SCIENCEGUIDE
Nieuwsbrief ScienceGuide – februari 2009, nummer 6
Onderwijsnieuws
- Er komen klappen aan. ScienceGuide laat zien waar ze in het HO kunnen gaan vallen:
opheffing studiefinanciering, sanering van opleidingen en meer. Ook als investeringen ter
bestrijding van de crisis ingezet worden in het hoger onderwijs zal de sector daarnaast toch
moeten snijden. “Ik voorzie tot 1 miljard aan bezuinigingen op het HO,” zegt de auteur van
‘Geldstromen en Beleidsruimte’, waarover donderdag bij de KNAW in debat gegaan wordt.
- De universiteiten kunnen voor € 2,5 miljard bouwinvesteringen versnellen, al in 2009. In een
brief aan Balkenende zetten zij uiteen hoe het WO de crisis kan helpen bestrijden. “Een
investering van € 1 in onderzoek en innovatie levert op termijn € 7 op, zo blijkt uit berekeningen
van de EU." De voorstellen en de brief leest u op ScienceGuide. De EU investeert dan ook: 50
% meer voor uitwisseling van topstudenten wereldwijd.
- HU-voorzitter Geri Bonhof stelt dat beleidsmakers de hbo-sleutelthema’s ‘widening participation’
en praktijkgericht onderzoek en de valorisatie daarvan nog steeds laten liggen. Wat is dan de
vereiste aanpak, ook in de eigen hbo-kring, en in Europa?
- “Nog steeds is een veel gehoord standpunt dat echt talent vanzelf wel bovendrijft. Dit kenmerkt
een gesloten instelling.” Nederlandse instellingen kunnen veel leren van het McNair Scholars
program om de instroom van allochtone studenten te bevorderen. Eveline Weenink, UU-adviseur
diversiteitsbeleid, schetst wat zij daarover in Chicago leerde.
- HBO-diploma’s niets waard in Europa? VVD-lijsttrekker Hans van Baalen slaat de plank mis,
blijkt uit onderzoek van Nuffic. Lees meer onder Internationalisering op de pagina Kennisbeleid.

Onderzoeksnieuws
- Wat gaat de crisis doen met kenniseconomie en samenleving? Richard Florida schetst met
cijfers en analyses de impact op het economisch landschap van de USA “Which cities and
regions can come back strong and which will never come back at all?” De omslag naar een ander
soort economie krijgt een –soms verrassend- gezicht. En in gesprek met ScienceGuide hekelt hij
de anti-crisis-receptuur.
- INHolland-lector Bart Hofstede wordt de cultureel attaché in Berlijn. Zijn lectoraat richt zich
vooral op de creatieve industrie, in het bijzonder op kwesties van benutting: de vraag hoe je
waarde creëert uit creatieve arbeid, en welke problemen dit oproept.
- De grote hoeveelheid koper in rioolslib, lucht en fijnstof is in belangrijke mate het gevolg van
remslijtage, heeft TNO ontdekt. In remmen zit zo'n 10% koper ter vervanging van asbest, maar
ook dit roept gezondheidsvragen op.
- Grote kansen voor Nederlandse wetenschap en HO in Rusland, zo stellen Nuffic en Sijbolt
Noorda (VSNU) vast. Maar “juist op het moment dat de ontwikkelingen leidden tot grotere
investeringen in onderwijs en wetenschap en ruimte voor een evenwichtige financiering heeft
minister Plasterk de bilaterale samenwerking sterk beperkt.” Vanuit Moskou doen zij verslag over

kansen en gemiste kansen.
- The European Innovation Scoreboard (EIS) is opnieuw verschenen en Nederland blijft daarin
een matige positie vertonen. Het zit achterin de groep ‘volgers’ binnen de EU, ondanks succes bij
de bètatech promotie en breedbandontwikkeling. Redenen daarvoor zijn pijnlijk: “A decrease in
Non-R&D innovation expenditures (-1.5%) and the Firm renewal rate (-4.4%).” De complete
analyse vindt u op ScienceGuide.

En ook
Doekle Terpstra mag in de toezichtraad voor de omroep blijven. Het kabinet ziet “geen aanleiding
de heer Terpstra in verband te brengen met terrorisme.” De PVV dacht daar anders over.
Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier. Afmelden kan via info@scienceguide.nl
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