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Onderwerp Definitieve versie Sectorplan Wetenschap & Technologie   
 
 
Geachte mevrouw Nijs, 
 
Het is mij een groot genoegen u Slagkracht in Innovatie! aan te bieden - de definitieve 
versie van het Sectorplan Wetenschap & Technologie. In dit sectorplan geven de 
Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit 
Twente aan te streven naar één Federatie van Technische Universiteiten in Nederland 
in 2010. De Federatie behoort in onderwijs en onderzoek tot de absolute top in Europa 
en versterkt door het afleveren van uitstekend geschoolde ingenieurs, promovendi, 
ontwerpers en door het genereren van innovaties de dynamiek en concurrentiepositie 
van de Nederlandse kenniseconomie. 
 
De ambitie die de TUD, TU/e en UT hier neerleggen, richt zich op de internationale 
kennissamenleving van 2010. Daarmee gaat het Sectorplan aanzienlijk verder dan de 
opdracht die u de drie TU’s op 6 december 2002 verstrekte (kenmerk 
WO/SB/2002/58529) en die de directe aanleiding vormde voor het opstellen van dit Sec-
torplan. De opdracht luidde: 
• Een taakverdeling op landelijk niveau, zodanig dat aannemelijk is dat deze leidt tot 

een doelmatig palet van masteropleidingen; 
• Verbreding van de bacheloropleidingen; 
• Maatregelen ter vergroting van de aantrekkelijkheid van de opleidingen; 
• Een planning van de totstandkoming van de resultaten; 
De drie TU’s beschrijven in hun Sectorplan hoe zij uw opdracht zullen uitvoeren, maar 
formuleren tegelijkertijd een ambitie die veel verder reikt. 
 
In Slagkracht in Innovatie! worden maatregelen beschreven die de drie TU’s gaan ne-
men om de hierboven geschetste doelstellingen te realiseren. De TUD, TU/e en UT zijn 
van mening dat zij de ambitieuze doelstellingen uit het Sectorplan niet kunnen realise-
ren zonder steun van het bedrijfsleven en zonder dat de overheid mede verantwoorde-
lijkheid draagt. Het opstellen en de implementatie van het Sectorplan Wetenschap & 
Technologie vraagt een grote organisatorische en bestuurlijke inspanning van de drie 
technische universiteiten. De volgende condities zijn voorwaarden voor het succesvol 
implementeren van Slagkracht in Innovatie!: 
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• De in het Sectorplan opgenomen voorstellen behoeven nadere bestuurlijke inbed-
ding binnen de drie TU’s en doorlopen het traject van medezeggenschap en be-
stuurlijke besluitvorming. 

• De Minister en Staatssecretaris van OCW zien erop toe dat ook de overige Neder-
landse universiteiten ten aanzien van technisch-wetenschappelijke en aanverwante 
bètaopleidingen in Nederland het door de drie TU’s afgesproken macrodoelmatig-
heidskader toepassen. Dit om te voorkomen dat de door de drie TU’s overeenge-
komen macrodoelmatigheid door initiatieven van andere universiteiten teniet wordt 
gedaan. 

• De Minister en Staatssecretaris zorgen voor een aantal wettelijke veranderingen 
die nodig zijn om doelmatigheid mogelijk te maken (zie Slagkracht in Innovatie!). 

• De per TU door deze operatie bereikte besparingen leiden niet tot een budgetre-
ductie voor de drie TU’s. Elk van de drie TU’s investeert vrijgekomen middelen om 
de kwaliteit en concurrentiekracht van selectieve onderwijs- en onderzoeksgebie-
den te vergroten. 

• Een majeure macrodoelmatigheidsoperatie, zoals de drie TU’s in hun Sectorplan 
voorstaan, kan alleen succesvol uitgevoerd worden wanneer de drie TU’s de opera-
tie kunnen faciliteren met aanzienlijke transitiekosten. Deze kosten kunnen niet uit 
de lopende begroting worden gefinancierd. De drie TU’s hebben deze kosten, die 
tot een versterking van de kenniseconomie zullen leiden, nader gekwantificeerd.  

 
Wat betreft de meest actuele en correcte versie van de Harmonisatie van de 
bestaande CROHO-benamingen (bijlage 6 van het Sectorplan) en de meest actuele 
versie van de 3 TU Doorstroommatrix (bijlage 7 van het Sectorplan) verwijs ik u naar 
de websites van de TUD, TU/e en UT. 
 
De TU’s zetten met Slagkracht in Innovatie! een historische en verregaande stap in de 
ontwikkeling van het technologisch wetenschappelijk onderwijs en wetenschap. De 
voorstellen zijn van cruciaal belang voor de noodzakelijke versterking van de Neder-
landse kenniseconomie. De drie TU’s vertrouwen erop dat u het Sectorplan daadwer-
kelijk zult steunen zodat zij de maatregelen voortvarend kunnen implementeren. 
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