
 

INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE WAARDE VAN WETENSCHAP 

Het bestuur van de KNAW, gelet op artikel 5.1 van het reglement van de KNAW, besluit tot het 
instellen van de commissie Waarde van Wetenschap, hierna te noemen ‘de commissie’. 

Artikel 1. Taakopdracht 
De opdracht van de commissie volgt uit het verzoek van de Minister van OCW1 aan de KNAW 
om de waarde van wetenschap in de brede zin van het woord in beeld te brengen en daarbij het 
belang van wetenschap voor het onderwijs, de ontwikkeling van de samenleving, de 
democratische waarde en het belang van wetenschap voor het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen duidelijk te maken. 
 
De opdracht van de commissie betreft derhalve het formuleren van een brede visie op Waarde 
van Wetenschap en de mogelijke implicaties van deze brede visie op modellen waarmee de 
waarde van wetenschap in kaart gebracht kan worden. Deze opdracht is daarmee tweeledig:  
 
1 Het opstellen van een narratief en analyse waaruit de waarde van wetenschap blijkt, waarin 

de verschillende aspecten daarvan aan de orde komen, te weten: de culturele, educatieve, 
sociale, economische en democratische waarde van wetenschap 

2 Het formuleren van adviezen over hoe modellen waarmee waarde van wetenschap in kaart 
gebracht kan worden, verder ontwikkeld kunnen worden.  

 
De hoofdvraag waar de commissie een antwoord op zal formuleren is de vraag  ‘wat zijn de 
maatschappelijke baten van investeringen in wetenschap?’ Die vraag gaat verder dan de vraag 
naar het effect van investeringen in de wetenschap op het bbp of de koopkracht. De commissie 
zal nadrukkelijk uitgaan van effecten van investeringen op brede indicatoren van welvaart en 
welzijn, daarbij aansluitend bij het traject dat de planbureaus daarover recentelijk gestart zijn.  
 
De opdracht is een kernachtig rapport op te stellen bestaande uit twee onderdelen: een 
kwalitatieve analyse en advies over wat er nodig is om waarde van wetenschap in beeld te 
brengen. De basis voor het eerste deel ligt voor een belangrijk deel in eerder verschenen 
rapporten over de waarde van wetenschap, aangevuld met narratief over aspecten van waarde 
van wetenschap die in die rapporten mogelijkerwijs onderbelicht zijn gebleven. Daarbij is 
aandacht voor alle wetenschapsdisciplines. In het tweede deel worden nieuwe 
wetenschappelijke inzichten over hoe waarde van wetenschap te meten is belicht en worden 
adviezen geformuleerd ten behoeve van het verder ontwikkelen van modellen hiervoor.  

Artikel 2. Samenstelling en instellingsduur 
Tot lid van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd: 

Voorzitter 
• Prof. dr. Mirjam van Praag (voorzitter), voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit en 

Hoogleraar Entrepreneurship, Copenhagen Business School 
 
 
 
 1 Brief Minister van OCW dd. 6 oktober 2021 
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Leden 
• Prof. dr. Bas van Bavel, hoogleraar transities van economie en samenleving, Universiteit 

Utrecht 
• Prof. dr. Gerard van den Berg, hoogleraar economie, Rijksuniversiteit Groningen 
• Prof. dr. Arjen Brussaard, vice-decaan valorisatie van onderzoek, Amsterdam UMC 
• Prof. dr. Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties, Universiteit Utrecht 
• Prof. dr. Elmer Sterken, hoogleraar monetaire economie, Rijksuniversiteit Groningen 
• Dr. Marleen Stikker, directeur Waag en Professor of Practice, Hogeschool Amsterdam 
• Prof. dr. Vinod Subramaniam, voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente en 

hoogleraar biofysica 
 
De commissie wordt ingesteld voor de duur van het traject. De commissie biedt het 
conceptrapport aan het bestuur aan vóór 30 juni 2022. 
 
Als portefeuillehouder namens het bestuur treedt op prof. dr. Martin van Hees. Vanuit het 
bureau van de KNAW zal Gijs van der Starre als secretaris de commissie ondersteunen.  

Artikel 3. Kwaliteit en integriteit 
De commissieleden hebben voorafgaand aan de eerste vergadering van de commissie kennis 
genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling en dit in een schriftelijke verklaring bevestigd. De commissieleden 
hebben kennis genomen van de Handleiding adviezen en verkenningen van de KNAW, die op 
18 september 2017 is vastgesteld door het bestuur. Van het in deze handleiding beschreven 
beleid voor beoordeling van de concepttekst wordt niet afgeweken.  

Artikel 4. Werkplan  
De commissie stelt een werkplan op, met daarin haar werkwijze en de communicatie- en 
implementatiestrategie.  

Artikel 5. Kosten en vergoedingen 
De KNAW keert aan de commissieleden een reiskostenvergoeding uit, maar geen andere 
vergoedingen. 

Artikel 6. Geheimhouding 
De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die 
hun bij de uitvoering van dit besluit ter ore komt en waarvan vermoed kan worden dat deze 
vertrouwelijk is. 
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen op 23 november 2021 te Amsterdam. 
 
Namens het bestuur van de KNAW, 
 
Drs. W. de Koning 
Algemeen directeur van de KNAW 
 

https://knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
https://knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-belangenverstrengeling
https://knaw.nl/shared/resources/adviezen/bestanden/HandleidingadviezenKNAWNederlands.pdf
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