
Van: Boereboom, Marcelis 
Verzonden: zondag 29 september 2019 11:07 
Aan: Wenden, Nora van der 
Onderwerp: Re: Vraag nav bericht Volkskrant over zwarte gaten 

ik hel je morgen. 

Op 28 sep. 2019 om 15:59 heeft Wenden. Nora van der 	 ' 	w t> het volgende 
gesehreven: 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

NIarcelis Boereboom 
Directeur Generaal Ilog,er Onderwijs. Beroepsonderwijs. Wetenschap en Emancipatie 
Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenscimp 

Op 28 sep. 2019 om 14:36 heeft Boereboom. Marcelis .11.111Mminocw. ni>  het volgende 
geschreven: 

la flora, maanda2 maar even over Mellen. 

Verstund vanaf inijn iPhone 

Begin doorgeswurd bericht: 

Van: "Em2elshoven. In2rid van (MOM)" 
nocw nl> 

atum: 2h september Ji 9 om 08:32:23 CEST 
Aan: "Wenden. Nora van der" 
tiopie: "Boereboom, Marcelis" 
Onderwerp: 	 Vraag nav bericht Volkskrant over zwarte gaten 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 27 sep. 2019 om 20:27 kelt Wenden, Nora van der 
~minoew.nl>  het volgende geschreven: 

Beste Ingrid. 
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Zullen we doen, Stan Gielen heeft ook al contact gehad met 
Daniel Wigboldus. 
Met vriendelijke groet. 
Nora 

Dr. E.M. (Nora) van der Wenden 
Directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 
T. 070  

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 27 sep. 2019 om 19:53 heeft Engelshoven, Ingrid van 
(MOCW)I rn  inocw.nl>  het 
volgende geschreven: 

Lijkt me toch goed om even met CvB Nijmegen 
over to hebben. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 27 sep. 2019 om 19:09 heeft Wendell, Nora 
van der 	 w.nlnoc 	> het 
volgende geschreven: 

Beste Ingrid, 
1k begreep van Marcelis dat je 
graag creinformeerd wil worden 
over NWO - bericht in de 
Volkskrant - Heino Falcke, ik 
heb Michiel Hendriks vanmiddag 
ook bijgepraat nadat ik met Stan 
Gielen gesproken heb. 

Het voorstel waarnaar verwezen 
wordt was een aanvraag voor 
NWO-grote infrastructuur. Het 
voorstel was door tot de laatste 
ronde, een interview met een 
internationaal panel. Die 
afspraak was ver in het vooruit 
gepland, omdat de commissie 
alleen dan in NL was. Kort 
tevoren liet Heino aan NWO 
weten dat hij die dag toch niet 
zou kunnen omdat hij in het 
buitenland een lezing moest 
geven. Hij voeg om een andere 
afspraak maar dat was dus niet 
mogelijk. Heino heeft toen 
ervoor gekozen 	 aar 
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het interview met het 
beoordelingspanel to sturen 

is de aanvraag dus niet 
boven de streep geeindigd. 
Stan heeft een maand of drie 
p:eleden met Heino gesproken 

lk hoop dat dit je vraag 
beantwoordt, als je meer wilt 
weten dan hour ik het graag. 
Met vriendelijke groet, 
Nora 

Dr. E.M. (Nora) van der 
Wenden 

• Directeur Onderzoek en 
Wetenschapsbeleid 

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375, 2500 BJ Den 
Haag 
T. 070- 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Verslag kolomoverleg 1 oktober 2019 

Vanochtend is door D.OWB gebeld met Daniel Wigboldus, collegevoorzitter Radboud Universiteit 
n.a.v. de berichtgeving over niet gehonoreerde onderzoeksvoorstellen van Heino Falcke t.a.v. zwarte 
gaten. Afgesproken is dat hier binnenkort over wordt doorgesproken met D.OWB, daarnaast wordt 
geprobeerd om M.00W binnenkort met Heino Falcke (samen met Wigboldus) to laten spreken. 
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oktober  2019 11:00 

lets  bekend over  de  mutatie  van  200.000? 
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Van: 	 Wigboldus, D.H.J. (Daniel) 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: brief wetenschapscommunicatie 
Datum: 
	

donderdag 10 oktober 2019 16:08:52 

Beste 	en 

Dank. We gaan zsm reageren. 

Vriendelijke groet, Daniel 

Daniel WigbolduslPresident Executive Board Radboud UniversitylP0 Box 9102, 6500 
HC Nijmegen, the Netherlands  1±31 24 	 www.ru.n1  

This message (and any attachments) is intended solely for the addressee(s) and 
may contain confidential information. If you are not the addressee, do not copy 
this message (and any attachments), forward or share this message with third parties. You 
are requested to notify the sender immediately and delete this message. 

Op 10 okt. 2019 om 15:34 heeft 	 @minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Beste Daniel, 

Vanochtend spraken we elkaar over bijgevoegde brief. Deze is ook per post 
onderweg. Zoals ik vanochtend zei, zou het voor het goede proces nodig zijn 
als we maandag een reactie (ter bevestiging) op bijgevoegde brief 
ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

<0401 001.pdf> 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

6 

>Retouradres Postbus 16375 2500 al Den Haag 

Radboud Universiteit 
T.a.v. de heer prof. dr. D.H.J. Wigboldus 
voorzitter college van bestuur 
Postbus 9102 
6500 HC NIJMEGEN 

Datum 	10 oktober 2019 
Betreft 	Wetenschapscommunicatie 

Onderzoek en 
Wetenschapsbeleid 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 B) Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 
1111 
T +31-7 

minocw.n1 

Onze referentle 

1=111 

Geachte heer Wigboldus, 

Onlangs spraken wij elkaar over de aandacht voor het onderzoek van professor Falcke na het 
bekendmaken van de foto van het zwarte gat. Er zijn vele optredens, interviews en ontmoetingen. 
Het is heel positief dat er zoveel positieve aandacht voor (fundamentele) wetenschap is door deze 
foto. Het laat zien hoe groot de waarde van wetenschap is voor de maatschappij en hoe dergelijke 
doorbraken tot de verbeelding spreken. 

Een goede communicatie van de ingewikkelde materie is essentieel om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. De inzet hierop sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zoals die zijn opgenomen in de Wetenschapsbrief die de minister begin dit 
jaar aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Tegelijkertijd begrijpen wij dat de intensieve 
wetenschapscommunicatie na een doorbraak met een dergelijke impact veel vergt van professor 
Falcke en zijn onderzoeksgroep. 

Gezien het bovenstaande heeft het ministerie van OCW besloten om een eenmalige bijdrage van 
200.000 euro te leveren om de druk op de onderzoeksgroep van professor Falcke te verlichten 
zodat er voldoende aandacht kan blijven voor goede wetenschapscommunicatie. 

De bijdrage wordt verleend in de vorm van een verhoging van de onderwijsopslag van uw instelling 
(200.000 euro in 2019). De verstrekking van deze bekostiging zal geschieden door middel van een 
wijziging van de Regeling financien hoger onderwijs die verband houdt met wijzigingen als gevolg 
van de tweede suppletoire begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
voor het begrotingsjaar 2019. Vanaf dat moment is er formeel gezien sprake van een juridische 
verplichting. De hieruit voortvloeiende aanpassingen van de rijksbijdragen van universiteiten 
vinden plaats bij de derde rijksbijdragebrief 2019, waarvan verzending voorzien is in december 
2019. 
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In die maand vindt ook de uitbetaling van de aangepaste rijksbijdrage plaats. De 	 f r ntle 

verantwoording over de inzet van de rijksbijdrage geschiedt op reguliere wijze via de 
jaarrekening en het jaarverslag conform de Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. 

Met vriendelijke groet, 

de directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid, 

Nora van der Wenden 
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Van: 
Aan: 	 "Bosman, P.C. (,Peter)' 
Cc: 

	

	 "Wigboldus, D.H.J. (Daniel)"; Wenden,  
Nora van der 

Onderwerp: 	RE: Brief Min.00&W inzake Onderzoeksgroep Falcke 
Datum: 	 vrijdag 11 oktober 2019 16:23:47 

Beste heer Bosman, 

Veel dank voor deze snelle reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Van: Bosman, P.C. (Peter) 	 ru.nl] 
Verzonden: vri.cla• 11 oktober 2019 13:40 
Aan: 
CC: 	 Wigboldus, D.H.J. (Daniel) 
Onderwerp: Brief Min.00&W inzake Onderzoeksgroep Falcke 

Geachte 

Op verzoek van de heer Wigboldus stuur ik u bijgaande scan van onze brief. Deze brief is een 
reactie op de toegekende bijdrage voor de onderzoeksgroep van de heer Falcke. 

Groeten, 

Peter Bosman 
Directeur Financien Radboud Universiteit. 



secretaris 

College van Bestuur 

Bezoekadres 
Houtlaan 4 

6525 XC Nijmegen 

Postadres 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

	
Postbus 9102 

Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid 
	

6500 HC Nijmegen 
t.a.v. mw. dr. E.M. van der Wenden 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

Datum 	 Ons kenmerk 
	

Con tactgegevens 
11 oktober 2019 
	

ru.n1 

Betreft 	 Uw kenmerk 
Wetenschapscommunicatie 

Geachte mevrouw van der Wenden, 

Met uw brief van 10 oktober met opgerneld kenmerk stelt u € 200.000 beschikbaar voor de onderzoeksgroep 
van professor Dr. H.D.E. Falcke. 

Wij en, ook de heer Falcke zijn u hiervoor zeer erkentelijk. We zullen dit bedrag besteden aan het verlichten van 
de dr-4k op de onderzoeksgroep van professor Falcke zodat er voldoende aandacht kan blijven voor goede 
wetenschapscommunicatie. 

Hoogachtend, 

prof. 	Wigboldus 
	

drs. G.B. van Assem 

Radboud Universiteit 
got 
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