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1. VOORWOORD

2020 was het jaar dat de wereld werd overspoeld door de Covid19-pandemie. Het werd ook het 
jaar waarin duidelijk werd dat kennis cruciaal is om uit deze crisis te komen. Kennis verworven 
met fundamenteel onderzoek uit het verleden, en de capaciteit om deze kennis ongekend snel 
om te zetten in toepasbare vaccins. Bovendien bleek het onderwijs – op alle niveaus - ook een 
cruciale sector om onze maatschappij draaiend te houden. Voor iedereen is de pandemie van 
grote invloed geweest. Ook voor Neth-ER, en dit Jaarverslag 2020 geeft daar blijk van. 

De	gezondheidscrisis	legde	in	2020	ook	de	economische	groei	stil	in	de	Europese	landen.	
Kennissamenwerking	en	leermobiliteit	werden	moeilijker	en	andere	oplossingen	moesten	
worden	gevonden	om	hier	nog	invulling	aan	te	kunnen	geven.	Ook	de	onderhandelingen	
over	de	meerjarenbegroting	2021-2027	en	de	nieuwe	programma’s	kwamen	opeens	in	
een	ander	daglicht	te	staan.	Vanuit	Neth-ER	is	daarbij	actief	en	gecoördineerd	aandacht	
besteed	aan	het	verwoorden	van	de	belangen	van	het	Nederlandse	kennisveld.	Het	
toegenomen	belang	van	kennis	kwam	uiteindelijk	ook	tot	uitdrukking	in	de	groei	van	de	
beschikbare	middelen	op	Europees	niveau	voor	de	komende	zeven	jaar. 

Op	bestuurlijk	niveau	werd	vanuit	Neth-ER	nauw	met	de	betrokken	ministeries	overlegd;	
zowel	om	de	actuele	uitdagingen	gezamenlijk	het	hoofd	te	kunnen	bieden	met	de	inzet	
van	de	bestaande	Europese	programma’s,	als	ook	om	invulling	te	geven	aan	de	nieuwe	
programma’s	die	–	toekomstgericht	–	het	Europees	beleid	op	de	terreinen	onderwijs,	
onderzoek	en	innovatie	nog	meer	belang	toekennen.	Daarbij	werden	door	Neth-ER	gericht	
boodschappen	afgegeven	aan	de	Europese	Commissie	en	het	Europees	Parlement	met	
betrekking	tot	het	oplossen	van	problemen	die	door	de	Covid-19	crisis	werden	gesteld.	
Tijdens	de	onderhandelingen	over	het	Meerjarig	Financieel	Kader	van	de	EU	werd	de	
ontwikkeling	van	de	budgetten	voor	kennis	nauw	gevolgd	voor	de	achterban.	 

De	leden	van	Neth-ER	besloten,	in	samenspraak	met	het	ministerie	van	OCW,	dat	 
beheers-aangelegenheden	van	Neth-ER	niet	ondergebracht	worden	bij	Nuffic.	Inmiddels	
ligt	er	een	ontwerp	wetsvoorstel	dat	beoogt	om	Neth-ER	een	wettelijke	taak	te	geven,	
waarmee	continuïteit	van	activiteiten	voor	langere	periode	wordt	gegarandeerd.	

De	voor	2020	voorgenomen	activiteiten	konden	door	de	crisis	goeddeels	geen	doorgang	
vinden.	Wel	is	er	vaart	gemaakt	met	organiseren	van	meer	online-evenementen	om	de	
leden	en	het	kennisveld	goed	aangesloten	te	houden	bij	de	Europese	ontwikkelingen.	Het	
afgelopen	jaar	werd	dan	ook	een	grotere	behoefte	aan	nieuws	en	duiding	gevoeld.	Het	
team	in	Brussel	heeft	er	ook	in	2020	weer	voor	gezorgd	dat	relevante	ontwikkelingen	op	
de	voet	zijn	gevolgd	en	toegankelijk	beschikbaar	zijn	gesteld	via	de	dagelijkse	bericht- 
geving	op	de	website,	de	wekelijkse	nieuwsbrieven	en	social	media.	De	hoeveelheid	 

nieuwsberichten	liet	een	forse	groei	zien,	evenals	het	lezerspubliek	dat	hier	kennis	van	
nam.	Het	onderhouden	van	netwerken	heeft	duidelijk	een	heel	ander	karakter	gekregen	
door	de	noodzaak	om	alle	contacten	via	virtuele	kanalen	op	te	bouwen	en	te	onderhoud-
en.	Het	kantoor	en	de	ontvangstfaciliteiten	van	Neth-ER	in	Brussel	zijn	daarbij	maar	weinig	
gebruikt.	Voor	toekomstige	evenementen	is	er	flink	geïnvesteerd	in	digitale	infrastructuur	
om	activiteiten	ook	een	meer	hybride	karakter	te	geven:	on	site	en	online.	 

In	2020	heeft	Sander	van	den	Eijnden	na	bijna	vijf	jaar	afscheid	genomen	als	onafhankelijk	
voorzitter.	In	deze	periode	heeft	hij	zich	met	veel	succes	ingezet	voor	de	toekomstbesten-
digheid	van	de	vereniging	Neth-ER,	zowel	in	bestuurlijke	als	financieel-administratieve	zin.		
Het	voornemen	van	het	ministerie	van	OCW	om	de	Staten-Generaal	een	wettelijke	taak	
voor	Neth-ER	in	overweging	te	geven,	is	hiervan	een	zeer	tastbaar	en	belangrijk	resultaat.		
Met	het	aantreden	van	Henne	Schuwer	als	nieuwe	opvolger	zal	Neth-ER	hier	op	kunnen	
voortbouwen	om	haar	positie	in	Brussel	verder	te	verstevigen.
 
Ondanks	de	Covid19-crisis	hebben	de	vereniging	en	het	bureau	mooie	resultaten	kunnen	
laten	zien.	En	die	bieden	ook	goede	grond	voor	het	voortzetten	van	de	activiteiten	in	het	
belang	van	het	Nederlandse	kennisveld	en	de	leden	in	de	komende	jaren.	

Jurgen Rienks
directeur	Neth-ER

Henne	Schuwer
voorzitter Neth-ER
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BESTUURLIJKE ORGANISATIE VAN DE  
VERENIGING NETH-ER IN 2020

Neth-ER had in 2020 acht leden en drie geassocieerde 
leden: 
•			Brancheorganisatie	voor	het	middelbaar	beroeps- 
				onderwijs	en	volwasseneneducatie	(MBO	Raad)
•			Interstedelijk	Studenten	Overleg	(ISO)	-	geassocieerd
•			Jongeren	Organisatie	Beroepsonderwijs	(JOB)	-	
				geassocieerd
•			Koninklijke	Nederlandse	Akademie	van	Wetenschappen				 
				(KNAW)
•			Landelijke	Studentenvakbond	(LSVb)	-	geassocieerd
•			Nederlandse	Federatie	van	Universitair	Medische	Centra	 
				(NFU)
•   Nederlandse Organisatie voor toegepast- 
				natuurwetenschappelijk	onderzoek	(TNO)
•			Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	 
				Onderzoek	(NWO)
•			Nuffic
•			Vereniging	Hogescholen	(VH)
•			Vereniging	van	Universiteiten	(VSNU)

Het Dagelijks Bestuur (DB) was in 2020 als volgt 
samengesteld:
•			Sander	van	den	Eijnden	(onafhankelijk)	–	voorzitter	tot	 
				1	september,	opgevolgd	door	Henne	Schuwer	vanaf	23	 
				september 

•			Pieter	Duisenberg	(VSNU)	–	vicevoorzitter
•			Freddy	Weima	(Nuffic)	–	penningmeester

Met	als	plaatsvervangers:
•			Erik	Drop	(TNO)	–	plv.	vicevoorzitter
•			Paul	Oomens	(MBO	Raad)	–	plv.	penningmeester
 
Er vonden drie Algemene Ledenvergaderingen (ALV) plaats:
•   23 april
•			24	september 
•			17	november		 			

Het Dagelijks Bestuur kwam vijfmaal bijeen:
•			23	januari	(schriftelijke	vergadering)
•			26	maart	(online)
•			11	juni	(online) 
•			27	augustus	in	Den	Haag	(Nuffic)
•			29	oktober	(online)

De	directeur	en	de	beleidsmedewerkers	waren	verant-
woordelijk	voor	de	inhoudelijke	dienstverlening	aan	de	
lidorganisaties	van	Neth-ER	en	hun	achterban.	De	vijf	
beleidsmedewerkers	traden	op	als	accounthouder	voor	de	
verschillende	lidorganisaties	met	als	doel	om	elke	 
organisatie	een	eigen	aanspreekpunt	te	geven	binnen	
Neth-ER.	In	2020	zijn	door	de	accounthouders	weer	 
afspraken	gemaakt	met	de	leden	over	vaste	contact- 
momenten.

Het	jaar	ving	aan	met	toevoeging	van	een	extra	(vijfde)	
beleidsmedewerker.	Aan	het	eind	van	het	jaar	kozen	twee	
beleidsmedewerkers	voor	een	vervolgstap	in	hun	carrière.	
Hierop	zijn	twee	nieuwe	medewerkers	geworven	door	 
selectiecommissies	met	vertegenwoordiging	vanuit	de	
leden.	Zij	hebben	begin	2021	hun	nieuwe	baan	 
aangevangen.
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2. MISSIE EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE
In dit Jaarverslag worden de organisatie van de Vereniging Neth-ER en de activiteiten van het team in Brussel in 2020 beschreven. Hierin is er voortgebouwd op het Meerjarenbeleidsplan 2019-
2023 van Neth-ER, zoals vastgesteld in 2018. Deze beschrijving wordt afgewisseld met een impressie van activiteiten, feiten en cijfers.

Het werk van Neth-ER is gestoeld op een dubbele missie. De eerste missie heeft tot doel om de leden en achterban, en het bredere Nederlandse kennisveld, van hoogwaardige informatie te voor-
zien; informatie over recente en relevante Europese beleidsontwikkelingen op de terreinen onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat gebeurt met drie categorieën activiteiten: Informeren, Netwerken 
en Bemiddelen.

De tweede missie is gericht op het bijdragen aan het vergroten van de invloed van de leden van Neth-ER op het Europese beleidsvormingsproces. Ook deze missie is onderverdeeld in drie  
categorieën activiteiten: Vertegenwoordigen, Ondersteunen en Exploreren.



NETH-ER WEBINARS OVER: MOBILITEIT IN  
CORONATIJD 
 
Neth-ER organiseerde in 2020 twee webinars over studenten- en staf- 
mobiliteit gedurende de coronatijd. Het eerste webinar, Rethinking  
student mobility after corona, vond een aantal maanden na het uit- 
breken van de pandemie plaats en kwam tot stand door een samen- 
werking NorCore en SwissCore, die allebei zijn aangesloten bij de  
Informal Group of Rtd Liaison Offices (IGLO), waartoe ook Neth-ER  
behoort. Vertegenwoordigers uit het hoger en beroepsonderwijsveld  
reflecteerden op de impact van de coronacrisis op mobiliteit en de reac-
tie van onderwijsinstellingen. Sophia Eriksson Waterschoot,  
directeur voor Jeugd, Onderwijs & Erasmus+ bij DG EAC, compli-
menteerde in haar bijdrage de onderwijsinstellingen én studenten voor 
de veerkrachtige aanpak in reactie op de coronacrisis. Gedurende de 
paneldiscussie kwam naar voren dat blended en virtuele mobiliteit mooie 
kansen bieden tijdens de coronacrisis en daarna om internationalisering 
inclusiever te maken. Het panel was echter eensgezind over het feit dat 
fysieke mobiliteit een onvervangbaar goed is en actie nodig is om kansen 
voor iedereen via strategische Europese samenwerking te versterken.   

Een tweede webinar, Digitalisation of student mobility, verkende de rol 
die digitalisering kan spelen in het ondersteunen van inter- 
nationalisering in onderwijs en hoe dit vorm krijgt binnen een virtuele 
klasruimte of stage. Anne Rosier, onderzoeker bij Nuffic, introduceerde 
het internationale competenties-model dat in kaart brengt welke  
vaardigheden studenten opdoen bij een internationale uitwisseling. 
Daarna ging zij in gesprek met studenten over hun eigen ervaringen met 
virtuele mobiliteit en virtuele stages. Eén van de studenten vergeleek een 
virtuele stage met buiten een discotheek staan: je hoort de muziek wel, 
maar op laag volume. De studenten gaven aan dat, ondanks dat ze het 
liever anders hadden gezien, virtuele mobiliteit een waardevol alternatief 
kan zijn mits het goed wordt uitgevoerd door zowel de ontvangende als 
uitzendende instelling. 

Beide webinars waren een succes met meer dan 300 aanmeldingen per 
evenement.    

WETTELIJKE TAAK VOOR NETH-ER IN PLAATS 
VAN EEN OVERGANG NAAR NUFFIC

Op	aanwijzing	van	de	ALV	van	Neth-ER	is	een	bestuurlijke	
verkenning	gedaan	naar	de	praktische	mogelijkheid	om	
het	beheer	en	het	personeel	van	de	Vereniging	Neth-ER	
onder	te	brengen	bij	Nuffic,	met	ingang	van	2021.	Met	
de	hulp	van	extern	advies	zijn	opties	uitgewerkt	voor	de	
onderbrenging	van	het	beheer,	inclusief	het	risico	en	
een	kosten-batenanalyse	ten	behoeve	van	de	gewenste	
‘Soll-situatie’.	 

Nader	bestuurlijk	overleg	met	het	ministerie	van	OCW	
maakte	duidelijk	dat	deze	verkenning	niet	kon	worden	
doorgezet.	Het	ministerie	heeft	hierop	een	wetstraject	in	
gang	gezet	dat	beoogt	Neth-ER	een	wettelijke	taak	te	geven	
ten	behoeve	van	de	informatievoorziening	over	Europese	
beleidsontwikkelingen	op	de	terreinen	onderwijs,	onder-
zoek	en	innovatie.	De	algemene	ledenvergadering	heeft	
in	2020	aangegeven	hieraan	mee	te	willen	werken.	Op	
verzoek	van	OCW	is	veel	zorg	besteed	aan	het	aanleveren	
van	de	benodigde	informatie,	zowel	bestuurlijk	als	juri-
disch,	om	dit	wetsvoorstel	goed	te	kunnen	voorbereiden.	
Vanuit	de	leden	van	Neth-ER	is	in	het	najaar	uitgebreid	
gereageerd	op	de	publieke	internetconsultatie	van	het	
betreffende	ontwerpwetsvoorstel.	Daarnaast	zijn	op	aan-
wijzing	van	het	ministerie	voorbereidingen	gestart	voor	de	
oprichting	van	een	Nederlandse	vereniging	Neth-ER,	die	–	
na	inwerkingtreding	van	de	wettelijke	bepalingen	–	belast	
kan	worden	met	de	wettelijke	taken.	Binnen	het	bureau	
heeft	de	voorbereiding	van	de	overgang	vooral	tijdsbeslag	
gelegd	op	de	directeur	en	de	medewerkers	van	het	office-
management.
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PRIORITAIRE DOSSIERS

Het	bureau	richt	zich	op	een	aantal	prioritaire	dossiers.	In	
2020	waren	dat:	Onderzoek	en	Innovatie	(Horizon	2020,	
Horizon	Europe	en	ERA),	Onderwijs	(Erasmus+,	het	toe- 
komstige	Erasmusprogramma,	de	Europese	Onderwijs-
ruimte	(EEA),	de	Bologna-	en	Kopenhagenprocessen)	en	
Regionalisering	(Europese	Structuur-	en	Investeringsfond-
sen).	Naast	de	dienstverlening	op	deze	dossiers	en	aanver-
wante	thema’s	is	veel	aandacht	besteed	aan	de	context	van	
de	dossiers,	bijvoorbeeld	waar	het	ging	over	de	afronding	
van	de	onderhandelingen	over	de	Meerjarenbegroting	en	
implicaties	voor	de	nieuwe	programma’s.	Ten	behoeve	
van	de	leden	en	hun	achterban	is	veel	zorg	besteed	aan	
het	real	time	aanbieden	van	cijfermatige	overzichten	van	
de	meerjarenbegroting	gedurende	de	onderhandelingen.	
Daarbij	is	in	artikelen	en	(vertrouwelijke)	nieuwsflitsen	ook	
extra	focus	gegeven	aan	de	duiding	en	betekenis	van	het	
nieuws	voor	de	leden	en	hun	achterban.

Met	de	Strategiegroep	is	het	gesprek	gevoerd	over	de	
invulling	en	vormgeving	van	activiteiten	van	Neth-ER	in	
2020	(en	2021).	De	leden	die	als	trekker	optraden	voor	de	
Neth-ER	evenementen	hebben	het	voortouw	genomen	bij	
de	planning	van	evenementen.	Dit	zal	ook	worden	vervolgd	
in	2021.	
 

Informeren -	De	medewerkers	van	Neth-ER	informeren	de	leden,	instellingen	uit	hun	achterban	en	het	brede	 
Nederlandse	kennisveld	over	Europese	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	onderwijs,	onderzoek	en	innovatie.	In	2020	zijn	
er	413	nieuwsartikelen	gepubliceerd	op	de	Neth-ER	website.	Via	de	sociale	media	worden	de	volgers	van	Neth-ER	direct	
na	publicatie	van	een	nieuw	artikel	geattendeerd	op	het	nieuws.	In	48	nieuwsbrieven	is	het	nieuws	van	de	week	aan	de	
abonnees	verzonden.	Iedereen	die	geïnteresseerd	is	in	Europese	beleidsontwikkelingen	op	het	gebied	van	kennis	kan	
zich	inschrijven	via	de	website.

In	2020	is	er	verder	aandacht	besteed	aan	de	behoefte	van	het	Nederlandse	kennisveld	aan	artikelen	die	een	overzicht	
bieden	over	de	stand	van	zaken	op	de	grote	dossiers.	De	meest	gelezen	artikelen	gingen	dan	ook	over	de	gevolgen	van	
het	coronavirus	voor	de	kennisprogramma’s	en	de	resultaten	en	effecten	van	de	begrotingsonderhandelingen.	In	deze	
behoefte	kon	verder	worden	voorzien	door	de	geleverde	inspanningen	om	meer	duiding	aan	het	nieuws	te	geven,	zowel	
op	de	website	als	in	de	nieuwsbrief.	Daarnaast	is	er	in	2020	voor	gekozen	een	nieuwe	rubriek	te	starten:	Uitgelicht.	In	
deze	rubriek	worden	bijzondere	Europese	projecten	voor	het	voetlicht	geplaatst.	De	nieuwsbrief	en	de	website	hebben	
bovendien	een	nieuw	uiterlijk	gekregen.	Hierdoor	is	de	leesbaarheid	op	verschillende	apparatuur	(laptops,	ipads,	smart-
phone)	sterk	verbeterd.

6

3. ACTIVITEITEN DIE VOORZIEN IN HOOGWAARDIGE INFORMATIE
Informeren, Netwerken en Bemiddelen. 

DE INFORMATIEVOORZIENING IN CIJFERS 
 
In	2020	heeft	Neth-ER	413	artikelen	openbaar	gepubliceerd	op	de	website.	Er	werden	48	nieuwsbrieven	uit- 
gestuurd	naar	bijna	vijfduizend	abonnees.	Onze	website	werd	in	totaal	223.765	keer	bezocht	door	meer	dan	
90.000	bezoekers.	

Meest	gelezen	artikelen	in	2020

1.	Gevolgen	van	het	coronavirus	voor	Erasmus+	en	Horizon	2020
2. Eindelijk politiek akkoord voor MFK  
3. Corona-update:	wat	zijn	de	mogelijke	gevolgen	van	wel	of	geen	nieuw	MFK	op	1	januari	2021?		
4. Benoeming	Henne	Schuwer	als	voorzitter	Neth-ER	onderstreept	de	betekenis	van	Europa	voor	de				 
				Nederlandse	kenniseconomie
5.	Horizon	Europe	is	af,	budgetverdeling	bekend

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven:	48
Nieuwsbriefabonnees:	5.476

Twitter	

Tweets:	195	
Twittervolgers	in	2020:	2.402		
Aantal	nieuwe	volgers:	52	
Aantal	weergaven:	193.834	

Website

Gepubliceerde	artikelen:	413
Paginaweergaven:	223.765
Websitebezoekers:	90.176

https://neth-er.eu/onderwijs/gevolgen-van-het-coronavirus-voor-erasmus-en-horizon-2020
https://neth-er.eu/onderwijs/eindelijk-politiek-akkoord-voor-mfk
https://neth-er.eu/onderwijs/corona-update-wat-zijn-de-mogelijke-gevolgen-van-wel-of-geen-nieuw-mfk-op-1-januari-2021-
https://neth-er.eu/onderwijs/benoeming-henne-schuwer-als-voorzitter-neth-er-onderstreept-de-betekenis-van-europa-voor-de-nederlandse-kenniseconomie
https://neth-er.eu/onderwijs/benoeming-henne-schuwer-als-voorzitter-neth-er-onderstreept-de-betekenis-van-europa-voor-de-nederlandse-kenniseconomie
https://neth-er.eu/onderzoek/horizon-europe-is-af-budgetverdeling-bekend


Neth-ER	organiseerde	verschillende	informatie- 
bijeenkomsten,	vooral	online	over	relevante	
Europese	onderwerpen	voor	het	Nederlandse	
kennisveld.	Het	gaat	hierbij	om	het	informeren	
van	leden	en	hun	achterban	over	de	ontwikke-
lingen	op	de	Europese	‘kennis’-dossiers.	Niet	
alle	geplande	bijeenkomsten	konden	doorgang	
vinden,	zowel	als	gevolg	van	de	Covid19-restricties	
als	gevolg	van	de	bij	de	leden	gewijzigde	beleids- 
prioriteiten	door	de	corona-crisis.	Waar	mogelijk	
is	overgeschakeld	op	het	online	verzorgen	van	
bijeenkomsten	met	bijbehorende	apparatuur	en	
programmatuur.	Voor	de	toekomst	moet	deze	
investering	bijdragen	aan	het	aanbieden	van	
evenementen	op	locatie	in	Brussel	die	ook	online	
te	volgen	zullen	zijn.	Op	de	website	is	ook	 
specifiek	aandacht	besteed	aan	afzonderlijke,	
meer	gespecialiseerde,	dossiers.
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WEBINAR MISSIES: FROM MISSION 
BOARD TO RESEARCH CALL  
 
Hoe kom je van een missie in Horizon Europe tot 
concrete onderzoeksprojecten? Die vraag stond 
centraal in een webinar van Neth-ER en de KNAW, 
gehouden op 9 november. Experts van de Commis-
sie, TNO, NWO en één van de Nederlandse leden 
van de mission boards gingen in gesprek over de 
uitwerking van de missies. Meer dan 180  
luisteraars stemden af op dit webinar. 

Volgens Robert Schröder, beleidsmedewerker bij de 
Commissie, zijn de missies een grote vernieuwing 
in Europa. Aan de ene kant concentreren ze de 
Europese onderzoeksinspanningen op  
specifieke maatschappelijke uitdagingen.  
Tegelijkertijd maken de concrete doelen van de 
missies het mogelijk om met de burger in gesprek 
te gaan over het nut van wetenschap en de steun 
van Europese programma’s. Hein Pieper, dijkgraaf 
en lid van de mission board adaptation to climate 
change, onderschreef de nieuwe aanpak en gaf 
aan het meest uit te kijken naar de implemen-
tatie: hoe kunnen onderzoeksresultaten toegepast 
worden in de praktijk? 

Nederland is bekend met missiegericht onderzoek, 
stelde Jeanet Bruil van NWO. Missies versterken de 
impact van onderzoek & innovatie. Als onderzoeks-
financier steun je niet alleen de individuele onder-
zoeker, maar met de resultaten uit de projecten 
ook de samenleving als geheel. Amber Geurts van 
TNO trok één belangrijke les uit het Nederlandse 
voorbeeld: baken de missies af. Als een missie te 
veel doelen wil beslaan, verliest een missie zijn 
sterkste punt: focus.

WORKSHOPS INCLUSIVITEIT VAN STUDENTEN-
MOBILITEIT IN EUROPEES PERSPECTIEF  
 
In november en december organiseerde Neth-ER met de studen-
tenbonden ISO en LSVb een tweetal workshops voor haar leden en 
externe toehoorders over inclusiviteit van studentenmobiliteit in 
Europa.  
 
Met zicht op het aankomend Erasmusprogramma 2021-2027, en de 
weg naar een Europese Onderwijsruimte voor 2025, werd het thema 
inclusiviteit besproken, om in de toekomst ondervertegenwoordigde 
groepen studenten meer deel te laten nemen aan het uitwisseling-
sprogramma van de EU en te laten profiteren van diplomamobiliteit 
in Europa. 

Mary Tupan-Wenno, directeur van het Expertise Centrum Diversiteits-
beleid, opende de eerste workshop met een inspirerende presentatie 
over de complexiteiten bij het vormgeven van inclusief beleid, ook 
wanneer het aankomt op studentenmobiliteit. Gezien de vele as-
pecten die bij inclusie en diversiteit komen kijken gingen de afgevaar-
digden van de ledenorganisaties en achterban het gesprek met 
elkaar aan over welke uitdagingen zich zoal voordoen. Twee weken 
later, tijdens de tweede workshop, besproken de workshopdeelne-
mers welke oplossingen zij voor zich zien om studentenmobiliteit op 
Europees niveau inclusiever te maken. Hieruit zijn aanbevelingen 
gedestilleerd en verwerkt in een two-pager, die begin 2021 werden 
aangeboden aan contacten bij het Portugees voorzitterschap van de 
Raad en de Europese Commissie.
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Netwerken  - Neth-ER verzorgde en ondersteunde veel 
afstemming	tussen	en	samenwerking	met	de	leden	en	hun	
achterban,	met	een	inhoudelijke	focus	op	de	gezamenlijke	
en	individuele	prioritaire	dossiers.	Daarnaast	werden	de	
belangen	van	de	leden	van	Neth-ER	behartigd	door	het	 
intensiveren	van	directe	externe	contacten	en	deelname	
aan	bijeenkomsten	en	evenementen.	Tijdens	de	leden- 
vergadering	zelf	werden	ook	Brusselse	bestuurders	 
uitgenodigd.	Dit	zal	in	2021	worden	voortgezet. 

Een	belangrijke	gebeurtenis	die	jaarlijks	terugkeert	is	een	
groot	netwerkevenement	in	Brussel.	De	planning	voor	
een	dergelijk	evenement	in	het	voorjaar	is	als	gevolg	van	
het	coronavirus	niet	doorgezet.	De	ontwikkeling	van	de	
gezondheidscrisis	en	het	beslag	op	de	agenda’s	van	de	
betrokken	bewindslieden	heeft	het	helaas	niet	mogelijk	
gemaakt	om	dit	evenement	op	een	later	moment	alsnog	te	
realiseren.

Neth-ER	heeft	in	2020	de	organisatie	van	de	drie	werk-
groepen	voortgezet,	als	platform	voor	de	bespreking	van	
de	(soms	tegenstrijdige)	belangen	en	posities	van	de	leden.	
De	drie	afzonderlijke	werkgroepen	Onderzoek	(vier	maal),	
Onderwijs	(drie	maal)	en	Regionalisering	(drie	maal)	heb-
ben	in	de	loop	van	het	jaar	gekeken	naar	de	voorbereiding	
en	de	implementatie	van	de	nieuwe	programma’s	om	daar	
vervolgens	ook	gezamenlijke	acties	op	te	kunnen	onder-
nemen.

Bereikte	doelen:	
•   Organisatie	van	3	ALV	en	5	DB-vergaderingen	(waarvan	 
				de	meeste	virtueel	hebben	plaatsgevonden);	
•   Deelname	(virtueel)	aan	meer	dan	40	relevante	(Eu 
				ropese)	bijeenkomsten	en	evenementen;	
•   De	ontvangst	van	van	externe	partijen	op	het	kantoor	 
				in	Brussel	is	door	de	coronavirus-maatregelen	vrijwel	 
				stilgevallen	vanaf	maart	2020.	

Bemiddelen  - Neth-ER speelt ook een rol in het ver- 
zorgen	van	de	afstemming	tussen	en	onderlinge	samen- 
werking	van	de	leden	en	organisaties	uit	hun	achterban,	
gerelateerd	aan	de	betrokken	ministeries	en	andere	 
relevante	nationale	en	Europese	belanghebbenden.

In	2020	werd	de	frequentie	van	het	halfjaarlijks	bestuurlijk	
overleg	met	OCW	opgevoerd	zodat	er	in	totaal	vier	van	
deze	bijeenkomsten	hebben	plaatsgevonden.	Met	name	de	
ontwikkelingen	in	de	onderhandelingen	over	de	meer- 
jarenbegroting	en	de	nieuwe	programma’s	stonden	in	deze	
besprekingen	centraal.	De	inzet	van	dit	overleg	bleef	een	
betere	afstemming	van	de	inhoudelijke	posities	en	het	
benoemen	van	de	gemeenschappelijke	inzet.

Naast	openbare	informatie	heeft	het	team	van	Neth-ER	
ook	vertrouwelijke	informatie	via	besloten	mailinglijsten	
verspreid:	er	zijn	23	Neth-ER	flitsen	uitgestuurd.	Personen	
die	op	deze	lijsten	staan	worden	voorzien	van	extra	(vaak	
concept-	of	informele)	informatie.	In	beginsel	staat	er	van	
iedere	Nederlandse	kennisinstelling	één	contactpersoon	
op	de	flits-mailinglijsten.	Ook	ambtenaren	van	Neder-
landse	ministeries	en	medewerkers	van	de	Permanente	
Vertegenwoordiging	van	Nederland	bij	de	EU	ontvangen	
de	flitsen.	Tijdens	de	onderhandelingen	over	het	Meerjarig	
Financieel	Kader	van	de	EU	werd	de	ontwikkeling	van	de	
budgetten	voor	kennis	nauw	gevolgd	voor	de	achterban.	
Het	realtime	aanbieden	van	de	meest	actuele	cijfermatige	
overzichten	kon	daarbij	ook	steun	bieden	voor	het	gesprek	
over de Nederlandse inzet en de gevolgen voor de kennis-
dossiers.

Neth-ER	heeft	verschillende	virtuele	informatiebijeen-
komsten	over	relevante	Europese	onderwerpen	voor	het	
Nederlandse	kennisveld	ook	ingezet	om	de	Nederlandse	
achterban	en	betrokken	ministeries	met	elkaar	en	het	in-
ternationale	netwerk	van	Neth-ER	samen	te	brengen.	Deze	
seminars	hebben	tot	doel	een	dialoog	te	laten	ontstaan,	
zodat verdere verdieping kan plaatsvinden op het gekozen 
onderwerp.

Neth-ER	heeft	in	2020	bijgedragen	aan	de	beleidsdialoog	
over	de	twee	grote	Europese	beleidsstukken	van	dat	jaar:	
de	Europese	Onderwijs-	en	Onderzoeksruimtes.

Een position paper over de Europese Onderzoeksruimte 
‘Towards an ambitious European Research Area – delivering 
on the Fifth Freedom’	met	de	roept	de	lidstaten	en	de	EU	op	
om	zich	nog	meer	in	te	spannen	om	de	ERA	een	realiteit	te	
maken.	Hierbij	richten	wij	ons	op	drie	prioriteiten:	1)	een	
vernieuwde	inspanning	om	de	ERA	werkelijkheid	te	maken;	
2)	het	versterken	van	onderzoekssystemen	in	Europa;	
en	3)	nieuwe	ontwikkelingen	een	plaats	geven	in	de	ERA.	
Het	paper	is	in	het	voorjaar	van	2020	gepresenteerd	aan	
Commissaris	Gabriel	en	haar	ambtelijke	staf	en	diende	ter	
input	van	de	Commissie-Mededeling	in	september.	Het	is	
ook	gepresenteerd	aan	de	Nederlandse	overheid	en	(Ned-
erlandse)	Europarlementariërs	ter	vorming	van	hun	reactie	
op de Mededeling.

De	Werkgroep	Onderwijs	schreef	een	position	paper	
over de Europese Onderwijsruimte ‘Learning Europe: 
the European Education Area’	dat	lidstaten	en	de	Europese	
instellingen	oproept	tot	nauwere	samenwerking	en	betere	
coördinatie	op	focusgebieden	als	erkenning	van	diploma’s	
en	kwalificaties,	mobiliteit	en	het	opzetten	van	netwerken	 
en	partnerschappen.	Het	paper	is	in	september	gepresen-
teerd	aan	Commissaris	Gabriel	en	haar	ambtelijke	staf.	
Het	is	ook	gepresenteerd	aan	de	Nederlandse	overheid	en	
(Nederlandse)	Europarlementariërs	ter	vorming	van	hun	
reactie	op	de	Mededeling.



Verder	reageerde	Neth-ER	in	het	najaar	op	het	Digital	
Education	Action	Plan	van	de	Commissie.	De	Werkgroep	
Onderwijs	heeft	elk	van	de	13	actiepunten	in	het	actieplan	
beoordeeld	op	het	belang,	de	relevantie	en	toepasbaarheid	
voor	het	Nederlandse	kennisveld.	Deze	analyse	is	gedeeld	
met	het	ministerie	van	OCW	ter	input	voor	het	fiche	Beoor-
deling	Nieuw	Commissievoorstel. 

In	overleg	met	de	Werkgroep	Onderwijs	heeft	Neth-ER	
input	geleverd	op	de	reactie	van	het	ministerie	van	OCW	
én	het	Europees	Parlement	op	de	Skills	Agenda.	Neth-ER	
heeft	de	acties	in	de	agenda	afzonderlijk	beoordeeld.	In	het	
najaar	heeft	Neth-ER	suggesties	gedeeld	voor	mogelijke	
amendementen	in	de	EP-reactie.	Ter	input	van	het	eigen	
initiatief	rapport	van	het	Parlement	over	gendergelijkheid	
in	STEM-onderwijs	heeft	Neth-ER	de	reacties	van	de	Werk-
groep	Onderwijs	verzameld	en	gedeeld	met	de	commissie	
FEMM van het EP.  

Bereikte	doelen:
•			het	ontwikkelen	en	onderhouden	van	een	(inter- 
				nationaal)	netwerk	van	medewerkers	van	Europese	en		 
				nationale	organisaties;
•			organisatie	van	verschillende	seminars	voor	lidorgani 
				saties	en/of	hun	achterban;	overleg	op	bestuurlijk	niveau	 
				tussen	leden,	de	Permanente	Vertegenwoordiging	van	 
				Nederland	bij	de	EU,	Europese	Commissie	(hoog- 
				ambtelijk)	en	de	betrokken	Nederlandse	ministeries;
•			het	verstrekken	van	vertrouwelijke	informatie	en	con 
				cepten	via	23	Neth-ER	flitsen	(naar	circa	100	personen).
 

WEBINAR OVER DE INDUSTRIËLE 
STRATEGIE  
 
Op 19 mei hield Neth-ER haar eerste webinar ooit over 
de Europese industriële strategie, die vijf maanden er-
voor was gelanceerd. De vraag die centraal stond was: 
Voldoet de strategie nog, na de intrede van de corona-
pandemie in het voorjaar? 

In zijn openingsspeech benadrukte Mark Nicklas van de 
Europese Commissie dat innovatie, een van de pijlers 
van de strategie, cruciaal is om uit de coronacrisis te 
komen. Verschillende vertegenwoordigers van het Ned-
erlandse kennisveld kwamen daarna tot de conclusie 
dat de industriële strategie niet zonder kennis kan. 
Servaas Duterloo (Technische Universiteit Delft) riep 
de EU op meer te investeren in onderzoek, en Gosse 
Vuijk (TNO) bracht het belang van technologie-infra-
structuren over het voetlicht. Bouke Bosgraaf (Platform 
talent voor technologie) noemde partnerschappen 
tussen het mbo en de industrie cruciaal voor het succes 
van de strategie, en volgens Ellen Willemse (Vereniging 
Hogescholen) is het vooral belangrijk industriële allian-
ties zo inclusief mogelijk op te zetten. Tom Berendsen, 
Nederlands Europarlementariër voor het CDA, noemde 
de versterking van Europa’s strategische autonomie 
het belangrijkste doel van de strategie. Jurgen Rienks, 
directeur van Neth-ER, sloot het webinar af met een 
reflectie over de onderhandelingen over het Meerjarig 
Financieel Kader.  
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4. ACTIVITEITEN DIE BIJDRAGEN AAN HET VERGROTEN VAN INVLOED
Vertegenwoordigen, Ondersteunen en Exploreren. 

Vertegenwoordigen  -	De	medewerkers	van	Neth-ER	droegen	ook	in	2020	de	(individuele	en	gezamenlijke)	belan-
gen	en	posities	van	de	leden	actief	uit	tijdens	bijeenkomsten	van	Europese	netwerken	en	organisaties.	Eén	van	deze	
netwerken	is	de	Informal	Group	of	RTD	Liaison	Offices	based	in	Brussels	(IGLO).	Deelname	aan	dit	soort	netwerken	is	
een	essentiële	manier	om	(vroege	en	informele)	informatie	te	vergaren	en	goed	aangesloten	te	zijn	bij	de	discussies	en	
ontwikkelingen	in	Brussel.	Ook	de	Europese	Commissie	en	het	Europees	Parlement	werden	gericht	benaderd	met	speci-
fieke	boodschappen	vanuit	de	Nederlandse	achterban.

Zowel	op	het	terrein	van	onderwijs	als	onderzoek	is	er	bijzondere	aandacht	geweest	voor	boodschappen	over	de	gevol-
gen	van	de	corona-crisis.	Neth-ER	heeft	in	het	voorjaar	namens	het	Nederlandse	kennisveld	een	brief	gestuurd	aan	de	
Europese	Commissie	met	een	analyse	van	de	impact van het coronavirus op onderzoek & innovatie in Nederland en 
Europa.	In	de	brief	heeft	Neth-ER	haar	zorgen	geuit	over	de	gevolgen	van	corona	op	de	uitvoering	van	Europese	projecten	
en	benadrukte	de	rol	van	onderzoek	&	innovatie	in	het	Europese	herstel.

Daarnaast	schreef	Neth-ER	in	het	najaar	met	de	Werkgroep	Onderwijs	een	one-pager	over	flexibiliteit in Erasmus+ in  
coronatijd,	dat	is	gepresenteerd	aan	de	Europese	Commissie,	Europese	ambtenaren,	Europarlementariërs	en	het	 
ministerie	van	OCW.	

Bereikte	doelen:
•			Vertegenwoordiging	van	de	lidorganisaties	(meer	dan	80	keer)	tijdens	bijeenkomsten	van	IGLO	en	andere	inter- 
				nationale	overleggen	gericht	op	Europa;
•			Vertegenwoordiging	van	de	lidorganisaties	(meer	dan	60	keer)	tijdens	bijeenkomsten	van	nationale	overleggen	gericht	 
				op	Europa;
•			Incidentele	vertegenwoordiging	van	individuele	lidorganisaties,	kennisinstellingen	of	betrokken	ministeries	in	Brussel.

Ondersteunen  - De leden van Neth-ER en instellingen 
uit	de	achterban	kunnen	het	kantoor	in	Brussel	gebruiken	
als	eigen	werkplek.	Als	gevolg	van	de	Covid19-restricties	
konden	de	flexwerk-	en	vergaderplekken	in	Brussel	helaas	
niet	meer	worden	gebruikt	vanaf	maart	2020.

Bereikte	doelen:
•			bieden	van	structurele	en	incidentele	werkplekken	en	 
				vergaderruimten;
•			beantwoorden	van	vragen	van	leden	en	hun	achterban;
•			organisatie	van	maatwerkseminars	voor	leden	en	hun	 
				achterban;
•			begeleiding	van	medewerkers	van	leden,	hun	achterban	 
				en/of	van	betrokken	ministeries	in	Brussel.

Exploreren  -	Op	verzoek	van	de	leden	of	individuele	
organisaties	uit	de	achterban	heeft	het	kantoor	van	Neth-
ER	over	bepaalde	onderwerpen	adviezen	uitgebracht.	Het	
doel	van	deze	adviezen	is	om	organisaties	beter	inzicht	te	
geven	in	specifieke	en	relevante	Europese	onderwerpen	
en/of	relevante	Europese	ontwikkelingen.	Een	dergelijk	 
advies	kan	ook	voortkomen	uit	een	onderzoek	van	een	
stagiair.	Zo	verschenen	bijvoorbeeld	onderzoeken	over:	
‘groen’	Europees	burgerschap	binnen	Erasmus+,	de	
geopolitieke	potentie	van	Horizon	Europe,	internationale	
samenwerking	tussen	Nederlandse	en	Afrikaanse	hoger- 
onderwijsinstellingen	en	de	balans	van	diplomamobiliteit	
in Europa. 

Het	kantoor	van	Neth-ER	bleek	wederom	succesvol	als	
organisatie	waar	stagiairs	een	begeleidingsplek	kunnen	
vinden	om	gedurende	vijf	maanden	te	worden	onderge-
dompeld	in	de	internationale	omgeving	van	Europa.	In	het	
voorjaar	van	2020	vingen	drie	stagiairs	aan.	Zij	hebben	zich	
zeer	goed	weten	aan	te	passen	aan	de	sterk	veranderde	
omstandigheden	door	de	oprukkende	coronacrisis	en	heb-
ben	een	goede	stage	weten	af	te	ronden.	Ook	in	het	najaar,	
en	ondanks	de	verwachting	van	een	tweede	coronagolf,	
hebben	drie	nieuwe	stagiairs	het	stokje	overgenomen	en	
hun	stage	met	goed	gevolg	voltooid.	

Alle	stagiairs	hebben,	zeker	tijdens	de	coronacrisis,	een	
belangrijke	bijdrage	geleverd,	met	name	aan	de	informer-
ende taken van Neth-ER.
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5. EVENEMENTEN / ACTIVITEITEN

Activiteit Trekkende leden Toelichting

Knowledge First Strategiegroep	 Een	evenement	was	gepland	voor	deelname	van	Eurocommissaris	Mariya	Gabriel	en	Minister	
van	OCW	Ingrid	van	Engelshoven.	Door	Covid-19	on	hold.

Widening KNAW Dit	thema	staat	nog	steeds	hoog	op	de	Europese	agenda	en	bij	de	leden.	De	ALV	heeft	een	
gespreksdocument	vastgesteld	voor	nader	gesprek	met	stakeholders	en	de	leden	en	hun	
achterban.

Missies KNAW Evenement	heeft	plaatsgevonden	op	9	november.

Inclusiviteit ISO	&	LSVb Evenementen	hebben	plaatsgevonden	op	3	en	17	december.	Opbrengst	is	neergeslagen	in	een	
position paper.
 
Krijgt	in	2021	vervolg	met	een	ander	evenement.

Studentenstromen in de EU  Toekomst van 
internationalisering/ studentenmobiliteit in een 
sterk veranderende context

Neth-ER	i.s.m	Europese	
collega’s	

Nuffic 
 
 
 

ALV

Evenement	heeft	plaatsgevonden	op	2	juli	in	het	kader	van	gevolgen	van	Covid-19	op	student-
enmobiliteit.

Evenement	heeft	plaatsgevonden	op	27	oktober	over	interculturele	competenties	bij	het	ont-
breken	van	fysieke	mogelijkheden	voor	mobiliteit,	en	de	wijze	waarop	virtuele	en	 
blended	mobiliteit	effectief	ingezet	kunnen	worden	op	de	lange	termijn	en	ter	ondersteuning	
van	fysieke	mobiliteit.

De	ALV	heeft	een	position paper vastgesteld over de European Education Area,	met	aandacht	
voor	studentenstromen.

Skills Agenda MBO Raad Evenement	is	op	voorstel	van	trekker	verplaatst	naar	2021.	

Continuous Education MBO	Raad	/	VSNU Evenement	is	op	voorstel	van	trekker	verplaatst	naar	2021	en	zal	volgen	op	het	evenement	
over	de	Skills	Agenda.

Industriebeleid TNO Evenement	heeft	plaatsgevonden	op	10	juni.

Partnerschappen NWO Los	van	de	coronacrisis	lijkt	de	timing	momenteel	eerder	ongunstig,	aangezien	veel	onder-
handelingen	rond	het	thema	momenteel	nog	lopen	en	een	Neth-ER	activiteit	momenteel	geen	
meerwaarde	lijkt	te	hebben.
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SOCIAL MEDIA IN CIJFERS
 
Het	Neth-ER	kantoor	verstuurde	195	tweets	in	2020.	Samen	werden	deze	193.834	keer	bekeken.	Europees	commissaris	Mariya	Gabriel	vereerde	het	account	ook	met	een	
follow	in	maart	2020.	Met	daarnaast	nog	51	nieuwe	volgers	erbij	in	2020	komt	het	totale	aantal	volgers	op	2402.	
De	berichten	over	groot	Europees	nieuws,	zoals	de	meerjarenbegroting,	trokken	de	meeste	aandacht.	Ook	bleek	er	op	Twitter	interesse	te	zijn	voor	de	Neth-ER	evenementen	
over	de	missies	in	Horizon	Europe	en	studentenmobiliteit	in	uitzonderlijke	omstandigheden.	

TWITTER in 2020: 

Meest	gelezen	tweet	van	2020
Weergaven:	10.753 2e	meest	gelezen	tweet

Weergaven:	6.314
3e	meest	gelezen	tweet
Weergaven:	3.566

4e	meest	gelezen	tweet
Weergaven:	2.329

5e	meest	gelezen	tweet
Weergaven:	2.258

http://twitter.com/NethERbxl/status/1146396836082671616?s=20
http://twitter.com/NethERbxl/status/1111551928473960448
http://twitter.com/NethERbxl/status/1129064963622998016?s=20
https://twitter.com/NethERbxl/status/1084738470935961600?s=20
http://twitter.com/NethERbxl/status/1186947511241662464?s=20


 

Meest gelezen
Weergaven:	2.358

2e	meest	gelezen
Weergaven:	1.081

4e	meest	gelezen
Weergaven:	592

3e	meest	gelezen
Weergaven:	700

5e	meest	gelezen
Weergaven:	555
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LinkedIn in 2020: 

Neth-ER	heeft	in	2020	ook	haar	zichtbaarheid	op	LinkedIn	vergroot	met	professioneel	nieuws	en	het	onder	de	aandacht	brengen	van	verdiepende	artikelen	op	de	website.	
Met	in	totaal	705	volgers	als	resultaat	in	december	2020.		
De	meeste	aandacht	ging	naar:	



6. FINANCIËN
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