Structuur van “Wetenschap in cijfers”: overzicht van sub-thema’s, factsheets en datapublicaties
Sub-thema
Beleid en
structuur

Het geld

Factsheets
Structuur van de NL kennisinfrastructuur
Wie sturen de wetenschap in NL aan?
Het wetenschapsbeleid en innovatiebeleid

Type

Datapublicaties

Financiering en uitvoering van R&D in NL
Overheidsfinanciering van R&D
R&D investeringen in internationaal perspectief
R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied
Voorpublicatie TWIN 2015-2021
Publieke kennisorganisaties
Stimulering publiek-private samenwerking via de TKItoeslagregeling

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

R&D-uitgaven in Nederland per uitvoerende sector, naar financieringsbron, type
activiteit en kostensoort, 2014
R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron en uitvoerende sector
Financieringsstromen van R&D van bedrijven van en naar het buitenland
R&D-uitgaven Nederland naar financieringsbron (totaal)
R&D-uitgaven Nederland naar uitvoerende sector
R&D-uitgaven in Nederland per uitvoerende sector, 2014
R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland naar subsector en grootteklasse
Nederlandse overheidssteun voor R&D
Nederlandse overheidssteun voor R&D - naar type financiering

NL/INT
INT
INT
INT
INT

R&D-uitgaven naar sector van uitvoering en wetenschapsgebied
R&D-uitgaven, gefinancierd door overheid en door bedrijven, als % van het BBP
Overheidssteun voor R&D, in % van het BBP
R&D-uitgaven publieke kennisinstellingen, privaat gefinancierd, in %
R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als % van het BBP

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

Uitgaven OCW op het gebied van onderzoek en wetenschap
Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron
Inkomsten NWO naar financieringsbron
Inkomsten KNAW naar financieringsbron
Inkomsten TNO naar financieringsbron
Inkomsten DLO naar financieringsbron
Inkomsten GTI's naar financieringsbron

NL
NL
NL

Uitgaven Nederlandse universiteiten naar kostencategorie
Uitgaven NWO naar bestemming
Uitgaven KNAW naar bestemming

Academische carrière van wetenschappers
De postdoc
De hoogleraar

De
wetenschappers

Excellentie in de wetenschap
Samenwerking in R&D
Ranglijsten / rankings
Werking van de
wetenschap

NL
NL

Omzet TNO naar themagebied
Onderzoeksuitgaven van de Gezondheidsfondsen

NL
NL

De positie van Nederland in de de EU Kaderprogramma's
Het aandeel financiering uit EU Kaderprogramma's

NL
INT
NL/INT

R&D-personeel en onderzoekers Nederland, naar sector
R&D-personeel als aandeel van de beroepsbevolking (internationaal)
Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland en andere landen

NL
NL
NL
NL

Universitair personeel naar personeelscategorie (WP en OBP)
Universitair personeel naar functiecategorie
Universitair personeel naar personeelscategorie en geslacht
Universitair wetenschappelijk personeel naar leeftijdscategorie en functie

NL
NL/INT
NL
NL

Het aandeel vrouwelijk universitair personeel naar functiecategorie
Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland en EU-landen
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel, totaal en naar (clusters van)
herkomstland
Het aandeel buitenlands wetenschappelijk personeel

NL
NL
NL

Onderzoekscapaciteit universiteiten
Onderzoekscapaciteit per universiteit en geldstroom
Onderzoekscapaciteit per hoofdgebied en geldstroom

NL
NL
NL

Toekenningen Vernieuwingsimpuls per universiteit en type
Loopbaanontwikkeling gehonoreerden in de Vernieuwingsimpuls
Honoreringspercentages NWO

NL
INT
INT
INT
INT

Publicatie-output universiteiten naar type samenwerking
Aandeel internationale co-publicaties
Internationale co-publicaties: groei per hoofdgebied
Aandeel publiek - private co-publicaties
Samenwerking innovatieve bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties

Wetenschappelijke output
Promoties en masters in NL

Producten

Betekenis

Het innovatievermogen van NL
Vertrouwen in de wetenschap

NL
NL
NL

Prestatieprofiel van het Nederlandse onderzoeksbestel
Wetenschappelijke publicaties Nederlandse universiteiten
Dissertaties Nederlandse universiteiten

NL
INT

Promoties in Nederland
Promoties als aandeel van 1000 personen in de bevolking

INT
INT
NL
NL
NL

Aantal wetenschappelijke publicaties, internationaal vergeleken (WoS)
Publicatie-output naar wetenschappelijke hoofdgebieden (WoS)
Nederlandse wetenschappelijke publicaties naar institutionele sector (WoS)
Publicatie-output per universiteit (WoS)
NWO en KNAW-instituten: publicatie-output en citatie-impact (WoS)

NL
INT
INT
NL

Citatie-impact van alle publicaties en internationale co-publicaties (WoS)
Top 1% en top 10% geciteerde publicaties (WoS)
Citatie-impact van Nederlandse publicaties (WoS)
Citatie-impact Nederlandse universiteiten (WoS)

NL/INT
NL/INT
NL/INT
INT

EPO-patenten per prioriteitsjaar
EPO-patenten per miljard euro R&D-uitgaven door bedrijven
EPO-patenten per miljoen inwoners
Aantal aangevraagde patenten bij drie patentbureaus

INT
NL/INT
INT

Het aandeel innovatieve bedrijven
Innovatieve prestaties Nederland en de EU-28
Innovatieve prestaties EU-landen

