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Sectorbeelden Beta en Techniek 
• Sectorplan 2.0 after succes first sectorplan 

• Beeld Beta en Techniek, Kwartiermaker 
Bert Meijer 

• Start Sectorbeeld August 2018 
• First national sectorbeeld 14 September 2018 
• Utrecht team: Projectleader, Wp-er, 

Bestuurssecretaris, Stuurgroep (Dean, vice-
deans, heads of the departments) 

• 1 October National Sectorbeeld with beta 
Deans 

• 19 October Sectorbeelden Universities 
• November review complete sectorbeeld  
• 10 December 2018 Sectorbeeld to OCW 
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innovatie in het educatieve landschap met o.a. meer digitale classrooms, gevarieerde didactische 
methoden en curricula. Ons Freudenthal Instituut levert als grootste onderzoeksinstituut in onderwijs 
in Nederland hier een belangrijke bijdrage. 
6.10.1 Toekomstvisie van de Universiteit Utrecht voor de informatica 

Het departement Informatica heeft als missie het doen van sterk en fundamenteel informatica-
onderzoek, met oog voor toepasbaarheid, en het opleiden van studenten in de informatica, 
informatiekunde, en de AI. Het onderzoek steunt op 3 fundamenten: Algorithms, Intelligent Software 
Systems, en Interaction. Het departement heeft in 2017 toekomstplannen voor zowel onderzoek als 
onderwijs opgesteld. Het fundamentele onderzoek en de toepassingen daarvan vinden hun plek in 
brede onderzoeksfocusgebieden rondom Data Science, AI, Game Technology, Technology in 
Education, en Algorithms and Complex Systems. Hiermee wordt ook ingezet op nieuwe 
samenwerkingen met (inter)nationale bedrijven en publieke instellingen. Het onderwijspalet wordt 
uitgebreid met masterprogramma’s rondom Data Science en Human Computer Interaction, en het AI 
programma wordt vernieuwd. Het departement Informatica is de afgelopen jaren snel gegroeid. Vanuit 
de faculteit is een groei met ongeveer 15 fte in de vaste staf gefaciliteerd voor de jaren 2018 en 2019. 
Om het onderzoek van de reeds geworven nieuwe hoogleraren, op de gebieden Data Science (Big 
Data Management, Visual Data Analytics) en AI (Intelligent Systems, Social AI, en Natural Language 
Processing) te ondersteunen zullen nieuwe universitaire docenten worden aangesteld. Hiermee 
verdiepen we de informatica expertise, en versterken we de nationale focusgebieden Data modelleren 
& analyseren en Machinaal redeneren & interactie. Daarnaast zal ook het fundament in de hierboven 
genoemde drie gebieden verder worden versterkt. Hiermee geven we ook een impuls aan de nationale 
focusgebieden Algoritmiek, en Software. Met de groei van vaste staf kunnen we tevens de groei van 
het aantal studenten accommoderen met behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Tenslotte doen 
we een gerichte investering in de lerarenopleiding en ons eigen onderwijs op het gebied van onderzoek 
naar Computer Science Education. 
6.10.2 Toekomstvisie van de Universiteit Utrecht voor de natuurkunde 

Het onderzoek in het departement Natuurkunde wordt verricht in het hierboven reeds genoemde 
Debye Institute for Nanomaterials Science (DINS), het Institute for Marine and Atmospheric Research 
Utrecht (IMAU), het Institute for Theoretical Physics (ITF), en het Institute for Subatomic Physics 
(SAP). Utrecht wil bijdragen aan het nationale focusgebied Particle & gravitational physics door een 
een Institute for Subatomic and Gravitational Physics op te richten, dat complementair is aan de reeds 
bestaande onderzoeksgroepen in o.a. RU, UvA, Nikhef en CERN. Met een nieuw onderzoeksprogramma 
over zwaartekrachtsgolven, neutronensterren en het quark-gluon plasma, en de theorie van zwarte 
gaten zet Utrecht op unieke wijze in op dit thema, dat bovendien ook een sterk wervend effect zal 
hebben op instroom van studenten. In de nationale focusgebieden ‘Quantum materials & technology’ 
en ‘Complex systems, soft matter & fluids’ zetten we in op zowel vernieuwende nano-gestructureerde 
materialen met een breed scala aan nieuwe elektronische en optische eigenschappen, als op bio-
geïnspireerde materialen.  Het verhogen van onderzoekscapaciteit op dit gebied zal effectief zijn door 
de aanwezigheid van de uitstekende Utrechtse infrastructuur en het aanwezige fundament in 
theoretisch onderzoek en computersimulaties. Dit onderzoek draagt bij aan het maatschappelijk 
thema duurzaamheid en zal ook een nieuwe impuls geven aan het Utrechtse biofysica onderzoek en 
onderwijs. Het onderzoek binnen het IMAU kent vele maatschappelijk relevante toepassingen en er 
zijn samenwerkingen met het KNMI, het CCSS, en het Energy and Sustainability Institute in 
Groningen. Door in te zetten op de werking en dynamica van het klimaatsysteem versterken we het 
nationale natuurkunde focusgebied Energy & Sustainability. Deze gerichte investeringen in het 
verlengde van ons fundament bieden een goede kans om meer BSc, MSc en PhD studenten op te 
leiden. Bij het werven van nieuwe wetenschappelijke staf zal het westerdijk-fellow instrument worden 
ingezet om het aandeel vrouwelijke staf te verhogen. 
6.10.3 Toekomstvisie van de Universiteit Utrecht voor de scheikunde 

Het onderzoek binnen het departement Scheikunde vindt plaats in het Bijvoet Center for Biomolecular 
Research en het Debye Institute for Nanomaterials Science. Het Bijvoet centrum bestudeert de relatie 
tussen structuur en functie van biomoleculen, zoals eiwitten en lipiden, die een belangrijke rol spelen 
in biologische processen, waaronder regulatie, herkenning en interactie. Daarvoor beschikt het 
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6.3 Nationale profilering van de natuurkunde 

In de onderstaande tabel heeft elke participerende universiteit met vier punten aangegeven op welke 
focusgebieden ze hun activiteiten willen intensiveren. Voor een compleet beeld zijn ook de relevante 
NWO-instituten weergegeven. Aangezien zij geen versterking ontvangen uit dit sectorplan zal de inzet daar 
vanuit eigen de middelen plaatsvinden. 
 
Tabel 9: Profileringsmatrix van de natuurkunde. 

 
 
De keuzes die de universiteiten binnen de natuurkunde maken blijken, meer nog dan bij enig andere 
discipline, ingegeven door de aanwezigheid van onderzoeksinstituten en –faciliteiten, of de participatie in 
samenwerkingsverbanden die hier toegang toe geven. Dit komt prominent tot uitdrukking in de agenda 
voor het focusgebied particle & gravitational physics, die grotendeels gedicteerd wordt door de keuzes in 
het Nikhef samenwerkingsverband. Deze keuzes vloeien op hun beurt weer voort uit internationale 
roadmaps vanuit bijvoorbeeld CERN. Hetzelfde is zichtbaar in de keuzes die LEI en TUD hebben gemaakt 
om te anticiperen op de komst van SRON, de sterke synergie op het gebied van plasmafysica tussen TU/e 
en DIFFER, of de inzet vanuit RU op precision measurement & fabrication door de aanwezigheid van de 
HFML-FELIX faciliteit. De nabijheid van een UMC is ook richtinggevend voor keuzes, zoals zichtbaar wordt 
in de motivatie van LEI, RUG en UM om in te zetten op het focusgebied life & health. 
 
Eerdere profileringsplannen in het kader van het vorige Sectorplan Natuur- en Scheikunde (SNS) maken 
het mogelijk om de ontwikkeling in de zwaartepunten in een langjariger perspectief te beschouwen. Uit 
een vergelijking van de huidige zwaartepunten met die van 2008 blijkt dat er de nodige dynamiek en 
vernieuwing heeft plaatsgevonden. Zo was er in 2008 nog nauwelijks sprake van de huidige sterke 
interesse in het onderzoek aan zwaartekrachtgolven. Prominente voorbeelden van wat de zwaartepunten 
uit 2008 hebben gebracht zijn het in tien jaar tijd opgebouwde quantum(technologie) onderzoek waarop 
het nationaal icoon QuTech is gebaseerd, of de enorme intensivering van het funderend energieonderzoek 
die over diezelfde tijd heeft plaatsgevonden. Het valt dan ook te verwachten dat de Nederlandse 
natuurkunde met deze hernieuwde nationale profilering tot grotere hoogten wordt gebracht, waarmee de 
positie aan de wereldtop bestendigd kan worden.  
 
  

LEI RU RUG TUD TU/e UvA UM UT UU VU WUR AMOLF ARCNL DIFFER Nikhef

Particle & 
gravitational 

physics
1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 2

Quantum 
materials & 
technologies

1 1 1 1,5 1 1,5 1 1 1

Complex systems, 
soft matter & 

fluids
1 1 1 1 1 2,5 1

Life & health 1 1 1 2 1 1,5 1,5 1,5

Energy & 
sustainability 0,5 1 0,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 3

Precision 
measurement & 

fabrication
1 1 0,5 1 1 3 1 2

Focusgebied
Participerende universiteiten Fysica instituten
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Tabel 3: Verdeling van de eerste-geldstroommiddelen over de disciplines. 

Discipline 
Jaarlijks beschikbaar in 

eerste geldstroom 

Informatica €     8.400.000,= 

Natuurkunde €    10.000.000,= 

Wiskunde €     6.000.000,= 

Scheikunde €    10.000.000,= 

Totaal per jaar 2020-2024 €   34.400.000,= 

Opstartjaar 2019 (91,28%) €   31.400.000,= 
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goedkeuring aan de sectorbeelden en daarmee een formele start aan de Commissie en aan het 
proces van opstellen van profileringsplannen. De universiteiten wachten daar beter niet op. De 
vervolgstappen in dit proces zien er als volgt uit: 

Planning 
15 maart 2019 Uiterste datum voor het indienen van de facultaire / universitaire 

profileringsplannen bij de Commissie 
15 april 2019 Sluitingsdatum voor het verzenden van de feedback van de Commissie aan 

de indieners van de profileringsplannen 
15 mei 2019 Uiterste datum voor het indienen van de bijgestelde / definitieve facultaire 

/ universitaire profileringsplannen bij de Commissie 
Eind mei De Commissie beraadt zich over haar oordeel over de ingediende 

profileringsplannen 
Half juni De Commissie adviseert de minister over de verdeling van de 

sectorplanmiddelen over de faculteiten 
1 juli 2019 De minister besluit over de inzet van de middelen 
September 
2019 

OCW stuurt de rijksbijdrage brief met daarin de extra middelen naar de 
faculteiten 
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• 1 senior professor, DINS, bio-inspired materials and devices 
• 1 senior professor, SAP&GW, Gravitational Waves 
• 1 junior tenure track, ITP, Gravitational Waves 
• 1 junior tenure track, ITP, bio-inspired materials and devices 
• 1 junior tenure track, IMAU, Climate Modelling 
• 1 junior tenure track, SAP&GW, Gravitational Waves 
• 1 junior tenure track, DINS, Quantum nano-structured materials
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