaat toenemen.
Ook buitenlandse investeringen kunnen hieraan bijdragen. In de werving van buitenlandse
investeringen komt de nadruk te liggen op het aantrekken van hoogwaardige, strategische investeringen in de topsectoren. De ambitie voor 2012 is minstens 150 investeringsprojecten ter
waarde van 625 miljoen euro (3000 directe banen) te behalen. Het kabinet zal internationaal
vooraanstaande (voormalige) CEO’s, politici, wetenschappers en bestuurders betrekken bij
de versterking van de economische diplomatie en het aantrekken van buitenlandse ondernemingen. Omgekeerd worden buitenlandse CEO’s van in Nederlandse gevestigde bedrijven
uitgenodigd (als ambassadeur) beschikbaar te zijn voor CEO’s van buitenlandse bedrijven die
vestiging in Nederland overwegen.

Kennis en Innovatie Foto 2012

Bijlagen
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Toelichting indicatoren
overzicht
Alvorens de zestig indicatoren te presenteren, leggen we eerst uit welke methoden zijn
gehanteerd bij het toekennen van de kleuren en bij het ‘optellen’ van de kleuren van de zestig
indicatoren tot de kleuren van de zeventien hoofdindicatoren. Een hoofdindicator is een
categorie die meerdere indicatoren omvat. Zo bestaat de hoofdindicator ‘onderwijsinvesteringen’ uit de indicatoren ‘publieke onderwijsinvesteringen’ en ‘private onderwijsinvesteringen’.
De hoofdindicatoren laten zich op hun beurt groeperen in drie velden: het onderwijsveld, het
onderzoeksveld en het veld ‘innovatief ondernemen’.
Wijze van bepaling van de kleuren
Om de kleuren te kunnen bepalen zijn steeds de volgende twee vragen gesteld:
1. In hoeverre ontwikkelt de kwantitatieve proxy zich zodanig dat we mogen verwachten dat
de (kwantitatieve) doelstelling voor 2020 wordt gehaald? Hierbij wordt strikt naar de ontwikkeling van het cijfer gekeken ten opzichte van vorige jaren.
2. Zijn er bijzondere omstandigheden op grond waarvan verwacht moet worden dat het vanaf
nu beter, of juist slechter, zal gaan dan de hierboven vermelde puur kwantitatieve benadering doet vermoeden? Bijvoorbeeld recent ingezet kabinetsbeleid, een vertekening als
gevolg van de conjunctuur of andere relevante omgevingsfactoren. Van het puur cijfermatige oordeel is alleen afgeweken als er een grote mate van zekerheid bestaat dat er in dat
oordeel belangrijke recente ontwikkelingen niet zijn meegenomen.
Ook kleuren als er geen nieuwe cijfers zijn
Niet voor alle indicatoren zijn nieuwe cijfers beschikbaar ten opzichte van de vorige KIA- foto.
Bepaalde cijfers worden slechts eens in de zoveel jaar verzameld. Als er geen nieuw cijfer is
wordt in principe de kleur van de vorige KIA-foto gehandhaafd. Dit hoeft echter niet altijd
het geval te zijn omdat de omgeving kan zijn veranderd. Er wordt dan ook de volgende vraag
gesteld wanneer er geen nieuw cijfer is: is er in de omgeving iets gebeurd dat aanleiding geeft
om ons oordeel in positieve of in negatieve zin bij te stellen?
Wanneer het meest recente cijfer zeer sterk verouderd is, in deze KIA-foto betreft dit cijfers
van vóór 2008, wordt geen kleur toegekend.
Het ‘optellen’ van indicatoren tot een hoofdindicator
Nadat aan de zestig afzonderlijke indicatoren kleuren zijn toegekend, moeten deze kleuren
nog worden ‘opgeteld’ tot die van de zeventien hoofdindicatoren. Bij het optellen hanteren we
de volgende uitgangspunten:
– Binnen een hoofdindicator zijn alle indicatoren ons even lief. We maken dus geen weging.
– De enige uitzonderingen op deze regel zijn de financiële indicatoren. Daar geldt namelijk
dat elke euro ons even lief is. Concreet: als de indicator ‘publieke onderwijsinvesteringen’
rood kleurt en de indicator ‘private onderwijsinvesteringen’ groen, maar het verschil in
euro’s bij de ene indicator veel groter is dan bij de andere, dan geeft de indicator waarbij het
verschil het grootst is, de doorslag.
– Bij het optellen neutraliseren groen en rood elkaar: groen plus rood telt op tot oranje.
– Indien er een overwicht bestaat van of groen of rood, dan kleurt de hoofdindicator of groen
of rood (groen plus oranje wordt groen, groen plus rood wordt oranje).
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– Daarvoor geldt wel dat dit overwicht van groen of rood minimaal 25 procent van het
totale aantal indicatoren betreft. Bijvoorbeeld, twee groene + één rode + één oranje = een
overwicht van één groen op een totaal van vier indicatoren. Dit overwicht voldoet aan de
norm van minimaal 25 procent. Daarom kleurt de hoofdindicator groen. Was er een tweede
oranje indicator geweest, dan zou het groene overwicht slechts 20 procent van de indicatoren hebben bedragen, en zou de hoofdindicator dus oranje zijn gekleurd.
– Indien meer dan de helft van de onderliggende indicatoren geen kleur heeft, doordat de
cijfers sterk verouderd zijn, wordt ook voor de hoofdindicator geen kleur toegekend.
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Indicatorenoverzicht
Onderwijs
Publieke onderwijsinvesteringen
1. Publieke-investeringen
Definitie

Publieke uitgaven (zonder R&D) aan onderwijsinstellingen (% bbp)

Databron

Education at a glance & MSTI

Stand 2010

4,18% (waarde 2006)

Stand 2011

4,12% (waarde 2007)

Stand 2012

4,12% (waarde 2008)

Doelstelling
2020

5,18% (gemiddelde top 5 van de Global Competitiveness Index (GCI))

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

Het gemiddelde van de top 5 van de GCI voor zover beschikbaar is 4,95%
(waarde 2008). Het verschil is dus iets teruggelopen maar er is nog steeds
sprake van een groot verschil met Zwitserland, Singapore, Zweden,
Finland en de Verenigde Staten.
2008 is het meest recente jaar waarvoor internationaal vergelijkbare cijfers
beschikbaar zijn. Hierdoor is een mogelijk effect van de huidige economische crisis nog niet zichtbaar in de cijfers.

2.Private onderwijsinvesteringen
Definitie

Private uitgaven aan onderwijsinstellingen (procent BBP)

Databron

Education at a glance & MSTI

Stand 2010

0,78% (waarde 2006)

Stand 2011

0,82% (waarde 2007)

Stand 2012

0,81% (waarde 2008)

Doelstelling
2020

0,81% (gemiddelde top 5 van de Global Competitiveness Index (GCI))

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

In 2008 was het gemiddelde van de top van de GCI voor zover beschikbaar
0,80%. Nederland zit daar iets boven.
2008 is het meest recente jaar waarvoor internationaal vergelijkbare cijfers
beschikbaar zijn. Hierdoor is een mogelijk effect van de huidige economische crisis nog niet zichtbaar in de cijfers.
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Kwaliteit en beschikbaarheid onderwijspersoneel
3. Instroom universitaire lerarenopleiding
Definitie

Het aantal instromers in de universitaire lerarenopleiding (ULO)

Databron

www.stamos.nl

Stand 2010

972 (waarde 2007)

Stand 2011

927 (waarde 2008)

Stand 2012

1109 (waarde 2009)

Doelstelling
2020

Minstens 1200

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

Ten opzichte van 2008 is het aantal instromers in 2009 sterk gestegen,
maar het voorlopige cijfer voor 2010 laat weer een daling zien. Dit cijfer is
nog niet definitief en daarom niet opgenomen in deze KIA-foto. De lange
termijnontwikkeling sinds 2003 laat geen stijging zien. De waarden blijven
tussen de 900 en 1100 liggen.

4. Instroom eerstegraads HBO lerarenopleiding
Definitie

Het aantal instromers in de eerstegraads HBO lerarenopleiding

Databron

www.stamos.nl

Stand 2010

797 (waarde 2009)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

668 (waarde 2010)

Doelstelling
2020

Minstens 956 (exclusief lichamelijke opvoeding)

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

Het aantal instromers is in 2010 gedaald ten opzichte van 2009. De lange
termijnontwikkeling sinds 2003 laat echter een stijging zien met name
vanaf 2008. Deze stijging zet zich op dit moment echter onvoldoende door
om de doelstelling in 2020 te halen.
De genoemde aantallen zijn exclusief de masteropleidingen ‘special educational needs’ en de master ‘leren en innoveren’. In 2010 bedroeg de instroom voor deze opleidingen 2.921. Ook deze masteropleidingen dragen
bij aan meer masterdocenten.

5. Aandeel afgestudeerde leraren dat in onderwijs werkt
Definitie

Beroepsrendement na afstuderen (procent) (in voortgezet onderwijs); het
aandeel van de afgestudeerden van de lerarenopleiding dat een jaar na
afstuderen werkzaam is in het onderwijs.

Databron

www.stamos.nl, gegevens afkomstig uit Loopbaanmonitor OCW

Stand 2010

78% (waarde 2007)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

74% (waarde 2009)
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Doelstelling
2020

80%

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

Na een stijging in de periode tot 2006 van 71% naar 79% is het beroepsrendement sinds 2008 weer langzaam aan het dalen. De streefwaarde wordt
niet gehaald als de ontwikkeling zich doorzet. Het is nog onduidelijk of er
sprake is van een trendbreuk. De kleur verandert daardoor van groen naar
oranje.

6. Inschrijving lerarenregister
Definitie

Het percentage docenten dat zich geregistreerd heeft in het lerarenregister.

Databron

Onderwijscoöperatie

Stand 2010

Nog geen waarde

Stand 2011

Nog geen waarde

Stand 2012

Nog geen waarde

Doelstelling
2020

50%

Kleur indicator
Toelichting
foto

De voorbereiding van het lerarenregister ligt op koers en vanaf januari
2012 kunnen leraren zich inschrijven. Omdat de inschrijving nog niet is gestart is er nog geen kleur toegekend. Vanaf volgend jaar kan naar verwachting voor het eerst een kleur worden toegekend.
Bij het opstellen van de ’Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020’ is de doelstelling van 100% vastgesteld. Op advies van het coöperatiebestuur wordt
de doelstelling aangepast naar 50%. De planning is nu dat 100% van de
leraren in 2020 bekwaamheidsonderhoud pleegt dat registrabel is en dat
50% van alle leraren één of meerdere registratiecycli hebben doorlopen.

7. Deskundigheidsbevordering
Definitie

Deelname aan deskundigheidsbevordering in uren uitgedrukt als percentage van arbeidstijd

Databron

Tussenmeting Convenant Leerkracht

Stand 2010

po: niet beschikbaar, vo: 3% (waarde 2008), mbo: niet beschikbaar

Stand 2011

po/vo/mbo: 2,5-4%

Stand 2012

Ongeveer 3%

Doelstelling
2020

10%

Kleur indicator

2011:  2012: .
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Toelichting
foto

Van deze indicator zijn weinig beschikbare gegevens voorhanden. Uit de
uitkomsten van het onderzoek Tussenmeting Convenant Leerkracht blijkt
wel dat het doel van 10% bij lange na niet wordt gehaald. Het cijfer heeft
betrekking op het gemiddeld aantal dagen na- en bijscholing, exclusief volledige opleidingen. Hier is dus de komende jaren een stevige verbetering
noodzakelijk. De cijfers voor de volledige opleidingen zijn beter. Volgens
het onderzoek volgt een op de zes personeelsleden in het onderwijs op dit
moment een opleiding. .

8. Bevoegdheid
Definitie

Percentage bevoegde/benoembare docenten (zowel po/vo als mbo)

Databron

Eerste databron is www.bevoegd.nl
Tweede databron is www.stamos.nl

Stand 2010

po: 98,9% (waarde 2009 (incl. voor vo-opgeleiden)), vo: 83,1% (waarde
2007), mbo: 89% (waarde 2009, exclusief andere bevoegdheden)

Stand 2011

Waarde 2008 voor vo: 81,7%.

Stand 2012

Waarde 2009 voor vo: 81%

Doelstelling
2020

100%

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

Het primair onderwijs staat op groen omdat het percentage al dichtbij de
doelstelling van 100% zit.
Het voortgezet onderwijs staat op rood omdat het percentage ver onder
het streefcijfer van 100% ligt en zelfs daalt.
Het middelbaar beroepsonderwijs zit qua percentage in een tussenpositie
tussen po en vo. Daarom staat het mbo op oranje.
Groen + rood + oranje = oranje..

9. Openstaande en moeilijk vervulbare vacatures
Definitie

Deze indicator omvat twee proxy’s:
– het aantal openstaande vacatures voor docentfuncties als percentage
van de werkgelegenheid, uitgedrukt in de openstaande vacature-intensiteit;
– het percentage van de openstaande vacatures dat als moeilijk vervulbaar wordt beschouwd.
Uitgegaan wordt van de cijfers over het schooljaar. Cijfers worden uitgesplitst over primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs

Databron

Stamos.nl en de Onderwijsarbeidsmarktbarometer (tweejaarlijkse
publicatie)
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Stand 2010

Openstaande vacature-intensiteit in het po: 0,7% (waarde 2008-2009).
Moeilijk vervulbaar in het po is 67% van 407 openstaande vacatures
(waarde 2007-2008)
Openstaande vacature-intensiteit in het vo: 0,2% (waarde 2008-2009).
Moeilijk vervulbaar in het vo is 72% van 399 openstaande vacatures
(waarde 2007-2008)
Openstaande vacature-intensiteit in het mbo: 0,7% (waarde 2008-2009).
Waarde 2008 voor vo: 81,7%.
Moeilijk vervulbaar in het mbo is 33% van 275 openstaande vacatures
(waarde 2007-2008)

Stand 2011

Geen nieuwe waarden

Stand 2012

Openstaande vacature-intensiteit in het po: 0,3% (waarde 2009-2010).
Moeilijk vervulbaar in het po is 67% van 321 openstaande vacatures
(waarde 2009-2010)
Openstaande vacature-intensiteit in het vo: 0,3% (waarde 2009-2010).
Moeilijk vervulbaar in het vo is 67% van 207 openstaande vacatures
(waarde 2009-2010)
Openstaande vacature-intensiteit in het mbo: 0,4% (waarde 2009-2010).
Moeilijk vervulbaar in het mbo: geen nieuw cijfer

Doelstelling
2020

Openstaande vacature-intensiteit: maximaal 1%

Kleur indicator

2011:  2012: .

Toelichting
foto

De openstaande vacature-intensiteit blijft ook dit jaar onder de niet te
overschrijden limiet van 1%. Het percentage moeilijk vervulbare vacatures
is daarentegen nog veel te hoog.

Percentage moeilijk vervulbare vacatures: maximaal 30%

Kwaliteit en bereikbaarheid VVE en basisonderwijs
10. Deelname VVE
Definitie

Het percentage ‘gewichtenkinderen’ (de doelgroep van vve met kans op
achterstand) van 2,5-4 jaar dat deelneemt aan voorschoolse en van 4-5 jaar
dat deelneemt aan vroegschoolse educatie (VVE)

Databron

Stand 2010: Landelijke monitor VVE 2009
Stand 2011: Landelijke monitor VVE 2010

Stand 2010

80% voorschoolse educatie, 57% vroegschoolse educatie (waarde 20082009)

Stand 2011

58% vroegschoolse educatie (waarde 2009-2010)

Stand 2012

57% vroegschoolse educatie (waarde 2010-2011)

Doelstelling
2020

100%

Kleur indicator

2011:  2012: .
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Toelichting
foto

Het bereik van de vroegschoolse educatie is na een periode van sterke
teruggang ongeveer gelijk gebleven. Dit is onvoldoende om de doelstelling
2020 te halen, waardoor de kleur verandert van groen naar oranje.
De groene kleur in 2010 was vooral te danken aan de sterke groei in de
voorschoolse educatie. Er zijn echter geen nieuwe gegevens over de voorschoolse educatie. Het gebrek aan gegevens is mede te wijten aan het feit
dat gemeenten verschillende definities van de VVE-doelgroep hanteren.

11. Prestatie van basisschoolleerlingen
Definitie

Prestatie van Nederlandse scholieren in het primair onderwijs op rekenen,
natuuronderwijs en begrijpend lezen ten opzichte van andere landen; de
positie op de wereldwijde ranking.

Databron

TIMSS 2007 voor rekenen en natuuronderwijs
PIRLS 2006 voor begrijpend lezen

Stand 2010

9e, 17e en 12e (waarde 2007)

Stand 2011

Nieuwe cijfers komen eind 2012 beschikbaar

Stand 2012

Nieuwe cijfers komen eind 2012 beschikbaar

Doelstelling
2020

Top 5 TIMSS en PIRLS

Kleur indicator

2011:  2012: geen kleur

Toelichting
foto

Er wordt geen kleur toegekend vanwege verouderde waarden.

12. Zeer zwakke basisscholen
Definitie

Het aantal zeer zwakke scholen in het basisonderwijs..

Databron

Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie.

Stand 2010

96

Stand 2011

69

Stand 2012

49

Doelstelling
2020

0

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het aantal zeer zwakke scholen daalt sinds 2009 en is in een jaar tijd bijna
gehalveerd. Op 1 januari 2010 waren er 96 zeer zwakke scholen, op 1
september 2010 waren dat er 69 en op 1 januari 2011 is het aantal verder
gedaald naar 49. Er is dus sprake van een duidelijke verbetering, en in dit
tempo wordt het doel in 2020 gehaald. Dat ligt ten eerste aan het feit dat
er minder nieuwe zeer zwakke scholen bij komen en ten tweede aan de
meer intensieve wijze van toezicht houden. De inspectie voert na een jaar
een tussentijds kwaliteitsonderzoek uit, dat tot bijstelling van het toezichtarrangement kan leiden. Zeer zwakke scholen kunnen dan het arrangement ‘zwak’ krijgen, als daar aanleiding toe is.
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Kwaliteit voortgezet onderwijs
13. Prestatie middelbare scholieren
Definitie

Prestatie van vijftienjarige Nederlandse scholieren in het voortgezet
onderwijs op wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid ten
opzichte van andere landen; positie op ranking van OESO-landen.

Databron

PISA onderzoek.

Stand 2010

3e plaats bij wiskunde, 6e bij natuurwetenschappen, 8e bij leesvaardigheid
(PISA 2006, ranking van de 30 OESO-lidstaten)

Stand 2011

6e plaats bij wiskunde, 7e bij natuurwetenschappen, 7e bij leesvaardigheid
(PISA 2009, ranking van de 31 OESO-lidstaten)

Stand 2012

Het volgende PISA-onderzoek is eind 2013 beschikbaar

Doelstelling
2020

Top 5 in ranking OESO-lidstaten

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Om voldoende continuïteit in de metingen te verzekeren is Nederland hier
vergeleken met OESO-lidstaten die ook in 2006 al aan PISA meededen. De
twee nieuwkomers Sjanghai en Singapore deden in 2006 niet mee. Zij zijn
daarom niet opgenomen in de vergelijking. In deze beide landen scoren de
leerlingen beter dan de Nederlandse leerlingen. Wanneer we 2009 vergelijken met 2006 en dus de beide nieuwkomers buiten beschouwing laten,
blijkt Nederland bij wiskunde 3 plaatsen te zijn gezakt in de ranking en bij
natuurwetenschappen 1 plaats. Bij leesvaardigheid is Nederland juist een
plaats gestegen.
Bij leesvaardigheid en natuurwetenschappen is de score van Nederlandse
leerlingen die de PISA-toets maakten, weliswaar licht gestegen, maar
die stijging was statistisch niet significant. Bij wiskunde daalt hun score
gestaag sinds 2003.

14. Uitstroom met bètaprofiel
Definitie

Het percentage havo/vwo- leerlingen dat uitstroomt met een bètaprofiel
(NT/NG)

Databron

Platform Bètatechniek

Stand 2010

38,2% (waarde 2007-2008)

Stand 2011

40,6% (waarde 2008-2009)

Stand 2012

42,8% (waarde 2009-2010)

Doelstelling
2020

55%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

In Nederland was het lange tijd, vooral ook onder meisjes, niet gewoon om
voor een bètaprofiel te kiezen. Door investeringen van de afgelopen jaren
in het bètatechnische onderwijs op middelbare scholen, kiezen leerlingen
in het havo/vwo steeds vaker voor een NT/NG-profiel. We liggen nog op
koers voor de streefwaarde al is de stijging wel afgezwakt.
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15. Zeer zwakke scholen
Definitie

Het aantal zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs in procenten.

Databron

Onderwijsinspectie

Stand 2010

1.0% (onderwijsjaar 2008-2009)

Stand 2011

1,1% (29 scholen, per 1 september 2010)

Stand 2012

0,8% (22 scholen per 1 februari 2012)

Doelstelling
2020

0%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De zeer zwakke scholen hebben vaak een te groot verschil tussen de cijfers
voor het schoolexamen en voor het centraal examen, naast één of meer
onvoldoendes op andere opbrengstindicatoren. De inspectie heeft de peildatum verschoven van 1 januari naar 1 september, waardoor 1 september
2011 pas in het volgende inspectieverslag wordt opgenomen. Het aantal
zeer zwakke scholen wordt op de website van de onderwijsinspectie elke
maand bijgehouden en per 1 februari 2012 waren er 22 VO-afdelingen zeer
zwak. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2009 en de indicator
kleurt daardoor groen. De aanpak van zeer zwak onderwijs is sinds 2009
geïntensiveerd door inspectie en de VO-raad.

Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs
16. Schoolverlaters zonder startkwalificatie
Definitie

Het aantal scholieren dat het secundaire onderwijs vroegtijdig verlaat.

Databron

OCW www.aanvalopschooluitval.nl

Stand 2010

41.785 (definitieve vsv-cijfers convenantjaar 2008-2009)

Stand 2011

nvt

Stand 2012

39.557 (waarde 2009-2010)

Doelstelling
2020

30.000

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De cijfers betreffen het totaal van het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenonderwijs. Het
aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) was in schooljaar 2009-2010
25% lager dan in het peiljaar 2005-2006. Wanneer deze daling zich doorzet
zal de doelstelling worden gehaald. Specifiek voor het voortgezet onderwijs is het aantal vsv’ers gedaald van 15.219 in 2006 naar 8.983 in 2010. In
het mbo is het aantal gedaald van 36.274 in 2006 naar 29.900 in 2010.

17. Doorstroom MBO-HBO
Definitie

Het percentage studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO-4)
dat doorstroomt naar het hoger beroepsonderwijs.

Databron

HBO Raad
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Stand 2010

52%

Stand 2011

47,8%

Stand 2012

Geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

60%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Vanwege het nog ontbreken van nieuwe cijfers wordt de oude kleur gehandhaafd.

18. Snelheid waarmee MBO-afgestudeerden een baan vinden
Definitie

Het gemiddeld aantal maanden dat jongeren met een MBO-opleiding
werkloos waren voordat ze de eerste baan hebben gevonden.

Databron

Cijfers ROA (Maastricht University)

Stand 2010

0,52 (schooljaar 2004/2005 tot 2007/2008)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

0,375 (schooljaar 2005/2006 tot 2008/2009

Doelstelling
2020

0,7 (gemiddelde van de laatste vier jaar)

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het gemiddeld aantal maanden dat jongeren met een MBO-opleiding
werkloos waren voordat ze de eerste baan hebben gevonden, ligt onder de
norm. Het is hierbij belangrijk erop te wijzen dat de meest recente cijfers
van voor de huidige economische crisis zijn.

Kwaliteit en bereikbaarheid hoger onderwijs
19. Snelheid waarmee HBO-afgestudeerden een baan vinden
Definitie

Het gemiddeld aantal maanden dat de jongeren met een HBO-opleiding
werkloos waren voordat ze de eerste baan hebben gevonden.

Databron

Cijfers ROA (Maastricht University)

Stand 2010

0.775 (schooljaar 2004/2005 tot 2007/2008)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

0,8 (schooljaar 2005/2006 tot 2008/2009)

Doelstelling
2020

1,0 (gemiddelde van de laatste vier jaar)

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het gemiddeld aantal maanden dat jongeren met een HBO-opleiding
werkloos waren voordat ze de eerste baan hebben gevonden, ligt onder de
norm. Het is hierbij belangrijk erop te wijzen dat de meest recente cijfers
van voor de huidige economische crisis zijn.
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20. Aantal studenten per docent HBO
Definitie

Aantal studenten per docent HBO

Databron

HBO Raad

Stand 2010

24 (waarde 2007)

Stand 2011

23,2 (waarde 2009; waarde 2008 was 22,6)

Stand 2012

23,4 (waarde 2010)

Doelstelling
2020

20.4

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het aantal studenten per docent was aan het dalen maar laat sinds 2008
weer een stijging zien. Er lijkt sprake te zijn van een trendbreuk, maar dat
is op dit moment nog niet duidelijk.

21. Aantal studenten per docent WO
Definitie

Ratio student/wetenschappelijk personeel onderwijs

Databron

VSNU

Stand 2010

21

Stand 2011

19

Stand 2012

19,5

Doelstelling
2020

17

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De staf student ratio was vorig jaar sterk verbeterd, maar deze trend heeft
zich dit jaar niet doorgezet.

22. Deelname aan excellentieprogramma’s
Definitie

Het percentage studenten in het wetenschappelijk onderwijs dat een
excellentieprogramma heeft afgerond (honours programma, Sirius programma, summerschool, university college)

Databron

VSNU

Stand 2010

4%

Stand 2011

3,2%

Stand 2012

Geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

10%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Omdat er nog geen nieuw cijfer is wordt de rode kleur gehandhaafd. De
waarde van 2011 is nog ver verwijderd van de doelstelling voor 2020.
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23. Buitenlandstudie Nederlandse studenten
Definitie

Percentage NL afgestudeerden (hbo en wo) dat een (gedeelte van een)
opleiding in het buitenland heeft gedaan.

Databron

Nuffic Internationaliseringsmonitor 2010

Stand 2010

23,1% (waarde 2006-2007)

Stand 2011

23,2% (waarde 2007-2008)

Stand 2012

22% (waarde 2008-2009)

Doelstelling
2020

35%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Sinds meerdere jaren ligt het percentage op ongeveer hetzelfde niveau.
De conclusie is dat we met dit tempo de doelstelling 2020 niet gaan halen.

24. Buitenlandse studenten in Nederland
Definitie

Buitenlandse studenten als onderdeel van totale populatie in het hoger
onderwijs.

Databron

Nuffic Internationaliseringsmonitor 2010

Stand 2010

7,3% (waarde 2008-2009)

Stand 2011

7,7% (waarde 2009-2010)

Stand 2012

8% (waarde 2010-2011)

Doelstelling
2020

10%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het percentage is dit jaar weer gestegen. Als de ontwikkeling zich doorzet
gaan we richting de doelstelling voor 2020.

25. Hoger opgeleiden in de beroepsbevolking
Definitie

Percentage van de Nederlandse beroepsbevolking van 25-44 jaar dat hoger
opgeleid is.

Databron

CBS Statline

Stand 2010

36,8% (waarde 2008)

Stand 2011

37,5% (waarde 2009)

Stand 2012

39,0% (waarde 2010)

Doelstelling
2020

50%

Kleur indicator

2011:  2012: 
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Toelichting
foto

Met dit stijgingstempo gaan we in 2020 het streefresultaat halen. In een
aantal landen om ons heen is het percentage hoger. Bij deze internationale
vergelijking dient echter wel een kanttekening te worden geplaatst: in de
betreffende landen worden in het hoger onderwijs veel korte opleidingen
aangeboden. In Nederland komen hoofdzakelijk langere opleidingen voor,
en zijn bijvoorbeeld de associate degrees (AD’s, driejarige HBO-opleidingen) een relatief recent fenomeen.
NB: Het Kabinet heeft haar doelstelling voor 2020 aangepast naar 46%
aangezien uit berekeningen blijkt dat 50% niet realistisch is.

Deelname volwassenenonderwijs
26. Training of onderwijs
Definitie

Percentage van de volwassenen tussen 25 en 64 jaar die in de vier weken
voor de survey training of onderwijs hebben genoten.

Databron

Eurostat

Stand 2010

17% (waarde 2008)

Stand 2011

17% (waarde 2009)

Stand 2012

16,5% (waarde 2010)

Doelstelling
2020

23%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Geen progressie t.o.v. vorig jaar. De doelstelling voor 2020 wordt zo niet
gehaald. De deelname in Nederland ligt ruim hoger dan die in een aantal
belangrijke handelspartners zoals België, Duitsland en Frankrijk. Daarentegen ligt de deelname duidelijk lager dan in de Noord Europese landen
en ook lager dan in het Verenigd Koninkrijk. Een verklaring hiervoor lijkt te
zijn dat Nederland meer laagopgeleiden op de arbeidsmarkt heeft en een
langere leerplicht kent dan die landen.

27. Cursussen, privélessen en workshops
Definitie

De deelname aan cursussen, privélessen, cursussen op afstand en seminars/workshops met een duur van minder dan een half jaar.

Databron

Adult Education Survey (AES-pilot door CBS 2008)

Stand 2010

28% (waarde 2008) (waarvan 51% hoogopgeleid en 16% laagopgeleid)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

De survey wordt pas in 2013 weer uitgevoerd.

Doelstelling
2020

30%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Vanwege het ontbreken van nieuwe gegevens wordt de oude kleur gehandhaafd.
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Onderzoek
Publieke onderzoeksinvesteringen
28. Publieke onderzoeksinvesteringen
Definitie

Financiering van R&D door de overheid als percentage van het BBP

Databron

OECD MSTI // CBS

Stand 2010

0,74% (waarde 2005)

Stand 2011

0,69% (waarde 2007)

Stand 2012

0,74% (waarde 2009)

Doelstelling
2020

1,00% BBP

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Deze indicator heeft betrekking op het eerder omarmde, Europees vastgestelde (Lissabon) streven om 1% van het BBP aan publiek onderzoek
te besteden. In de financiering van R&D door de overheid zijn de fiscale
faciliteiten, zoals de WBSO, en de middelen vanuit de EU niet meegeteld
(zo afgesproken in OESO-verband)
Het aandeel van de publieke financiering van R&D in het BBP is in 2009
(‘stand 2012’) weliswaar hoger dan dat in 2007 (‘stand 2011’), maar de doelstelling (besteding van 1% van het BBP aan R&D door de overheid) is nog
verre van bereikt. Daarom blijft de indicator rood gekleurd.
Plaatsen we deze indicator in internationaal perspectief dan blijkt het aandeel van de publieke financiering van R&D in het BBP in 2009 hoger te zijn
dan dat voor de OESO (0,73% in 2008) en de EU-27 (0,68% in 2008), maar
dat acht OESO-landen een hoger aandeel dan Nederland hebben.

Kwaliteit en doelmatigheid onderzoek
29. Wetenschappelijke productie per onderzoeker
Definitie

Output artikelen: internationale positie van de gemiddelde productie van
de wetenschappelijke artikelen per onderzoeker

Databron

2010: NOWT-rapport 2010, p. 92
2012: www.wti2.nl

Stand 2010

Plaats 2 (waarde 2008)

Stand 2011

Geen waarde beschikbaar

Stand 2012

Plaats 2 (waarde 2010)

Doelstelling
2020

Top 5

Kleur indicator

2011:  2012: 
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Toelichting
foto

Nederland is voor deze indicator vergeleken met 17 referentielanden, die
behoren tot de ontwikkelde landen en een opkomend land als China. Nederland blijft het op deze indicator uitstekend doen met een 2e plaats

30. Impactscore van wetenschappelijke artikelen
Definitie

Citatie-impact artikelen: internationale positie van de gemiddelde impactscore van Nederlandse wetenschappelijke artikelen

Databron

www.wti2.nl

Stand 2010

Plaats 4 (waarde 2005-2008)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

Plaats 3 (waarde 2006-2009)

Doelstelling
2020

Top 5

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Zwitserland blijft koploper, gevolgd door Denemarken. Nederland is van
positie gewisseld met de Verenigde Staten, al zijn de verschillen niet groot.

Internationale zichtbaarheid kennistoppen
31. Universiteiten in Leiden ranking
Definitie

Aantal universiteiten in de top 50 van de top- 100 Light Green List Leiden
Ranking

Databron

Top 100 Lighter Green ranking by the size-independent, field-normalized
average citation score, the CWTS crown indicator CPP/FCSm

Stand 2010

3 universiteiten in de top 50 (basis: ranking 2008, waarden 2003-2007);
deze 3 universiteiten stonden op plaats 47, 48 en 50.
1 universiteit (Universiteit Utrecht) in de top 50 (staat op plaats 41)

Stand 2011
Stand 2012

1 universiteit (Universiteit Utrecht) in de top 50 (staat op plaats 35)

Doelstelling
2020

3 universiteiten in de top 50

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De Leiden ranking van 2011 verschilt op een aantal punten van die van
2010. De belangrijkste wijziging is dat de oude crown indicator is vervangen door een andere. Deze indicator (MNCS) meet de gemiddelde
genormaliseerde citatiescore van alle publicaties per universiteit, sciences
en social sciences. Wij volgen deze keuze en zien nog steeds 3 universiteiten in de top 50 staan (en één op plaats 52). Daarmee is de doelstelling van
2020 gehaald.

32. Universiteiten in Sjanghai ranking

Definitie

Aantal universiteiten in de Top- 100 Academic Ranking of World Universities.

Databron

ARWU: Academic Ranking of World Universities (‘Sjanghai ranking’)
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Stand 2010

ARWU 2008: Twee universiteiten in de top 100, waarvan een in de top 50.
De hoogst geplaatste Nederlandse universiteit (Utrecht) stond op de 47e
plaats. Leiden stond op plaats 76.

Stand 2011

ARWU 2009: Utrecht op plaats 52, Leiden op plaats 72.
ARWU 2010: Utrecht op plaats 50, Leiden op plaats 70.

Stand 2012

ARWU 2011: Utrecht op plaats 48, Leiden op plaats 65

Doelstelling
2020

Toename

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het aantal Nederlandse universiteiten dat tot de top 50 c.q. tot de top 100
behoort, is niet toegenomen. De twee universiteiten in de top 100 zijn wel
een aantal plaatsen gestegen op de ranglijst.

33. Universiteiten in THES ranking
Definitie

Aantal universiteiten in de top 100 van de Times Higher Education-QS
World University Ranking

Databron

Times Higher Education-QS World University Rankings

Stand 2010

4 universiteiten in top 100, 11 in top 200

Stand 2011

4 universiteiten in top 100, 12 in top 200

Stand 2012

4 universiteiten in de top 100, 12 in top 200

Doelstelling
2020

Toename

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De Times Higher Education ranking wordt vanaf 2010 in samenwerking
met Thomson Reuters/Web of Science uitgebracht. Hoewel de methodologie fors is veranderd, baseert de ranking zich nog steeds grotendeels op
reputatie en worden onderwijs & onderzoekindicatoren gebruikt. Na de
kritiek op de methodologie vorig jaar zijn dit jaar enkele methodologische
wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft weer tot verschuivingen in de ranking
geleid.
In de overall ranking 2011 staan 12 Nederlandse universiteiten in de top
200 en vier in de top 100.
De hoogst scorende Nederlandse universiteit is de Universiteit Utrecht op
plaats 68. Verder staan in de top 100 de universiteiten van Wageningen,
Leiden en Amsterdam. Al deze vier universiteiten maken een grote sprong
omhoog op de ranglijst. Dat geldt ook voor de universiteiten van Delft,
Nijmegen en Groningen.

34. Focus en massa in wetenschappelijk onderzoek
Definitie

Output van de wetenschappelijke terreinen die zijn gerelateerd aan de
sleutelgebieden en andere strategische focusgebieden (zoals biomedisch
en ICT) ten opzichte van de output van alle wetenschappelijke terreinen,
(Percentage. NB. excl. sociale wetenschappen en geesteswetenschappen)

Databron

Analyse: Rathenau Instituut
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Stand 2010

Output gerelateerd aan het totaal van de hieronder aangegeven focusgebieden (na correctie voor dubbeltellingen): 28,9% (waarde 2008)
Per focusgebied:
- Chemie: 7,3%
- High-tech systems & materials (incl. nano): 9,5%
- Food & Flowers: 4,3%
- Water: 1,4%
- Genomics: 5,3%
- ICT: 5,5%

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

Output gerelateerd aan het totaal van de hieronder aangegeven focusgebieden (na correctie voor dubbeltellingen): 29,0% (waarde 2009)
Per focusgebied:
- Chemie: 8,1%
- High-tech systems & materials (incl. nano): 9,4%
- Food & Flowers: 4,2%
- Water: 1,3%
- Genomics: 4,7%
- ICT: 5,8%

Doelstelling
2020

Meer massa in focusgebieden

Kleur indicator

2011:  2012: 
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Toelichting
foto

De cijfers hebben betrekking op de output van de wetenschappelijke
terreinen die zijn vermeld in Thomson Reuters’ Web of Science. Sommige
wetenschappelijke terreinen zijn relevant voor meerdere focusgebieden,
vandaar dat het totaalcijfer is gecorrigeerd voor dubbeltellingen.
De cijfers voor 2010 zijn waarschijnlijk niet eerder beschikbaar dan halverwege 2012, omdat de Web of Science voortdurend wordt bijgewerkt
en de mate van volledigheid per wetenschappelijk terrein verschilt. Met
name conferentieproceedings worden met vertraging bijgewerkt. Dit verklaart overigens ook waarom de cijfers hoger zijn dan in de KIA-foto 2011.
Hoewel er kleine verschuivingen zijn waar te nemen voor enkele focusgebieden (voor ‘chemie’, ‘genomics’ en ‘ICT’), is het aandeel van de output
gerelateerd aan alle focusgebieden (met 28,9% resp. 29,0%) nagenoeg
onveranderd. Dit rechtvaardigt dezelfde kleur (oranje) als in de KIA-foto
2011.
Ook zou meer massa ten aanzien van de topsectoren kunnen worden
nagestreefd. De topsectoren zijn afgebakend aan de hand van de eerste
inhoudelijke beschrijvingen die eerder in 2011 door het ministerie van
EL&I en Agentschap NL zijn opgesteld. Onderstaande cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers voor de sleutelgebieden en andere strategische
gebieden omdat de topsectoren op een andere manier zijn afgebakend
(bijvoorbeeld: het sleutelgebied ‘chemie’ is anders afgebakend dan de
topsector ‘chemie’). De conclusie is dat er kleine verschuivingen zijn waar
te nemen voor focusgebieden en dat het aandeel van de output gerelateerd aan alle focusgebieden iets is gedaald (van 43,9% in 2008 naar
42,7% in 2009). Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat in deze
jaren nog geen beleidsmatige aandacht voor topsectoren aanwezig was.
Topsectoren

Stand 2010
(waarde 2008)

Stand 2012
(waarde 2009)

Totaal (na correctie voor dubbeltellingen)

43,9

42,7

Energie

3,6

3,8

Agrofood sector

2,6

2,7

Tuinbouw

1,6

1,4

Logistiek

2,2

2,2

Life sciences

17,1

16,1

Water

5,3

5,5

Chemie

6,4

6,9

High-Tech sector

14,6

14,7

Creatieve Industrie

6,7

6,1

35. Private R&D door buitenlandse bedrijven
Definitie

Internationale R&D activiteiten in Nederland: aandeel binnen totale private R&D door buitenlandse bedrijven (zogenaamde foreign affiliates)

Databron

CBS R&D Innovation Survey

Stand 2010

22% (waarde 2006)

Stand 2011

33% (waarde 2008)

Stand 2012

36% (waarde 2009)
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Doelstelling
2020

33%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De doelstelling 2020 is ruim gehaald en daarom kleurt de indicator groen.
Hoewel deze doelstelling het vorig jaar ook al (precies) werd gehaald is
toen vanwege een aantal onzekerheden gekozen voor de kleur oranje.

Duurzame publiek-private samenwerking
36. Privaat gefinancierd publiek onderzoek
Definitie

Het aandeel (in procenten) van privaat gefinancierde R&D bij de publieke
onderzoeksinstituten en de sector hoger onderwijs

Databron

OECD: MSTI // CBS

Stand 2010

10,0%: plaats 4 in wereldranglijst (waarde 2007)

Stand 2011
Stand 2012

14,1%: plaats 1 in wereldranglijst (waarde 2009)

Doelstelling
2020

Top 2 in wereldranglijst

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De stijging van het aandeel tussen 2007 en 2009 wordt verklaard door de
sterke stijging van het aandeel van de private financiering bij de publieke
researchinstellingen, maar ook het aandeel van de private financiering in
de sector hoger onderwijs nam toe. De wereldranglijst (incl. Nederland)
bestaat uit achttien landen (zie NOWT-rapport 2010 en website www.wti2.
nl).
NB. De cijfers zijn aangepast ten opzichte van de KIA-foto 2011. In de
KIA-foto 2011 hadden de cijfers alleen betrekking op de publieke onderzoeksinstituten, terwijl de toelichting aangaf dat het ging om de gehele
publieke sector. De cijfers in de KIA-foto 2012 hebben betrekking op de
publieke onderzoeksinstituten en de sector hoger onderwijs gezamenlijk.
Het aandeel van privaat gefinancierde R&D bij de publieke onderzoeksinstituten is veel hoger dan het aandeel van privaat gefinancierde R&D bij de
sector hoger onderwijs..

37. Publiek-private co-publicaties
Definitie

Plaats Nederland in de wereld op basis van percentage publiek-private
co-publicaties binnen de totale Nederlandse wetenschappelijke publicatieoutput.

Databron

Bron: Prof. dr. Robert Tijssen (CWTS, Universiteit Leiden)
CWTS/ Web of Science bestand

Stand 2010

Plaats 10

Stand 2011

Plaats 11

Stand 2012

Plaats 10 WOS bestand januari 2012
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Doelstelling
2020

Top 5 mondiaal

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

De positie van NL is iets verbeterd. In de CWTS-database zijn enkele veranderingen opgetreden die voor sommige landen meer effect hebben dan
voor andere. Er wordt onder meer een aangescherpte definitie van ‘private
sector’ gehanteerd (meer nadruk op ‘for-profit’, dus geen bedrijven in de
onderwijs- en gezondheidssfeer), en bovendien is er een extra inspanning
geleverd om publicaties van bedrijven te traceren voor landen waar dat
moeilijk lag. Sommige landen zijn daardoor gestegen in de ranking. Het
algemene resultaat is dat alle landen (ook NL) nu een hoger percentage
PPCs hebben dan in de data van vorig jaar.

38. Publiek-private bijdrage samenwerkingsprogramma’s
Definitie

Omvang van de publieke plus private bijdrage in euro’s binnen BSik, FES,
Innovatieprogramma’s, TTI’s, Smartmix en IOP’s. De waardes van de
toezeggingen zijn over 5 jaar verdeeld om een goed beeld van de impact te
geven.

Databron

Agentschap.nl

Stand 2010

804 mln (waarde 2008)

Stand 2011

1153 mln (waarde 2010)

Stand 2012

911 mln (waarde 2011)

Doelstelling
2020

1000 mln per jaar

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

2011

2010

2009

2008

Innovatieprogramma’s

558

595

506

258

Smartmix

44

36

44

44

BSIK

36

95

179

232

FES

241

204

204

176

Overig

32

224

145

94

Indicator

911

1153

1077

804

De daling is met name het gevolg van de beeindiging van de eenmalige
Kenniswerkersregeling als crisismaatregel (onder de cat. overig). De
FES-bijdrage is toegenomen vanwege de FES-ronde van 2010 die 413 mln.
heeft toegekend (spreiden we over 5 jr uit). Deze post zal in de komende
jaren echter afnemen omdat er geen nieuwe FES-ronden meer in het
verschiet liggen. De IP-bijdrage neemt om dezelfde oorzaak ook af. BSIK
en Smartmix lopen in 2012 ook af. Er blijft dus niet veel meer over van de
gesubsidieerde publiek-private samenwerking zoals deze tot nu toe gestalte kreeg. Daar staat tegenover dat momenteel een topsectorenbeleid
vorm en inhoud wordt gegeven waarvan we nu nog niet kunnen inschatten wat het effect is op de omvang van de publiek-private bijdrage aan
samenwerkingsprogramma’s. Daarom handhaven we de oranje kleur voor
de indicator.
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39. Tweede geldstroom onderzoek met kennisgebruikers
Definitie

Omvang (omzet) per jaar van het 2e geldstroom- onderzoek dat werd
uitgevoerd met nauwe, actieve betrokkenheid en/of substantiële cofinanciering van (potentiële) gebruikers (bijv. via gebruikscommissies of andere
vormen van inspraak/meespraak)

Databron

Inventarisatie NWO, STW, FOM, NGI, ZonMW, WOTRO

Stand 2010

140 (waarde 2009)

Stand 2011

137 (waarde 2010)

Stand 2012

145 (waarde 2011)

Doelstelling
2020

250

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het structurele aandeel tweede geldstroom in PPS-en dat via NWO verloopt, zal van enkele tientallen miljoenen in 2011 groeien naar € 100 mln
in 2015. Deze groei zal duidelijk groter zijn dan in de voorafgaande jaren
waardoor voor dit onderdeel het stoplicht groen wordt.

40. Private middelen voor onderzoek hogescholen
Definitie

Aandeel van het onderzoek van hogescholen in de derde geldstroom

Databron

Op basis van O&O middelen in lump sum rijksbijdrage OCW/LNV (1e
geldstroom), subsidie SIA/RAAK (2e geldstroom) en 3e geldstroom. Cijfers
afkomstig van HBO-Raad.

Stand 2010

21% (voor 2008)

Stand 2011

24% (voor 2009)

Stand 2012

27% (voor 2010)

Doelstelling
2020

30%

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Wanneer de huidige trend doorzet (stijging van 21% naar 27% binnen het
bestek van 2 jaar), dan zal de doelstelling 2020 ruimschoots worden gehaald. Voorwaarde is wel dat de in het Regeerakkoord voorziene efficiencykorting op praktijkgericht onderzoek op hogescholen niet ten koste gaat
van de basis-onderzoeksinfrastructuur in het HBO..

Nieuwe toepasbare kennis
41. Europese octrooien
Definitie

Aantal octrooien aangevraagd bij het European Patent Office (EPO) per
miljoen van de bevolking

Databron

Eurostat database

Stand 2010

222 (vijfde plaats) (waarde 2006)

Stand 2011

225 (vijfde plaats) (waarde 2007

Stand 2012

226 (zevende plaats) (waarde 2008)
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Doelstelling
2020

Top 3 Europa

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Als we kijken naar de ontwikkeling in een periode van 10 jaar dan kent
Nederland na een aanvankelijke groei een min of meer gelijkblijvend
aantal aangevraagde octrooien, terwijl – binnen de EU-27-landen inclusief
Zwitserland, maar exclusief Luxemburg en Liechtenstein – de landen die
hoger scoren dan Nederland in 2008 over het algemeen wel groei in het
aantal aangevraagde octrooien laten zien.
Nederland is verder verwijderd van de doelstelling om tot de top 3 te
behoren. Nederland is in 2008 twee plaatsen gedaald. Het verschil met de
nummers 5 en 6 (Denemarken en Oostenrijk) is niet zo groot, maar deze
twee landen zijn Nederland wel voorbijgegaan in 2008..

42. Wereldwijde octrooien
Definitie

Octrooi-intensiteit: aantal ‘triadic patent families’ afgezet tegen GERD
(Gross Domestic Expenditure on R&D) gedaan door de industrie (per miljoen USD private R&D-uitgaven)

Databron

OECD Main Science and Technology Indicators 2011/1

Stand 2010

155 triadic patent families (eerste plaats in de wereld) (waarde 2008)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde beschikbaar

Stand 2012

160 triadic patent families (eerste plaats in de wereld) (waarde 2009)

Doelstelling
2020

Behoud eerste plaats in de wereld

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Na een daling tussen 2000 en 2007 (van 203 naar 148 triadic patent families), die zich overigens in de meeste landen voordeed, is er vanaf 2008
sprake van een lichte stijging.
Nederland behoudt zijn toppositie.
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Innovatief ondernemen
Private onderzoeksinvesteringen
43. Private onderzoeksinvesteringen
Definitie

Financiering van R&D door bedrijven als percentage van het BBP

Databron

OECD MSTI // CBS

Stand 2010

0,88% (waarde 2005)

Stand 2011

0,88% (waarde 2007)

Stand 2012

0,82% (waarde 2009)

Doelstelling
2020

1,5% BBP

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het percentage van het BBP dat Nederlandse bedrijven investeren in R&D
is langzaam gedaald vanaf 1999 (niveau 1%). De doelstelling voor 2020
verschilt ten opzichte van het Europese streven (2%). Dit vanwege de
specifieke Nederlandse economische structuur.
NB. De percentage voor 2005 en 2007 verschillen ten opzichte van de
KIA-foto 2011. Reden: in de KIA-foto 2011 waren zowel bedrijven (0,88%)
als de private non-profit sector (PNP-sector; 0,06%) meegenomen; in de
KIA-foto 2012 zijn alleen de bedrijven opgenomen. Tot de PNP-sector behoren de collectebusfondsen, die vooral fundamenteel medisch onderzoek
financieren in de publieke sector. Het type onderzoek dat de PNP-sector
financiert en de financieringswijze van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met
die van de publieke sector. Het CBS rekent de PNP-sector dan ook tot de
sector researchinstellingen, dus niet tot de private sector, en dat gebeurt
ook in andere nationale publicaties.

Kwaliteit omgeving voor innovatie
44. Afgestudeerde bètatechnici op HBO en universiteit
Definitie

Het aantal afgestudeerde bètatechnici op HBO en universiteit

Databron

Cijfers Platform Bètatechniek

Stand 2010

17.713 (waarde 2008)

Stand 2011

17.972 (waarde 2009))

Stand 2012

18.092 (waarde 2010)

Doelstelling
2020

21.705 (30% groei)

Kleur indicator

2011:  2012: 
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Toelichting
foto

Wanneer deze stijging doorzet wordt de doelstelling voor 2020 niet
gehaald. De kleur van de indicator blijft dan ook oranje. Op basis van de
instroomcijfers van de afgelopen jaren wordt wel verwacht dat het aantal
afgestudeerde bètatechnici de komende jaren zal toenemen. Wanneer
de jaarlijkse stijging de komende jaren groter zal zijn kan de kleur van de
indicator groen worden

45. Aantal onderzoekers
Definitie

Ranking tussen OESO-landen op basis van het aantal onderzoekers per
1000 mensen in de beroepsbevolking

Databron

OECD MSTI // CBS

Stand 2010

5,9; dit is de 20ste plaats van de 34 OESO-landen (waarde 2007)

Stand 2011

5,8; dit is de 23ste plaats van de 34 OESO-landen (waarde 2008)

Stand 2012

5,4; dit is de 26ste plaats van de 34 OESO-landen (waarde 2009)

Doelstelling
2020

Top 10 OESO- landen

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Nederland telt relatief weinig onderzoekers binnen de beroepsbevolking.

NB. De cijfers zijn aangepast ten opzichte van de KIA-foto 2011. Reden:
het CBS heeft de cijfers aangepast en de aangepaste gegevens zijn hier
overgenomen om een consistente tijdreeks te krijgen.
46. Aantal kenniswerkers
Definitie

Percentage kenniswerkers (HRST-C) van de werkzame beroepsbevolking in
de leeftijd van 25-64. Dit zijn de hoogopgeleiden werkzaam in een HRSTberoep (HRST-beroepen zijn de meeste hogere en wetenschappelijke
beroepen evenals bepaalde middelbare (technische) beroepen)

Databron

Eurostat database
Analyse: Rathenau Instituut

Stand 2010

24,7%, d.w.z. nummer 5 op de ranglijst van EU-27 landen (waarde 2008)

Stand 2011

24,9%, d.w.z. nummer 5 op de ranglijst van EU-27 landen (waarde 2009)

Stand 2012

24,9%, d.w.z. nummer 5 op de ranglijst van EU-27 landen (waarde 2010)

Doelstelling
2020

27,4% (de top 3 van Europa)

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Om de doelstelling 2020 te bereiken zou de indicator voor Nederland jaarlijks sneller moeten stijgen dan die voor de landen die vlak boven Nederland staan (Finland en Zweden). Voor de periode 2000-2010 is dat het geval
(0,6% tegenover resp. 0,4 en 0,3%).
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47. Toegang tot breedband internet
Definitie

Toegang tot breedband internet van bedrijven met meer dan 10 werknemers

Databron

Eurostat

Stand 2010

86% (waarde 2009), de 10e plaats in een ranking van 23 OESO-lidstaten

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

90% (waarde 2010)

Doelstelling
2020

100% (top 3 wereld)

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Dit percentage is gestaag aan het toenemen. In 2003 was het percentage
nog 37%.

48. ICT specialisten binnen bedrijven
Definitie

Percentage van bedrijven dat een ICT/IT specialist in dienst heeft, van alle
bedrijven met meer dan 10 werknemers (in procenten)

Databron

Eurostat

Stand 2010

27% (waarde 2007, 3e plaats)

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

Geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

Top 3 Europa

Kleur indicator

2011:  2012: geen kleur

Toelichting
foto

Er wordt geen kleur toegekend vanwege verouderde waarden.

Samenwerking MKB
49. Samenwerking MKB met kennisinstellingen
Definitie

Definitie twee proxy’s
1) Percentuele verhouding tussen enerzijds het aantal middelgrote en
kleine bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovatief heeft
samengewerkt met hoger onderwijsinstellingen en anderzijds het aantal
middelgrote en kleine bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat
innovaties heeft gedaan die nieuw zijn voor de markt;
2) Percentuele verhouding tussen enerzijds het aantal middelgrote en
kleine bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovatief heeft
samengewerkt met (semi)-publieke onderzoeksinstellingen en anderzijds
het aantal middelgrote en kleine bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovaties heeft gedaan die nieuw zijn voor de markt

Databron

Eurostat; Community Innovation Survey
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Stand 2010

Geen vergelijkbare gegevens voorhanden

Stand 2011

Waarden 2006-2008:
Voor proxy 1: Nederland staat met een score van 25% op de 6e plaats
Voor proxy 2: Nederland staat met een score van 28% op de 7e plaats

Stand 2012

Nog geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

Top3 van de EU-15 (exclusief Ierland en Griekenland)

Kleur indicator

2011:  2012: geen kleur

Toelichting
foto

Er wordt geen kleur toegekend vanwege verouderde waarden.

Bij proxy 1 heeft de huidige nummer 3 een score van 37%
Bij proxy 2 heeft de huidige nummer 3 een score van 44%

50. Samenwerking MKB met leveranciers
Definitie

Percentuele verhouding tussen enerzijds het aantal middelgrote en kleine
bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovatief heeft samengewerkt met leveranciers en anderzijds het aantal middelgrote en kleine
bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovaties heeft gedaan
die nieuw zijn voor de markt.

Databron

Eurostat; Community Innovation Survey

Stand 2010

Geen vergelijkbare gegevens voorhanden

Stand 2011

Nederland staat met een score van 61% op de 4e plaats (waarden 20062008

Stand 2012

Nog geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

Top 3 van de EU-15 (exclusief Ierland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk). De nummer 3 heeft een score van 71%

Kleur indicator

2011:  2012: geen kleur

Toelichting
foto

Er wordt geen kleur toegekend vanwege verouderde waarden.

51. Samenwerking MKB met klanten
Definitie

Percentuele verhouding tussen enerzijds het aantal middelgrote en kleine
bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovatief heeft samengewerkt met klanten en anderzijds het aantal middelgrote en kleine
bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovaties heeft gedaan
die nieuw zijn voor de markt. .

Databron

Eurostat; Community Innovation Survey

Stand 2010

Geen vergelijkbare gegevens voorhanden

Stand 2011

Nederland staat met een score van 46% op de 7e plaats (waarden 20062008)

Stand 2012

Nog geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

Top 3 van de EU-15 (exclusief Ierland, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk). De huidige nummer 3 heeft een score van 54%
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Kleur indicator

2011:  2012: geen kleur

Toelichting
foto

Er wordt geen kleur toegekend vanwege verouderde waarden.

52. Samenwerking MKB met concurrenten
Definitie

Percentuele verhouding tussen enerzijds het aantal middelgrote en kleine
bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovatief heeft samengewerkt met concurrenten en anderzijds het aantal middelgrote en kleine
bedrijven met 10 tot 249 werkzame personen dat innovaties heeft gedaan
die nieuw zijn voor de markt. .

Databron

Eurostat; Community Innovation Survey

Stand 2010

Geen vergelijkbare gegevens voorhanden

Stand 2011

Nederland staat met een score van 23% op de 6e plaats (waarden 20062008

Stand 2012

Nog geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

Top 3 van de EU-15 (exclusief Ierland, Griekenland). De huidige nummer 3
heeft een score van 43%

Kleur indicator

2011:  2012: geen kleur

Toelichting
foto

Er wordt geen kleur toegekend vanwege verouderde waarden.

53. Bereik SIA/RAAK
Definitie

Bij SIA/RAAK projecten betrokken bedrijven en instellingen .

Databron

HBO-Raad

Stand 2010

5.000 bedrijven en instellingen

Stand 2011

5.623 bedrijven en instellingen

Stand 2012

6.548 bedrijven en instellingen

Doelstelling
2020

20.000 bedrijven en instellingen

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Belangrijk om bij deze indicator aan te geven dat het bij instellingen gaat
om het aantal professionals bij instellingen. Er waren 4.115 bedrijven en
2.433 professionals binnen instellingen betrokken bij RAAK projecten.
Duidelijk is dat het aantal elk jaar toeneemt, maar de jaarlijkse stijging
onvoldoende is om de doelstelling te halen.

Ondernemerschap
54. Houding t.o.v. ondernemerschap
Definitie

Percentage van Nederlanders met een positieve houding ten opzichte van
ondernemerschap.

Databron

Flash Euro barometer Entrepreneurship Survey
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Stand 2010

35%

Stand 2011

56%

Stand 2012

Nog geen nieuwe waarde

Doelstelling
2020

Top 10

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Vanwege het ontbreken van nieuwe gegevens wordt de oude kleur gehandhaafd.

55. Startende ondernemers
Definitie

Percentage mensen dat momenteel bezig is met het opzetten of managen
van een onderneming tot 3,5 jaar oud in verhouding tot de populatie van
18-64 jaar.

Databron

Global Entrepreneurship Monitor

Stand 2010

7,2% (waarde 2009), nr. 8 op een ranglijst van 20 OESO-landen

Stand 2011

nvt

Stand 2012

7,2% (waarde 2010), nr. 7 op een ranglijst van 20 OESO-landen)

Doelstelling
2020

Top 5 (nr. 5 staat op 9%)

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het percentage startende ondernemers is ten opzichte van vorig jaar gelijk
gebleven. Het percentage mensen dat bezig is met het opzetten van een
onderneming is wel gestegen, maar het percentage jonge ondernemingen
is gedaald.

56. Starters met nieuwe technologieën
Definitie

Percentage starters dat gebruik maakt van technologieën van vijf jaar en
jonger.

Databron

EIM: Global Entrepreneurship Monitor: Netherlands

Stand 2010

17% (waarde 2008)

Stand 2011

16% (waarde 2009)

Stand 2012

25% (waarde 2010)

Doelstelling
2020

30 % van de starters

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Een sterke verbetering ten opzichte van 2009. Wanneer deze stijging zich
doorzet wordt de doelstelling gehaald.
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57. Snelle groeiers
Definitie

Percentage van MKB-bedrijven (50-1000 werknemers) met een minimale
groei van 60% in werkgelegenheid of omzet in drie jaar tijd.

Databron

EIM Internationale benchmark Ondernemerschap 2010

Stand 2010

7,2% voor werkgelegenheid, en 16,4% voor omzet (waarde 2003-2006). Bij
werkgelegenheid stond Nederland op de achtste plaats in de ranglijst, bij
omzet op de negende plaats. In 2010 (waarden 2003-2006) stond de nummer 5 voor werkgelegenheid op 10,7% en stond de nummer 5 voor omzet
op 21,7%

Stand 2011

11% voor werkgelegenheid en 18,8% voor omzet (waarden 2004-2007);
bij werkgelegenheid staat Nederland op de vijfde plaats in de ranglijst, bij
omzet op de zevende plaats. In 2011 (waarden 2004-2007) staat de nummer 5 voor werkgelegenheid op 11,0% en staat de nummer 5 voor omzet
op 23,1%

Stand 2012

13% (4e plaats) voor werkgelegenheid en 18,7% (5e plaats) voor omzet
(waarden 2005-2008)

Doelstelling
2020

Top 5 positie voor werkgelegenheid (10,7%) en voor omzet (21,7%)

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het percentage voor werkgelegenheid is weer gestegen, maar de omzet
is gelijk gebleven. Vergeleken met andere landen is Nederland een paar
plaatsen gestegen.

Innovativiteit
58. Technologische innovatie in industrie en diensten
Definitie

Percentage omzetaandeel technologisch nieuwe en sterk verbeterde producten industrie // diensten

Databron

Eurostat (CIS); CBS Ondernemingsklimaat 2011

Stand 2010

15% // 9% (waarde 2006)

Stand 2011

Nog geen nieuwe waarde

Stand 2012

12% // 4,5% (waarde 2008)

Doelstelling
2020

Top 3 Europa. Nederland staat op een 11e plaats van 13 referentielanden
(industrie) en 8e plaats van 8 referentielanden (diensten).

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

In 2008 bedroeg het omzetaandeel in de industrie 12%. Nederland behoort
hiermee tot de staartgroep van de referentielanden. In de industrie was
Duitsland koploper met een omzetaandeel van bijna 30%. Ook voor de
dienstensector geldt dat de omzet behaald met innovatieve producten is
afgenomen. Nederland staat op de laatste plaats van acht landen. In de
dienstensector was Italië koploper met een omzetaandeel van 12%.
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59. Marketing en organisatie innovatie in industrie en diensten
Definitie

Percentage bedrijven dat een niet-technologische innovatie heeft doorgevoerd industrie // diensten

Databron

OECD Science and Technology Indicators

Stand 2010

31,1% industrie // 29,3% diensten

Stand 2011

Geen nieuwe waarde

Stand 2012

31,5% industrie// 25,2% diensten

Doelstelling
2020

Top 10. De huidige nummer 10 in industrie heeft een score van 49,6% (Denemarken) en de huidige nummer 10 in diensten heeft een score van 41,1%
(Nieuw Zeeland).

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Het percentage voor industrie is bijna niet gestegen en voor diensten zelfs
gedaald. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet worden de streefwaarden niet gehaald. Nederland zit ver onder de huidige nummer 10.

60. Nieuwe handelsmerken
Definitie

Aantal nieuwe community trademarks per miljoen van de bevolking per
jaar

Databron

European Innovation Scoreboard

Stand 2010

196,8 (waarde 2007, 8e plaats in Europa)

Stand 2011

238,4 (waarde 2009, 6e plaats in Europa)

Stand 2012

227,5 (waarde 2010, 7e plaats in Europa)

Doelstelling
2020

Top 5 Europa

Kleur indicator

2011:  2012: 

Toelichting
foto

Nederland is een plaats teruggevallen naar de 7e plaats en de afstand tot
de top 5 is ten opzichte van vorig jaar toegenomen. Als men de kleine
landen Luxemburg, Malta en Cyprus buiten beschouwing laat, staat Nederland op de 4e plaats. Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken scoren beter
dan Nederland.
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Deelnemers KIAbijeenkomsten
Onderstaande personen hebben deelgenomen aan ten minste een van de bijeenkomsten die zijn belegd ter voorbereiding van deze Kennis en Innovatie Foto 2012.
De bijeenkomsten vonden plaats in Den Haag op 28 november en 14 december 2011
• Ad de Graaf

HBO-Raad

• Agnes Jongerius

FNV Vakcentrale

• Alexander Rinnooy Kan

SER

• Annet Kil-Albersen

Onderwijscoöperatie

• Ans Vollering

Bureau KNAW

• Bernard Wientjes

VNO-NCW

• Bertrand van Ee

AcTi-NL

• Chanine Drijver

LAKS

• Colja Laane

Genomics

• Erik Drop

TNO

• Francien Petiet

NWO

• Freddy Weima

StvhO/CAOP

• Gerben Horst

CNV Onderwijs

• Hanneke de Geus

MHP

• Hendrik van Vuren

FOM

• Henk Dits

AcTi-NL

• Henk Kuppens

MBO-Raad

• Isabel Coenen

FNV

• Jaap Smit

CNV

• Jack Spaapen

KNAW

• Jan Boersma

Abvakabo FNV

• Jan van Zijl

MBO-Raad

• Johannes van der Vos

HBO Raad

• Kete Kervezee

PO-raad

• Lawrence Cheuck

JOB

• Linco Nieuwenhuyzen

Stichting Brainport

• Marcel van Bronswijk

Boaborea

• Margriet Peters

Platform Bèta Techniek

• Mariken Elsen

NWO

• Marjolein van der Sterren

JOB

• Martine Kramer

Kennisnet

• Nadir James

StvhO/CAOP

• Paul Hellings

Algemene Onderwijsbond

• Ria van ‘t Klooster

NRTO

• Rick van der Woud

CNV

• Robbert Dijkgraaf

KNAW
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• Sander Kes

Ministerie EL&I

• Seth Hielema

StvhO/CAOP

• Sijbolt Noorda

VSNU

• Sjoerd Slagter

VO-Raad

• Thomas Grosfeld

VNO-NCW

• Toine Maes

Kennisnet

• Wim van Saarloos

FOM

• Walter Dresscher

Algemene Onderwijsbond

