
“In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het 
ontwikkelen van een gezond en veerkrachtig universitair 
ecosysteem. Dat is goed gelukt. Als technische universiteit 
kunnen we ons meten met de wereldtop. Alleen lopen 
we nu tegen onze grenzen aan”, stelt Tim van der Hagen, 
inmiddels een half jaar voorzitter van het college van 
bestuur van de Technische Universiteit Delft. “We dreigen 
het slachtoffer te worden van ons succes.”
Van der Hagen doelt onder andere op het groeiend aantal 
studenten dat kiest voor een opleiding in bèta en techniek. 
“Bij ons is het aantal eerstejaars met 50 procent toege-
nomen en bij sommige studierichtingen is het aantal in 
een paar jaar tijd zelfs vervijfvoudigd. Prima, die mensen 
hebben we nodig om de maatschappelijke uitdagingen het 
hoofd te bieden. Alleen kunnen we er niet meer bij hebben. 
De vier technische universiteiten, inclusief Wageningen, zit-
ten vol. Vandaar dat ze zich gedwongen zien een numerus 
fixus in te stellen voor in totaal acht opleidingen.”
De oorzaak van het probleem is dat de bijdrage van de over-
heid niet is meegegroeid met het aantal studenten. Van der 
Hagen: “We krijgen weliswaar een bedrag per student, maar 
dat bedrag is de afgelopen jaren steeds minder geworden, 
waardoor de totale bijdrage is afgenomen. Dat gaat wrin-
gen. Met nog meer studenten kan ik mijn hand niet meer in 
het vuur steken voor de kwaliteit van de opleiding. Die weg 
moeten we niet op.”
Bijkomend probleem is dat er nog steeds mensen beginnen 
aan een technische studie, waarvoor ze eigenlijk niet ge-
schikt zijn. Van der Hagen: “Onze ervaring is dat je voor de 
meeste studierichtingen in Delft een zeven voor wiskunde 
moet hebben. We hebben al maatwerkgesprekken met aan-
komende studenten, maar we kunnen ze alleen adviseren, 
niet weigeren. Als we aan de poort zouden mogen selecte-
ren zouden we minder uitval hebben en voor hetzelfde geld 
meer ingenieurs kunnen afleveren.”
Naast de vermindering van de bekostiging per student 
neemt ook de eerste geldstroom in omvang af. Van der 
Hagen: “We draaien heel goed mee in de tweede en derde 
geldstroom, maar kunnen daarmee alleen het salaris en 
wat bijkomende kosten van een promovendus betalen. Er 
moet altijd geld bij voor een werkplek, voor de technische 
staf en voor de begeleiding en dat moet komen uit de eerste 
geldstroom. Omdat die kleiner wordt, zitten we nu aan de 
grens van wat we kunnen matchen.”
Financiële perikelen zetten de Nederlandse universiteiten 
ook op achterstand in de war on talent, het aantrekken 
van toptalent. Van der Hagen: “Zoals gezegd beschikken 
we nog over een prima universitair ecosysteem. Mensen 
willen ook graag in Nederland wonen, dus dat is het niet. 
Het probleem is dat een toponderzoeker hier niet meteen 
aan de slag kan, maar eerst voorstellen moet schrijven en 

afwachten of hij tot de gelukkige 20 procent behoort die 
dat voorstel gehonoreerd krijgt. Dat kost hem anderhalf tot 
twee jaar en dat is te lang.”
Om een toponderzoeker aan te trekken moet een univer-
siteit vaak vanuit de eerste geldstroom een startpakket 
kunnen aanbieden. Maar daarbij gaat het tegenwoordig om 
forse bedragen. Van der Hagen: “Toen ik decaan was hadden 
we bij de faculteit technische natuurwetenschappen met 
veel pijn en moeite drie miljoen euro bij elkaar geschraapt 
om een buitenlandse toponderzoeker een goed startpakket 
te geven. Hij wilde ook graag naar Nederland komen, maar 
op het laatste moment werden we overvleugeld door de 
Universiteit van München. Die bood hem tien miljoen als 
startpakket. Dan kun je zeggen: Oké, we kunnen niet meer 
mee met de top, met de FC Barcelona’s van deze wereld, dus 
laten we kiezen voor het Ajax-model. Maar dan moet je ook 
accepteren dat je afzakt naar de subtop.”
Onderdeel van het universitaire ecosysteem is ook de 
samenwerking met andere partijen. De samenwerking 
met het bedrijfsleven ligt echter onder vuur, vanwege de 
veronderstelde invloed op het onderzoek. “Volstrekt ten 
onrechte”, vindt Van der Hagen. “We doen geen klusjes 
voor bedrijven. Onze aanpak van onderzoek is per definitie 
fundamenteel in de zin dat we een bijdrage willen leveren 
aan de wetenschappelijke theorievorming. Wel is het zo dat 
we daarbij een voorkeur hebben voor onderzoek naar oplos-
singen voor maatschappelijke problemen, want dat is ons 
bestaansrecht als technische universiteit.”
“Ons onderzoek wordt dus niet louter gedreven door 
nieuwsgierigheid, maar is ook probleem-georiënteerd. 
Daarom is het goed samen te werken met maatschappelijke 
groeperingen en bedrijven, elk vanuit de eigen verantwoor-
delijkheid. Zo’n instituut als ARCNL, waarin ASML samen-
werkt met FOM, NWO en de twee Amsterdamse universitei-
ten op het gebied van nanolithografie is wat mij betreft een 
uitstekend idee. Ook de vestiging van onderzoekslaboratoria 
van bedrijven op of bij de universiteitscampus biedt volgens 
mij alleen maar voordelen.”
De probleem-oriëntatie zou, wat Van der Hagen betreft, ook 
wat meer mogen doorklinken in de financiering van het 
onderzoek. “Nu is dat vooral projectmatig met een steeds 
kleinere kans om voorstellen gehonoreerd te krijgen. Je zou 
ook kunnen inzetten op een meerjarig programma om on-
derzoek te doen naar bijvoorbeeld technieken om zonlicht 
en CO2 om te zetten in synthetische brandstoffen of naar 
het afvangen en opslaan van CO2. Daarvoor zou je bijvoor-
beeld de zwaartekrachtprogramma’s aan de topsectoren 
kunnen koppelen (Van der Hagen was tot twee jaar geleden 
lid van het topteam Energie). Een soort Man-on-the-Moon 
project, waarin de briljantste geesten in Nederland werken 
aan het oplossen van maatschappelijke problemen.”

Met Ajax zakken we af naar de subtop
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