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Voorwoord

Het Facultair Strategisch Plan 2015-2020 zet de visie en ambitie van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica uiteen voor de komende jaren. De 
rode draad door het plan is de inzet op waardecreatie. Waardecreatie komt allereerst 
uit het verwerven van nieuwe fundamentele inzichten, en het opleiden van studenten 
die op vele plaatsen in de maatschappij een positie verwerven. Een belangrijke vraag 
is hoe de FNWI wil inspelen op een veranderende rol van de wetenschap in de  
maatschappij. Een rol waarbij van de faculteit wordt verwacht dat we onze kennis 
verder laten reiken dan de grenzen van academia: een actieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van innovatieve toepassingen van kennis, en oplossingen aandragen 
voor de grote uitdagingen in de moderne maatschappij. Samenwerking met partners, 
uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen, is daarbij essentieel.

In praktische zin biedt het FSP een kader bij het opstellen en uitwerken van jaar-
plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en impact, talent, en 
financiën en infrastructuur, waarbij elk jaar prioriteiten zullen worden gesteld.  
Op basis van het FSP en de concretisering ervan beogen we op deze punten een 
eensgezinde koers te kunnen varen met draagvlak op alle niveaus binnen de faculteit.

Karen Maex
Decaan 
September 2015
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1. Visie en ambitie

De strategie van de FNWI voor de 
komende periode heeft als rode draad 
het stimuleren van excellent, grensver-
leggend onderzoek, gekoppeld aan waar-
decreatie voor de maatschappij: het leve-
ren van fundamentele kennis en kunde 
die bijdraagt aan de socio-economische 
ontwikkeling van de samenleving, natio-
naal en internationaal. Waardecreatie is 
natuurlijk niet nieuw voor de faculteit. 
De facultaire ambitie is echter om het 
effectiever en beter zichtbaar te maken in 
de profilering van onderwijs en onder-
zoek en het opleiden en werven van talent, 
om zo de aantrekkingskracht van de 
faculteit voor partners te vergroten. 
Waardecreatie door de faculteit heeft 
meerdere facetten. Een nieuwe generatie 
studenten wordt opgeleid, getraind in het 
gebruik van moderne technologieën en 
complexe data analyses, en gewend om in 
(vaak interdisciplinaire) teams te werken. 
Ze stromen door naar academia, (semi-)
overheden, bedrijven, of brengen hun 
vakkennis in als leraar aan onderwijs-
instellingen. Afgestudeerden en mede-
werkers worden ook steeds vaker zelf 
ondernemer, en dragen zo bij aan de 
kenniseconomie. Waardecreatie wordt 
ook geleverd door te werken aan funda-
mentele inzichten om de wereld beter te 
begrijpen, waarvoor bestaande zwaarte-
punten worden versterkt en nieuwe lijnen 
worden opgezet. Fundamenteel onder-
zoek is noodzakelijk om de door Europa 
geformuleerde Grand Challenges te 
adresseren op het gebied van gezondheid, 
voedsel, energie, transport, klimaat en 
grondstofgebruik, maatschappelijke ver-
nieuwing en veiligheid. Het levert ook 
de basis voor innovatie en kennisexploi-
tatie door het bedrijfsleven.

Er is gelukkig nog altijd een grote fasci-
natie bij zowel wetenschappers als in de 
maatschappij om uit te vinden hoe de 
wereld in elkaar zit - of het nu gaat om 
elementaire deeltjes of moleculaire inter-
acties, het ontstaan van het heelal of van 
het leven, het functioneren van microben, 
planten en dieren of van het brein. De 
universiteit is echter niet meer de enige 

plaats waar kennis ontstaat, en samen-
werken met bijvoorbeeld nationale onder-
zoeksinstituten en R&D afdelingen van 
bedrijven is een essentieel deel van de 
wetenschapsbeoefening geworden. De 
faculteit werkt al samen met vele partners 
die de ontwikkelde kennis exploiteren, 
en wil deze alliantievorming verder 
intensiveren.
Deze kruisbestuiving is een bron van 
nieuwe inzichten die weer nieuwe vragen 
genereren, waarbij de universiteit zich 
richt op het leveren van de fundamentele 
kennis voor nieuwe toepassingen. De 
faculteit wil ook inzetten op talent en 
haar aantrekkingskracht vergroten voor 
studenten en wetenschappers, alsook 
voor partnerinstituten, bedrijven en 
(lokale) overheden.

Het koppelen van wetenschappelijke 
kennis aan waardecreatie gaat niet vanzelf. 
Het vergt pluriformiteit in het waarderen 
van medewerkers, gebaseerd op de ver-
schillende facetten van hun functioneren. 
Het vergt een verandering in de rol van 
de faculteit in haar omgeving, en het ont-
wikkelen van duurzame relaties met 
andere partijen. Het vergt een verandering 
in (inter-)nationale onderwijsprofilering, 
met naast klassieke opleidingen aandacht 
voor toepassingen en maatschappelijke 
vragen. Tenslotte, het vergt ook profile-
ring in internationaal toonaangevende en 
herkenbare onderzoeksthema’s, die als 
magneten fungeren voor de faculteit  
als geheel.

Een sterkere focus op de koppeling aan 
waardecreatie kan niet los worden gezien 
van een veranderende visie van de maat-
schappij en de politiek op de rol van 
universiteiten. En, daarmee samen-
hangend, verschuivingen in geldstromen.  
De acquisitie van externe middelen zal 
op nationaal niveau afhangen van de 
aansluiting bij de topsectoren, de weten-
schapsagenda en de samenwerking met de 
private sector. Internationaal wordt het 
nieuwe EU kader programma Horizon 
2020 zeer belangrijk. Verdere professio-
nalisering en coördinatie van acquisitie-



activiteiten met partners zal worden 
ingezet.

Ontwikkeling van de Amsterdam 
Academic Alliance (AAA) is een belang-
rijk middel om de bovenstaande ambities 
te realiseren. Dit betekent dat de moge-
lijkheden voor samenwerking met de 
Vrije Universiteit Amsterdam een aan-
zienlijk deel van de agenda zullen gaan 
bepalen, zowel bestuurlijk als op de werk-
vloer. Samenwerken is geen doel op zich, 
maar een middel om onze ambities in 
onderwijs en onderzoek te realiseren. 
Doel is wel om een kwaliteitsslag te 
maken en daarmee de nationale en inter-
nationale positie van bètaonderwijs en 
-onderzoek in Amsterdam te versterken. 
Bij elke stap die wordt gezet zal nauw-
keurig worden geanalyseerd of samen-
werking de bovenstaande ambities facili-
teert, en hoe intensief de vorm van samen- 
werking dan moet zijn. Dit varieert van 
onderlinge afstemming van activiteiten 
tot intensieve samenwerking op één 
locatie, binnen de vier domeinen die zijn 
geïdentificeerd voor de samenwerking: 
Science for Sustainability, Fundamentals 
of Science, Human Life Sciences en 
Information Sciences. Dit zal ook tot 
verhuisbewegingen kunnen leiden, waarbij 
FNWI medewerkers op de Zuidas komen 
te werken, en VU medewerkers op Science 
Park. Dergelijke stappen zullen zorg-
vuldig worden voorbereid met alle 
betrokken partijen.

In 2014 zijn al belangrijke stappen gezet 
in de UvA-VU samenwerking, geleid 
door de kernteams voor de verschillende 
disciplines die als taak hebben de moge-
lijkheden voor strategische samenwerking 
in onderzoek en onderwijs te verkennen. 
Dit zal leiden tot een gedifferentieerd 
opleidingsportfolio, passend voor stu-
denten gedreven door fundamentele  
vragen, maar ook voor ondernemende 
studenten die kennis willen omzetten in 
praktijkoplossingen, en studenten die 
aan grote maatschappelijke vraagstukken 
willen werken. De eerste resultaten  
worden al zichtbaar, zoals gedeelde 

onderwijsprogramma’s, waardoor stu-
denten meer keuze krijgen in de specia-
lisaties die ze kunnen volgen. Voor het 
domein onderzoek leidt dit tot een 
scherpere profilering van de gezamen-
lijke sterkte in onderzoek, het verder 
ontwikkelen en combineren van succes-
volle zwaartepunten in het onderzoek 
en het initiëren van nieuwe speerpunten: 
opkomende pieken in een hoogvlakte 
van onderzoek.

Deze ambities van de faculteit zijn alleen 
te realiseren als medewerkers achter deze 
doelen staan en de ruimte krijgen zich te 
ontplooien. Het universitaire adagium 
We are U betekent engagement van alle 
medewerkers, van ondersteunend perso-
neel tot leidinggevenden, van student tot 
docent, van promovendus tot hoogleraar. 
Professionaliteit, integriteit, onafhanke-
lijkheid en academische vrijheid blijven 
daarbij sleutelbegrippen. Dit vergt inves-
teren in de sociale cohesie van de facul-
teit, in communicatie en inbreng van 
medewerkers en de medezeggenschap, 
waarvoor al belangrijke initiatieven zijn 
genomen in de afgelopen tijd. De facul-
teit zal blijven zoeken naar effectieve 
vormen die de betrokkenheid en inbreng 

van de facultaire gemeenschap maximali-
seren, om zo een voortrekkersrol binnen 
de universiteit te kunnen spelen. Dit 
gebeurt zowel faculteitsbreed als op 
opleidings- en instituutsniveau, bijvoor-
beeld door het faciliteren van het debat, 
via online en gedrukte media en door 
verruiming van de invloed van facultaire 
raden en opleidingscommissies.

Daarbij hoort een helder HRM beleid 
waarin het nemen van initiatieven wordt 
gestimuleerd en gewaardeerd. Het vergt 
ook investeren in relaties, met alumni, 
met bedrijven, met lokale (semi-)over-
heden, met al aanwezige partners op 
Science Park (CWI, AMOLF, NIKHEF, 
NLeSC, SARA), met bestaande en 
potentiële nieuwe partners (ASML, 
ECN, NFI, SRON), en met andere 
faculteiten van de UvA. De faculteit  
wil op deze manier een sleutelpositie 
innemen in een optimaal geordend  
‘ecosysteem’ voor wetenschap en haar 
toepassingen, een ecosysteem waar 
iedereen graag bij wil horen.

In de volgende secties van dit Facultair 
Strategisch Plan wordt deze visie uitge-
werkt in de strategie voor Onderwijs, 
Onderzoek, Innovatie en impact, Talent, 
en Financiën en infrastructuur. In het 
convenant 2015-2020 is dit verder omge-
zet in concrete afspraken tussen faculteit 
en College van Bestuur. De uitdaging is 
groot. Door het bevorderen en imple-
menteren van checks and balances die 
uitgaan van de professionaliteit van 
medewerkers zal de (interne en externe) 
regeldruk moeten verminderen, meer 
ruimte creërend voor veranderingen en 
de primaire processen. Niet alles kan 
tegelijk, en de uitwerking van de strate-
gie en ambities in concrete doelen zal 
elk jaar worden beschreven in het jaar-
plan en de beleidsagenda van de faculteit 
en de jaarplannen van de onderwijs- en 
onderzoeksinstituten. n

Het koppelen van 
wetenschappelijke 
kennis aan waarde
creatie vergt een 
verandering in de rol 
van de faculteit in 
haar omgeving, en 
het ontwikkelen van 
duurzame relaties 
met andere partijen
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2. Onderwijs

Profilering van het 
onderwijsportfolio
Studenten komen naar de universiteit 
met verschillende intrinsieke drijfveren. 
Ze kunnen vooral geïnteresseerd zijn in 
de fundamentele wetenschappelijke  
vragen in een klassieke discipline. Maar 
er zijn ook studenten die vooral willen 
werken aan slimme toepassingen van 
wetenschappelijke kennis en het liefst 
direct hiermee willen beginnen. Weer 
andere studenten willen vooral een bij-
drage leveren aan het oplossen van grote 
maatschappelijke vraagstukken in de 
wereld, zoals voedsel, gezondheid, duur-
zaamheid, milieu. De faculteit heeft als 
ambitie deze drie drijfveren zichtbaar te 
maken in een gedifferentieerd portfolio 
van opleidingen, en zal in haar onderwijs-
visie uitwerken hoe deze differentiatie zich 
verhoudt tot de klassieke, fundamentele 
focus in het bètaonderwijs. Een belang-
rijke vraag is wat de balans moet zijn 
tussen fundamentele kennis en toepas-
sings- en maatschappijgerichtheid in 
dergelijke studie- en loopbaanpaden. Een 
andere vraag is in hoeverre de onderwijs-
vormen die zulke drijfveren bedienen 
verschillen van die van onderwijs met een 
fundamentele insteek. De antwoorden op 
deze vragen zullen worden meegenomen 
in de domeinspecifieke inrichting en het 
aanbod aan gedifferentieerde opleidings- 
vormen.

Voor alle opleidingen geldt dat zij de 
nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen, 
zich richten op analytisch en kritisch 
denken en de persoonlijke ontwikkeling 

van de student. Daarbij is onderwijs altijd 
gekoppeld aan het type onderzoek dat 
aan de faculteit plaatsvindt, of zoekt het 
de disciplinaire grenzen op in opleidingen 
zoals Psychobiologie en Future Planet 
Studies, profiterend van de samenwerking 
met andere faculteiten van de UvA en de 
VU. De FNWI beoogt in de komende 
jaren de diversiteit aan onderwijs te  
profileren op basis van een gemeen-
schappelijke visie op bètaonderwijs. 
Versterken en verhelderen van het 
onderwijsport folio betekent ook dat 
bachelorprogramma’s voorbereiden op 
een brede keuze aan masteropleidingen, 
binnen en buiten de UvA.
De faculteit wil op meerdere fronten de 
talentontwikkeling van studenten stimu-
leren, en hun kansen bieden zich optimaal 
te ontplooien in een passende richting in 
een inspirerende academische omgeving. 
Talentvolle studenten worden door middel 
van extra vakken in honours- en excel-
lentietrajecten uitgedaagd om zich door 
verdieping extra te profileren. Verbreding 
wordt gefaciliteerd door vakken en mino-
ren aan te bieden in andere richtingen. 
Externe stages en uitwisseling met buiten-
landse universiteiten dragen bij aan de 
verruiming van de horizon van de student. 
Het bieden van ruimte voor niet-acade-
mische activiteiten (bestuurlijk, studie-
verenigingen, sport, etc.) en netwerkvor-
ming buiten academia verrijkt een persoon- 
lijk curriculum vitae, en levert vaardighe-
den die essentieel zijn binnen en buiten 
academia. Waardecreatie in het onderwijs 
richt zich daarmee op het optimaal voor-
bereiden van studenten op de diverse 
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rollen die zij willen en kunnen gaan spe-
len in een veranderende maatschappij.
Per domein zal worden gekeken hoe er in 
het onderwijs samengewerkt kan worden 
met de VU. Staf en studenten onderzoe-
ken gezamenlijk waar er meerwaarde is te 
behalen, in kwaliteit of in keuzemogelijk-
heden, door het opzetten van joint pro-
grammes of joint degrees. Joint degrees 
zullen op korte termijn worden gereali-
seerd bij de bachelors Natuur- en Sterren- 
kunde en Scheikunde, en vervolgens voor 
een aantal masters waar samenwerking al 
eerder is ingezet (Physics and Astronomy, 
Chemistry, Computational Science/
Computer Science, Life Sciences/
Bioinformatics, Biology/Ecology). De 
verkenning van de samenwerking zal in 
alle domeinen aan de orde komen, 
afstemming vergend met partners zoals 
het AMC voor biomedisch onderzoek 
en ook met andere UvA faculteiten.

Het onderhoud van onderwijs is een 
continu proces, met als fundament het 
huidige solide aanbod aan opleidingen en 
een studentenpopulatie die in de laatste 
jaren enorm in omvang is gegroeid. 
Onderwijsportfolio’s zullen worden 
aangepast om in te spelen op verande-
ringen in de wereld om ons heen. De 
vraag naar hoogopgeleide academici in 
bepaalde vakgebieden verandert.
Demografische veranderingen in Neder-
land zullen de studentenpopulatie zowel 
in aantal als in samenstelling beïnvloeden. 
Daar staat tegenover dat er een toene-
mende internationale belangstelling is 
voor ons academisch onderwijs. Verder 
staat de financiering van onderwijs in het 
bètadomein onverminderd onder druk. 
Om deze redenen is vernieuwing van het 
onderwijs noodzakelijk, vernieuwing die 
alleen mogelijk is door intensieve samen-
werking en afstemming met alle betrok-
kenen. Inmiddels zijn enkele nieuwe  
initiatieven in een fase van verkenning  
of marktonderzoek. Studenten, als deel 
van de academische gemeenschap, dragen 
bij aan de ontwikkeling van het onder-
wijsportfolio, en de communicatie met 
studenten zal worden geïntensiveerd.

12 
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Onderwijs

De juiste combinatie van contactonder-
wijs en online mogelijkheden in onder-
wijsvormen in blended curricula biedt 
kansen om de kwaliteit en efficiëntie van 
onderwijs te verbeteren. Een gedeelte-
lijke omzetting van kennisoverdracht 
van collegezaal naar een interactieve 
e-learning omgeving kan ervoor zorgen 
dat contactonderwijs effectiever wordt 
in het ontwikkelen van vaardigheden, 
het geven van context aan droge feiten, 
het stimuleren van eigen initiatief, een 
kritische houding tegenover de stof en 
de visie van de student op zijn/haar rol 
binnen een vakgebied. Voor het ontwik-
kelen van deze vaardigheden en ideeën is 
direct contact met actieve wetenschappers 
immers cruciaal. In de komende jaren zal 
de faculteit hier sterk in moeten investe-
ren, gebruikmakend van best practices die 
in LERU verband worden uitgewisseld. 
Eveneens wordt er aan onderwijsaanbod 
gewerkt op het gebied van Life Long 
Learning, ook hier met gebruikmaking 
van mengvormen van online en contact 
onderwijs. Binnen de FNWI zorgt het 
Instituut voor Interdisciplinaire Studies 
(IIS) voor vernieuwing over de grenzen 
van de faculteit heen en is het een broed-
plaats voor vernieuwend onderwijs.

Onderzoek en onderwijs zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden in een 
academische omgeving. Dit betekent  
dat deze verbinding strategisch moet 
worden gewaarborgd, inhoudelijk en  
in de balans tussen onderwijsvraag en 
-aanbod. Dit vergt regelmatig overleg 
tussen de verantwoordelijken voor 
onderwijs en onder zoek om de beleids-
keuzes te optimaliseren.
Eén van de specifieke verdere doelen 
voor de komende periode is het ontwik-
kelen van onderwijs met en voor het 
bedrijfsleven. Amsterdam wordt meer 
en meer een hightech regio en een inter-
nationale hot spot voor talent op dit 
gebied. Het betrekken van nationale en 
internationale partners uit de regio in 
het onderwijs zal onze positie verder 
versterken. Het laat studenten kennis-
maken met de technologische kant van de 
wetenschap, bijvoorbeeld door stage-
plaatsen bij R&D afdelingen van bedrij-
ven, of door interne stages en student labs 
die zijn ingegeven door een externe 
vraag naar een innovatieve oplossing.

Kwaliteit en studierendement
De afgelopen jaren is de instroom aan 
studenten bij de FNWI sterk gegroeid, 
zozeer zelfs dat voor twee bachelor-
studies een numerus fixus is ingesteld. 
Het afstemmen van de instroom op de 
beschikbaarheid van docenten en rand-
voorwaarden zoals de capaciteit van het 
gebouw zal voortdurend aandacht blijven 
vragen, waarbij nog niet duidelijk is welk 
effect een nieuw in te voeren leenstelsel 
op de instroom zal hebben. Een stabiele 
instroom per opleiding betekent dat 
continuïteit en kwaliteit van het onder-
wijs beter gewaarborgd kunnen worden.
Voor het bacheloronderwijs is het de 
ambitie om - in lijn met de universitaire 
doelstellingen1 - de kwaliteit verder te 
verhogen in de periode 2015-2020, en de 
studeerbaarheid te vergroten.2 Een goede 
aansluiting van de bachelorprogramma’s 
op de VWO profielen van scholieren is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
Om aan de doelstellingen te voldoen zal, 
na evaluatie van het project studiesucces 
2009-2014, per opleiding worden bepaald 
welke maatregelen worden genomen. 
Dit kan een combinatie zijn van: oriën-
tatie en selectie (waaronder UvA 
Matching bij instroom van studenten), 
academische vaardigheden en studie-
begeleiding, scholing van docenten (BKO 
en SKO), differentiatie in onderwijspaden, 
nieuwe tentamenvormen, vak/curriculum-
evaluatie met terugkoppelingen, en een 
bindend studieadvies na het eerste jaar. 
ICT hulpmiddelen zoals Learning Ana-
lytics kunnen inzicht geven of de beoogde 
leerdoelen gehaald worden. Docenten én 
studenten kunnen zo nagaan waar hun 
aandacht zich op moet richten, wat kan 
bijdragen aan de doeltreffendheid van 

Voor alle FNWI opleidingen 

geldt dat zij de nieuwsgierigheid 

en creativiteit prikkelen, zich 

richten op analytisch en kritisch 

denken en de persoonlijke 

ontwikkeling van de student

1 De specifieke doelen in dit document zijn Key 

performance indicators (KPI’s) die het Universitaire 

Instellingsplan volgen, en/of additioneel door 

de faculteit zijn geformuleerd. 
2 Gekoppeld aan KPI 1a: percentage studenten 

(herinschrijvers 2e jaar) die binnen vier jaar  

hun BSc behalen is, het Instellingsplan UvA  

volgend, 80%.
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Door ontwikkeling van master-minoren, 
alternatieve studiepaden en beroepsoriën-
tatie voor masterstudenten wordt een 
betere voorbereiding op de beroeps-
praktijk bereikt.

Externe en interne evaluatie 
van onderwijs
De kwaliteitscontrole van het onderwijs-
aanbod wordt op dit moment sterk gedo-
mineerd door opgelegde (landelijke) 
evaluatie- en accreditatiecycli. De facul-
teit zal bepleiten dat de administratieve 
belasting die dit met zich meebrengt 
wordt gereduceerd. Tegelijkertijd zal de 
inbreng van docenten en studenten op de 
inhoud, profilering en kwaliteit worden 
verstevigd. Onderwijscommissies en stu-
denten zullen meer betrokken worden 
in de evaluatie van het onderwijs, niet 
alleen op het niveau van individuele vak-
ken, maar juist ook op het niveau van 
tracks en de opleiding zelf. Opleidingen 
organiseren jaarlijkse evaluatiebijeen-
komsten met docenten en studenten, en 
zo mogelijk ook alumni om de aanslui-
ting met het ‘afnemend veld’ te borgen. 
In gezamenlijk overleg zullen de doel-
stellingen en de invulling op opleidings-
niveau (of op het niveau van aparte 
tracks) ter discussie staan. De faculteit 
verzamelt zo vanuit alle belanghebben-
den input voor de profilering en aanpas-
sing van een opleiding (of track) op 
hoofdlijnen. Naast studenttevredenheid 
zal ook docenttevredenheid gepeild 
worden. Het doel hiervan is na te gaan in 
hoeverre docenten, zowel in absolute zin 
als relatief aan voorgaande jaren, vinden 
dat de opleiding haar eigen leerdoelen 
weet te behalen en of de (impliciete) 
doelstellingen van docenten worden 
gerealiseerd.

Internationalisering en 
aantrekken van talent
Alle masteropleidingen van de faculteit 
zijn al Engelstalig, en de instroom van 
buitenlandse studenten zal verder worden 
gestimuleerd, gebruikmakend van het 
bestaande netwerk van partneruniver-
siteiten en uitwisselingsprogramma’s. 

Moderne online mogelijkheden zullen 
worden ingezet om internationale studen-
ten in een vroeg stadium met Amsterdam 
kennis te laten maken. 
Mogelijkheden worden gezocht om de 
huidige Amsterdam Science Talent 
Scholarship voor excellente Nederlandse 
en Europese masterstudenten verder  
uit te breiden door het aantrekken van 
externe middelen.
De faculteit gaat bachelorstudenten meer 
stimuleren en faciliteren om deel te nemen 
in het UvA exchange programma5, en 
Engelstalige (derdejaars) bachelor-
cursussen zullen worden opengesteld 
voor internationale studenten. Er zullen 
afspraken gemaakt worden met buiten-
landse partneruniversiteiten over de 
inhoud van uitwisselingsprogramma’s  
en de begeleiding. Vanwege de financiële 
aspecten van een verblijf in het buiten-
land kan hier overigens geen verplichting 
voor worden opgelegd. Ook zal door 
opleidingen onderzocht worden of het 
zinvol is om bij specifieke bachelor-
opleidingen met een sterke internationale 
positie het aandeel Engelstalig onderwijs 
te verhogen, of zelfs een geheel Engels-
talig bachelorprogramma aan te bieden. 
Ervaringen van dergelijke programma’s 
(zie bijvoorbeeld Amsterdam University 
College) laten zien dat er een inspirerende 
internationale studiecultuur ontstaat die 
door studenten zeer wordt gewaardeerd. 
Ook moet er aandacht zijn voor vergro-
ting van de taalvaardigheid bij zowel 
docenten (bijvoorbeeld in BKO en SKO 
trajecten) als studenten (als onderdeel van 
training in academische vaardigheden).
Summer Schools worden opgezet voor 
internationale bachelorstudenten in het 
laatste jaar van hun opleiding, om ze te 
interesseren in een vervolgmasteroplei-
ding in Amsterdam.
Verdere internationalisering kan alleen 
worden gerealiseerd via goede voorlich-
tingscampagnes bij de werving, een goede 
ondersteuning door het International 

Een gedeeltelijke 
omzetting van 
kennisoverdracht 
van collegezaal  
naar e-learning kan 
ervoor zorgen dat 
contact onderwijs 
effectiever wordt

het onderwijs. Hoewel het de bedoeling 
is dat de uitval van bachelor- studenten3 

zal worden gereduceerd, kan dit moge-
lijk alleen worden gerealiseerd wanneer 
de matchingsprocedure tot bindende 
adviezen kan leiden.

Ook voor de masteropleidingen wordt 
ingezet op verhoging van de studeer-
baarheid en het voorkomen van studie-
vertraging, wat ten goede komt aan het 
rendement4. De faculteit doet ook hier 
geen concessies aan de kwaliteit, maar 
zal effectieve en haalbare maatregelen 
implementeren. Als voorbeeld: selectie 
aan de poort met opleidingsspecifieke 
Additionele Kwalitatieve Toelatingseisen 
kan latere uitval voorkomen en zo bij-
dragen aan het aantal studenten dat een 
master succesvol afrondt. Verder in het 
programma zal een strikte monitoring van 
afstudeerprojecten ingezet worden om 
onnodige uitloop te voorkomen. Binnen 
de eigen bacheloropleidingen zullen betere 
voorlichting en oriëntatielijnen als voor-
bereiding op een master worden 
ingebouwd.

3 Gekoppeld aan KPI 2: reductie uitval bachelors 

minder dan 15%. 
4 KPI 1b: masterrendement neemt toe tot 85 

procent na twee jaar bij eenjarige masters; KPI 1c: 

tot 80 procent na drie jaar bij tweejarige masters.

5 Gekoppeld aan KPI 3: percentage BSc studenten 

met buitenlandervaring 20%.
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Onderwijs

7 Over de procedure van besluitvorming over 

(wijzigingen) in het facultaire onderwijsaanbod 

worden tussen decaan en facultaire mede-

zeggenschap afspraken gemaakt en vastgelegd. 

De decaan heeft op 9 december 2014 een voor-

stel voor deze procedure voorgelegd aan de  

OR en de FSR. De OR heeft ingestemd met deze 

procedure op 26 januari 2015. Gesprekken met 

de FSR lopen nog. 
8 Een bacheloropleiding of een masteropleiding 

als bedoeld in artikel 7.3 WHW waarvoor accre-

ditatie is verleend of die een toets nieuwe 

opleiding met positief gevolg heeft ondergaan.

Office en een groter aanbod van campus 
style housing voor internationale 
studenten.

Ondersteuning van studenten 
en docenten
Uit het voorgaande blijkt dat het onder-
wijs zich in een zeer dynamische periode 
bevindt, wat veel zal vragen van de onder-
wijsorganisatie. Bij groeiende studenten-
aantallen is voortdurende aandacht voor 
de academische omgeving noodzakelijk6: 
zowel inhoud en uitvoering van de 
opleiding als de voorzieningen voor  
studenten. Een belangrijk doel hierbij is 
het versterken van de Student Experience 
en het betrekken van studenten bij ont-
wikkelingen in de opleidingen en het 
functioneren van de faculteit. Interactie 
met studenten zal worden vergroot door 
middel van studentencolloquia, de 
‘D-student’ als toehoorder bij de verga-

deringen van de directie en activiteiten 
waarin studenten en docenten discussië-
ren, zoals de BètaBreak en de activiteiten 
van de studieverenigingen. Doel is ook 
de tevredenheid over de studieomgeving 
te vergroten, met name over voorzie-
ningen die onder de invloedssfeer van  
de faculteit vallen (werkplekken, roos-
tering, communicatie en informatie-
voorziening). Docenten die de huidige 
onderwijsvormen willen verrijken met 
e-learning en blended learning elemen-
ten zullen daarbij ondersteund worden, 
en docenten zullen gestimuleerd worden 
hun talenten binnen de onderwijs-
organisatie in te zetten. Persoonlijke  
trajecten voor onderwijskundig leider-
schap zullen worden aangeboden  
voor diegenen die deze talenten willen 
ontwikkelen.
In de samenwerking met de VU partners 
zullen effectieve structuren worden 
gecreëerd om de onderwijsadministraties 
te harmoniseren en uitwisseling van  
studentgegevens, roosters en opleidings-
informatie te verbeteren.

Opleidingenaanbod
Conform lid 2 van het besluit van het 
College van Bestuur dd. 4 april 2013,  
is het facultair onderwijsaanbod per  
1 januari 2015 onderdeel van het Facultair 
Strategisch Plan7. Het onderwijsaanbod 
wordt weergegeven op het niveau van 
croho-labels, dat wil zeggen op het niveau 
van opleidingen8. Per 1 januari 2015 is 
het opleidingenaanbod van de FNWI 
zoals in onderstaande tabellen. n
 

Masteropleidingen FNWI & IIS

Opleiding Croho
Artificial Intelligence 66981
Astronomy and Astrophysics 60230
Biological Sciences 60707
Biomedical Sciences 66990
Brain and Cognitive Sciences 60323
Chemistry 66857
Earth Sciences 66986
Forensic Science 60338
Computational Science 60299
Information Studies 60229
Life Sciences 60225
Logic 60226
Mathematical Physics 60232
Mathematics 66980
Physics 60202
Software Engineering 60228
Stochastics and Financial Mathematics 60801
System and Network Engineering 60227

Bacheloropleidingen FNWI & IIS

Opleiding Croho
Aardwetenschappen* 56986
Bèta-gamma 50250
Biologie 56860
Biomedische Wetenschappen 56990
Future Planet Studies 50425
Informatica 56978
Informatiekunde 56842
Kunstmatige Intelligentie 56981
Natuur- en Sterrenkunde 56984
Psychobiologie 50014
Scheikunde 56857
Wiskunde 56980

* Deze opleiding is gesloten per 1 september 2015. Aardwetenschappen  

is nu een studierichting bij Future Planet Studies.

6 Gekoppeld aan KPI 10: Studenttevredenheid 

boven gemiddelde Nederland.
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3. Onderzoek

Profilering van onderzoek
Wetenschap is op een punt gekomen dat 
het zich steeds meer afspeelt op het snij-
vlak tussen begrijpen en creëren. Kennis 
vloeit samen als mensen naar eenzelfde 
onderzoeksvraag kijken vanuit diverse 
invalshoeken. De één wordt gedreven 
door een hang naar begrijpen en het  
vergroten en doorgronden van de kennis-
basis, een ander wil verder bouwen op 
kennis en oplossingen vinden door te 
ontwerpen en te creëren. En een derde 
wordt gedreven door maatschappijge-
richt vooruitdenken en de drang om 
invloed te hebben op een veranderende 
wereld. Allen zijn ze nodig in het web 
van kennis dat tot innovatie leidt. Zowel 
nieuwsgierigheid als verbeeldingskracht, 
zowel begrijpen als ontwerpen zijn sleutel-
waarden in het (inter-)disciplinair funda-
menteel onderzoek van de toekomst. 
Het fundamentele karakter van ons 
onderzoek wordt op deze wijze niet 
aangetast maar de waarde ervan wordt 
juist enorm versterkt, door de samen-
hang met onderzoek dat meer toepassings-
gericht is en onderzoek dat zich richt op 
de grote maatschappelijke vraagstukken 
van vandaag.

Het onderzoek van de faculteit zal zich 
richten op profilering in de vier eerder 
genoemde domeinen, Science for 
Sustainability, Fundamentals of Science, 
Human Life Sciences en Information 
Sciences. Binnen deze domeinen wordt 
voortgebouwd op bestaande zwaarte-
punten binnen de Faculteit (zie Research 
Priorities Faculty of Science, 2013). Er zal 

ook ruimte zijn voor nieuwe initiatieven 
die ontstaan op de werkvloer en als 
resultaat van de strategische verkenningen 
van de UvA-VU kernteams en de krach-
tenbundeling van bestaande UvA en VU 
speerpunten. De gezamenlijke sterkte van 
de UvA-VU alliantie blijkt nu al uit de 
aantrekkingskracht voor andere partijen 
zoals SRON en ECN, ook voor de  
private sector wordt de samenwerking 
steeds aantrekkelijker. Een belangrijk 
criterium voor succes is in welke mate 
een initiatief er in slaagt agendabepalend 
te zijn op nationaal en internationaal 
niveau. Uiteraard vereist dit excellentie, 
focus en kritische massa binnen de facul-
teit en binnen Amsterdam, maar dit is 
niet genoeg. Het vereist dat de faculteit 
en wetenschappers - veel meer dan nu 
het geval is - naar buiten treden met  
een gemeenschappelijke strategie.
Dit vertaalt zich in de volgende ambities 
voor de komende jaren:
n  Het samen innemen van leidende 

posities in grote onderzoeksinitia-
tieven9, gekoppeld aan speerpunten 
(‘de pieken in de hoogvlakte’) en  
het vergroten van de internationale 
zichtbaarheid en erkenning van het 
onderzoek,

n  Ontwikkeling van hightech instru-
mentatie/engineering en Data Science 
ten behoeve van onderzoek en toe-
passingen, alsook om de aantrekkings-
kracht voor partners te vergroten,

9 Gekoppeld aan KPI 6: Organiserend vermogen 

in onderzoek, penvoerderschappen

16 

UvA FNWI | Facultair Strategisch Plan 2015-2020



Het onderzoek 

van de faculteit 

zal zich richten 

op profilering in 

de domeinen 

Science for 

Sustainability, 

Fundamentals 

of Science, 

Human Life 

Sciences en 

Information 

Sciences

17

Onderzoek



n  Het intensiveren van samenwerking 
met de Technische Universiteiten, 
waarbij de FNWI zich richt op de 
fundamentele kennis voor de techno-
logieën van de toekomst, complemen-
tair aan de expertise van de TU’s,

n  Het aangaan van strategische allianties 
met een beperkt aantal (publiek/pri-
vate) partners op belangrijke thema’s, 
zoals ingezet bijvoorbeeld met 
ARCNL (samenwerking UvA/VU 
met ASML en FOM/AMOLF) en de 
samenwerking UvA/VU met SRON,

n  Een passende governance en fysieke 
structuur (soms zelfs ook in steen) 
indien er sprake is van een langdurige 
missie en gemeenschappelijke inzet 
van middelen en faciliteiten samen 
met deze partners,

n  Sterke invloed op onderzoeksbeleid 
door strategische presentie in advies-
raden en voorbereidingscommissies, 
nationaal en internationaal,

n  Als gevolg van deze ambities een ver-
dere toename in het aantal promoties10.

Overigens, de effecten van wetenschap-
pelijk onderzoek zijn lang niet altijd 
voorspelbaar, en met name de interactie 
tussen fundamenteel onderzoek en toe-
passing kan soms leiden tot onverwachte 
en onbedoelde resultaten: de historie 
leert ons dat serendipiteit een belangrijk 
kenmerk is van wetenschapsbeoefening.

Internationalisering van 
onderzoek
Er is een toenemend aandeel van Euro-
pese geldstromen in onderzoekfinancie-
ring. Het Horizon 2020 programma rust 
op drie pijlers, (i) gericht op wetenschap-
pelijke excellentie, van Marie Sklodowska 

Curie early career fellowships tot ERC 
advanced, (ii) industrieel leiderschap 
met een sterke private sector inbreng, en 
(iii) projecten aansluitend bij de Grand 
Challenges: gezondheid, voedsel, energie, 
transport, klimaat en hulpbrongebruik, 
maatschappelijke vernieuwing, veiligheid. 
De eerste pijler heeft alles te maken  
met talent beleid11, de tweede met valo-
risatie12 - beiden worden hieronder uit-
gewerkt. Vooral de derde pijler vereist 
een strategische inzet en partnering met 
andere onderzoeksinstituten binnen 
Europa: concurrentie wordt zo vervangen 
door samenwerking.

10 De faculteit heeft zichzelf als doel gesteld het 

aantal promoties tot 130 te laten toenemen.

11 Onderdeel van KPI 4a, 4b, 4c: Individuele 

onderzoekscapaciteit uit nationale en inter-

nationale competities. 
12 Gekoppeld aan KPI 7a 7b 7c: Externe omzet, 

onderzoek naar onderneming, uitvindingen,  

zie sectie Valorisatie.
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Dit zal plaatsvinden op die onderzoeks-
thema’s en zwaartepunten waarin 
bestaande sterkte wint door de koppeling 
aan de expertise van partners. De faculteit 
als geheel zal inzetten op verbintenissen 
met excellente andere kennisinstellingen, 
waarbij het LERU verband een sterke 
uitgangspositie verschaft. Dit zal zich 
richten op wetenschappelijke profilering 
als toonaangevende universiteit, en de 
algemene beleidsstrategie richting natio-
nale overheden en EU. Echter, partners in 
onderzoek zullen verschillen per domein 
en onderwerp, en onderzoeksinstituten 
hebben als belangrijke taak de sterkst 
mogelijke consortia te smeden, gegeven 
hun focus en de specifieke mogelijkheden 
die H2020 en andere programma’s bieden. 
Dergelijke initiatieven zijn niet vrijblij-
vend, het zijn duurzame relaties met 
preferred partners, met meetbare jaar-
lijkse doelen en investeringen in de 
samenwerking.

Kwaliteit heeft veel dimensies
Bovenstaande uitwikkelingen hebben 
directe invloed op hoe instituten en 
wetenschappers gaan functioneren, en 
kan alleen werken als de manier waarop 
zij worden gewaardeerd zich mee ont-
wikkelt met deze trends. In Nederland 
wordt de wetenschappelijke kwaliteit 
regelmatig beoordeeld door onafhan-
kelijke peers, het VSNU Standard 
Evaluation Protocol volgend.
Wetenschappelijke excellentie (vak-
specifiek, bijvoorbeeld te meten aan 
publicaties in toonaangevende media en 
hun impact13, competitieve subsidies11) 

blijft daarbij belangrijk. Kwaliteit gaat 
daarbij boven kwantiteit, en de faculteit 
stimuleert publicaties in de tijdschriften 
met de hoogste impact binnen het veld en 
die beschikbaar zijn voor iedereen, bij 
voorkeur dus in open access journals. 
Echter, waardecreatie voor de maat-
schappij, leiderschap (zowel binnen de 
eigen organisatie als in consortia), en 
innovatieve technologie ontwikkeling 
zullen een sterkere rol gaan spelen. Deze 
trend zal doorwerken in de ambities en 
de diversiteit in loopbaanmogelijkheden 
van individuele medewerkers, alsook in 
(financiële) prikkels via steun aan succes-
volle initiatieven die hoog scoren in de 
verschillende dimensies in de driehoek 
fundamenteel, toepassingsgericht en 
maatschappelijk gedreven onderzoek  
en onderwijs. Dat betekent dat in het 
talentbeleid en in jaargesprekken14 expli-
ciete aandacht moet zijn voor leiderschap 
in onderzoek, maar ook voor excellentie 
in onderwijs en bijdragen aan onderwijs - 
vernieuwing. n

De faculteit als geheel zal inzetten op 

verbintenissen met excellente andere 

kennisinstellingen

13 Gekoppeld aan KPI 5: Collectieve onderzoeks-

kwaliteit, te meten aan impact van output in 

het vakgebied. 
14 KPI 8: Jaargesprekken met alle medewerkers
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4. Innovatie  
en impact

Belang valorisatie neemt toe
Waardecreatie door het leveren van funda-
mentele kennis voor toepassingen in de 
maatschappij wordt steeds belangrijker 
voor de faculteit. Voor onderzoekers biedt 
het nieuwe kansen en meer diversiteit in 
werk en carrièrepaden. Tegelijkertijd is 
er minder vrijblijvendheid dan in het 
verleden: maatschappij, bedrijfsleven en 
overheid verwachten van universiteiten 
dat zij hun kennis verder laten reiken dan 
academia. Bedrijven zoeken aansluiting 
bij universiteiten vanwege de aanwezige 
expertise en de onafhankelijkheid van 
onderzoekers. Het bewaken van de 
wetenschappelijke integriteit is essentieel 
om deze onafhankelijke positie te waar-
borgen: een opdrachtgever bepaalt waar 
het onderzoek over gaat, maar beïnvloedt 
nooit de resultaten en rapportages. 
Transparantie in geldstromen en neven-
activiteiten alsook het opnemen van 
checks and balances in contracten en 
samenwerkingsovereenkomsten zijn 
cruciaal om dit te realiseren. Eigen priori-
teiten in onderzoek staan hierbij centraal, 
gebaseerd op inhoudelijke argumenten en 
keuzes in profilering, om te voorkomen 
dat externe (private) partijen bepalen wat 
er onderzocht wordt aan de faculteit.

De overheid gaat naar verwachting 
dwingender sturen op valorisatie: het is 
vaak al als criterium opgenomen bij de 
beoordeling van onderzoeksvoorstellen, 
en in de toekomst zal valorisatie mogelijk 
ook een rol gaan spelen in de financiering 
van universiteiten en daarmee faculteiten. 
Het vergroten van de externe middelen-
stroom voor onderzoek is nodig om 
financieel gezond te blijven, aangezien 
de druk op de eerste geldstroom finan-
ciering zal toenemen. De FNWI positio-
neert zich daarbij aan het begin van de 
kenniswaardeketen: fundamenteel onder-
zoek dat potentie heeft om via verdere 
ontwikkeling in bedrijfsleven of maat-
schappij te leiden tot nieuwe innovaties 
en producten15.
Vertrekpunt voor faculteit is altijd hoe 
fundamenteel wetenschappelijke vragen 
verbonden kunnen worden met toepas-
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singen. Deze niche bevindt zich in het 
grensgebied van de positie van de traditio-
nele, nieuwsgierigheid-gedreven weten-
schap van een klassieke bètafaculteit en 
de positie die wordt ingenomen door de 
technische universiteiten, waar dan ook 
samenwerking mee zal worden gezocht. 
Invulling van het valorisatiebeleid heeft 
drie pijlers: het professionaliseren van de 
ondersteuning binnen de organisatie, de 
ontwikkeling van een ecosysteem voor 
valorisatie met partners en de regio, en de 
persoonlijke ontwikkeling van studenten 
en medewerkers.

Professionalisering
Bij kansrijke onderzoekseenheden zal 
een embedded business developer - al of 
niet fulltime - onderdeel worden van de 
organisatie. Deze rol wordt verankerd in 
de instituten en/of gekoppeld aan univer-
sitaire/facultaire speerpunten (bijvoor-
beeld Solardam, Sustainable Chemistry, 
Green Life Sciences), die samen met de 
VU en andere partners verder worden 
ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling 
is ook de opkomst van het gebruik van 
Big Data op vele verschillende maat-
schappelijke en economische gebieden. 
Het Amsterdam Data Science initiatief 
vanuit de informatica speelt hierop in, 
zowel voor toepassingen in de weten-
schap als in de maatschappij (bijvoor-
beeld in business development, security 
& forensics, health, creative industry). 
Ook nieuwe initiatieven zullen ontstaan 
en de kans krijgen zich te ontwikkelen, 
zoals Amsterdam Water Science, die de 
krachten van UvA en VU op dit gebied 
verenigt. De faculteit stelt zich hierbij ten 
doel het aantal grote, meerjarige samen-

werkingen met bedrijven (totale contract-
som 1 M€ of meer) te verdubbelen, en de 
derde geldstroom met 15% te laten 
groeien. In de komende jaren zal een 
meer gestructureerde samenwerking met 
het bedrijfsleven zichtbaar worden. De 
UvA-VU samenwerking met ASML en 
FOM/AMOLF in ARCNL is een goed 
voorbeeld van wat op publiek-privaat 
gebied mogelijk is.

Samenwerking in de regio
De FNWI wil bijdragen aan de ontwikke-
ling van de metropoolregio Amsterdam, 
waarbij kennisintensieve dienstverlening 
en industrie als belangrijke aanjagers 
worden gezien. Op regionaal Amsterdams 
niveau kan de faculteit profiteren van 
bestaande verbanden zoals de Amsterdam 
Economic Board, de Amsterdam Academic 
Alliance (AAA) en binnen Amsterdam 
Science Park met de NWO-kennis-
instellingen en met de VU. De regionale 
samenwerking met ‘Seed Valley’ op het 
gebied van de voedselveredeling, gewas-
bescherming en sierteelt laat zien hoe dit 
kan worden vormgegeven, in dit geval 
binnen de Green Life Sciences.
Veel meer dan nu zullen instellingen, 
met de faculteit als belangrijke partner, 
zich gezamenlijk moeten profileren, 
waardoor de potentie van de regio beter 
wordt benut en deze zich ontwikkelt als 
een erkend en herkend ecosysteem voor 
samenwerking. Dit heeft vele facetten, 
maar begint bij de expertise van studen-

ten en medewerkers en hun enthousi-
asme. Via het Amsterdam Center for 
Entrepreneurschip (ACE) krijgen  
studenten en medewerkers de mogelijk-
heid van begeleiding bij de eerste stap-
pen tot het opzetten van science-based 
start-ups via ACE Venture Labs. De 
Innovation Exchange Amsterdam (IXA) 
fungeert als interface tussen academische 
instituten en de partijen die op zoek zijn 
naar kennis, zoals bedrijven, investeerders, 
ondernemers en maatschappelijke orga-
nisaties. Doel is om het gemakkelijker te 
maken voor externe partijen om samen 
te werken en de juiste partners te vinden. 
Financiële instrumenten zoals een Proof 
of Concept en een Preseed Fund stellen 
starters in staat om gesteund door IXA en 
de UvA Holding een spin-off te starten.
Overname van FNWI-spin-offs door 
bedrijven of financiële participatie van 
derden in FNWI spin-offs biedt auto-
matisch mogelijkheden voor meer en 
intensievere onderzoeksamenwerking. 
Daarnaast is er een ontwikkeling waarbij 
bedrijven (kleinere) onderzoeksafdelingen 
willen vestigen in de directe nabijheid 
van universitaire onderzoek labs. Om 
partners aan te trekken zullen de moge-
lijkheden om facultaire faciliteiten te 
gebruiken beter worden geëtaleerd. 
Buiten de faculteit biedt de Matrix orga-
nisatie kantoor- en labruimte aan op 
Science Park voor startende en kleine 
bedrijven, voor externe partijen maar ook 
voor FNWI-studenten en medewerkers. 
Overigens wordt het klassieke valorisatie-
beleid waarin patenten en spin-offs  
centraal staan tegelijkertijd minder rigide. 
Veeleer zoekt de faculteit duurzame 
samenwerkingsverbanden met bedrijven 
en maatschappelijke instellingen. De 
komende jaren zullen nieuwe concepten 
als open-innovatie en het inruilen van IP 
(Intellectual Property) voor duurzame 
wederzijdse investering in samenwerking 
worden uitgewerkt. Door een meer 
coherente aanpak, optimaal gebruik-
makend van de al aanwezige elementen, 
zal de valorisatiepotentie voor de regio 
worden versterkt. De faculteit beoogt  
een leidende rol in te nemen in de  

15 Gekoppeld aan de drie indicatoren Innovatie 

en Impact waar de faculteit op wil sturen. KPI 

7a: toename externe financiering, omzet in 

derde, vierde (en soms tweede) geldstroom, KPI 

7b: de mate waarin onderzoek(sresultaten) via 

mensen - WP, buiten-promovendi, gezamenlijke 

publicaties - bij het bedrijfsleven terecht komen, 

en KPI 7c: uitvindingen, innovaties en diensten 

bij profit en non-profit organisaties.

Maatschappij, 
bedrijfsleven en 
overheid verwachten 
van universiteiten 
dat zij hun kennis 
verder laten reiken 
dan academia
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verdere professionalisering van het regio-
nale ecosysteem voor de koppeling van 
onderzoek en toepassing.

Persoonlijke ontwikkeling
Voor valorisatie is het belangrijk dat er 
rolmodellen zijn die bewijzen dat funda-
menteel onderzoek en waardecreatie uit-
stekend kunnen samengaan. Leiderschap 
bij valorisatie betekent, bijvoorbeeld, 
optreden als trekker van een groot samen-
werkingsproject of van een spin-off, of 
als sleutelfiguur in de bepaling van de 
beleidsagenda (nationaal en internatio-
naal). Dit soort leiderschap zal door de 
faculteit sterk worden aangemoedigd,  
en een grotere rol gaan spelen bij wer-
ving van nieuwe staf en in de carrière-

perspectieven van stafleden. De verdere  
uitwerking hiervan is onderdeel van het 
talentbeleid.
Persoonlijke ontwikkeling begint echter 
al eerder, bij de opleidingen die de facul-
teit verzorgt en de studenten die worden 
opgeleid. De profilering van de onder-
wijscurricula zoals beschreven in het 
hoofdstuk Onderwijs speelt daarbij een 
belangrijke rol. Het stimuleren van onder-
nemerschap binnen opleidingen zal ver-
der worden ontwikkeld samen met ACE, 
bijvoorbeeld in minoren van verschil-
lende opleidingen. Ook voor studenten 
zijn rolmodellen belangrijk, en de con-
necties met bedrijven zullen worden 
benut om ondernemerschap te laten 
indalen in het onderwijsportfolio. n

De faculteit beoogt 
een leidende rol in te 
nemen in de verdere 
professionalisering 
van het regionale 
ecosysteem voor  
de koppeling van 
onderzoek en 
toepassing
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5. Talent
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De faculteit zal de komende jaren een 
talentbeleid ontwikkelen dat zich richt 
op twee hoofddoelen: (i) het creëren van 
een omgeving waar een grote diversiteit 
aan medewerkers het beste van zichzelf 
geven en gestimuleerd worden in het 
nemen van initiatieven en (ii) het uit-
werken van een strategie gericht op het 
aantrekken en behouden van toptalent.

Individualiteit en diversiteit
De faculteit kan alleen excelleren indien 
prestaties en het nemen van verantwoor-
delijkheden worden beloond en zich 
vertalen in de loopbaanontwikkeling van 
medewerkers. Met het Tenure Track 
systeem krijgen jonge onderzoekers de 
kans zich waar te maken en daarna ook 
door te groeien. Een leidinggevende (een 
hoogleraar, teamleider) wordt in dat 
proces vooral een coach van ‘zijn/haar’ 
medewerkers. Individuele ontwikkeling 
en verantwoordelijkheid voor eigen 
prestaties is belangrijk op alle niveaus, 
maar anderzijds is een groep als geheel 
verantwoordelijk voor een stuk onder-
zoek, onderwijs, valorisatie, ondersteu-
ning. Een individu wordt niet alleen 
beoordeeld op de eigen verdiensten, maar 
ook op de bijdrage aan de gezamenlijke 
prestatie van de (vaak grotere) onder-
zoekseenheden, of van een docententeam. 
De taken binnen een eenheid kunnen 
daarbij verschillen en verschuiven af-
hankelijk van competenties, maar ook 
van tijdstip in de carrière of levensfase.
De faculteit gaat de jaargesprekcyclus  
zo inrichten dat ze leidt tot bewuste en 
optimale keuzes ten aanzien van de doelen 

voor individu en groep, zodat medewer-
kers worden geprikkeld en begeesterd, en 
er binnen capaciteitsgroepen en instituten 
een optimale mix is van medewerkers. 
Prestaties in onderzoek, onderwijs, valo-
risatie en ondersteuning zijn daarbij gelijk-
waardige criteria voor individuele ont-
wikkeling, en initiatief binnen een team 
is een sleutelfactor. Vaste onderwerpen 
binnen een jaargesprek zijn (i) evalueren 
van de geleverde prestaties in de achter-
liggende periode, (ii) afspraken over te 
behalen resultaten in de komende  
periode, (iii) initiatieven en taakverde-
ling binnen groep/team, (iv) (loopbaan)
ontwikkeling en ontwikkelingsbehoefte 
van de medewerker, (v) arbeidsomstandig-
heden (werkklimaat, veiligheid, neven- 
werkzaamheden).

Jonge onderzoekers (promovendi, post-
docs) die slechts voor een beperkte tijd 
aan de faculteit verbonden zijn, verdienen 
extra aandacht. Zij vormen de grootste 
groep wetenschappelijk personeel, spelen 
een sleutelrol in onderzoek, en hebben 
een belangrijke bijdrage in het onderwijs. 
Het belang van transferable skills naast 
de opbouw van de wetenschappelijke 
kennis wordt internationaal erkend. Het 
loopbaanbeleid voor tijdelijke wetenschap-
pelijke medewerkers zal de komende 
jaren uitgewerkt worden, aansluitend bij 
de internationale ontwikkelingen, om zo 
de doorstroom naar loopbanen binnen en 
buiten de academische wereld te bevor-
deren. Het HRM beleid voor deze groep 
richt zich op een optimale ondersteuning 
in de opbouw van hun CV en profiel.

Om haar ambities verder te ondersteunen 
zet de FNWI in op:
n  Versterking van academisch leiderschap, 

zoals door ambassadeursgroepen,
n  Ontwikkeling van onderwijskwaliteit 

en onderwijsloopbanen, 
n  Coaching in opzetten van een eigen 

onderzoekslijn en verwerving van 
persoonlijke subsidies,

n  Stimulering van ondernemerschap en 
valorisatie,

n  Loopbaanafspraken (ca. driejaarlijks 
vernieuwd), die kunnen leiden tot 
verschuivingen in activiteiten, en 
andere trajecten binnen of buiten de 
academische omgeving,

n  Duurzame inzetbaarheid en bijscholing 
ondersteunend personeel,

n  Meer ruimte voor de primaire taken 
door in te zetten op operationele  
efficiëntie en versimpeling van interne 
procedures,

n  Beïnvloeding van besluitvorming om 
de externe regeldruk (registraties en 
rapportages, peer reviews, accreditaties) 
te beperken tot die aspecten die bij-
dragen aan het functioneren van de 
faculteit.

Langetermijnstrategie in 
personeelsplanning en 
werving
Het werven en vervolgens behouden van 
talent op alle niveaus is een sleutelfactor 
voor succes. Een integrale aanpak is 
hiervoor nodig. Een ambitieuze onder-
zoeks- en onderwijsomgeving is een  
eerste vereiste voor het aantrekken van 
talent, en herkenbare speerpunten dragen 

Een ambitieuze onderzoeks  

en onderwijsomgeving is een 

vereiste voor het aantrekken 

van talent
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De faculteit kan alleen excelleren indien 

prestaties en het nemen van verantwoordelijk

heden worden beloond en zich vertalen in de 

loopbaanontwikkeling van medewerkers

bij aan de internationale aantrekkings-
kracht. De werving en doorstroming van 
vrouwen bij hogere toponderzoekers is 
absoluut noodzakelijk, waarbij scouting, 
selectie en loopbaanbegeleiding aanzien-
lijk moeten verbeteren. Een soft landing 
programma zal worden opgezet voor 
nieuwe (buitenlandse) medewerkers, met 
aandacht voor het two-body problem,  
en vereenvoudiging van procedures en 
administratieve zaken.

Simultane werving voor meerdere posities 
verhoogt de zichtbaarheid en leidt ertoe 
dat meer en betere kandidaten hun inte-
resse tonen bij vacatures. De MacGillavry 
werving heeft laten zien dat deze strategie 
effectief is en talent aantrekt. Voor het 
aantrekken van toponderzoekers is het 
van belang om een passend start-up  
pakket en facilitaire ondersteuning te 
leveren. Soms zal hiervoor ‘gespaard’ 

moet worden, door heldere afspraken 
tussen instituut, faculteit en universiteits-
bestuur over de opbouw en inzet van 
reserves voor dit doel. Deze strategie is 
alleen mogelijk als de faculteit in staat is 
om voor langere tijd de ontwikkelingen 
te ondersteunen. Dit wordt verder uit-
gewerkt in een facultair HRM meerjaren-
plan, waarin de inzet van een transparant 
HR-instrumentarium voor werving, selec-
tie en ontwikkeling van personeel wordt 
vormgegeven. Op instituutsniveau wordt 
vervolgens jaarlijks - ingebed in de 
beleidsagenda en begrotingscyclus - 
bepaald welke mogelijkheden er zijn 
voor (simultane) werving.

Een omgeving maken waar talent de 
kans krijgt betekent ook dat langdurig 
onvoldoende functioneren van mede-
werkers niet wordt geaccepteerd. Bij 
uitstroom van WP of OBP wordt door 

employability training hun perspectief 
verbreed om de externe kansen te  
vergroten. Daar staat tegenover dat  
uitmuntende prestaties sneller moeten  
gaan leiden tot extra beloning en 
bevordering. n
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6. Financiën en 
infrastructuur

Financiën
De financiële situatie wordt getekend 
door een groot aantal onzekerheden. 
Zowel het beleid van de overheid als  
dat van de universiteit zelf is sterk in 
beweging. De faculteit is bij aanvang  
van het FSP financieel gezond en beoogt 
de overhead laag te houden om middelen 
maximaal te kunnen inzetten in onderwijs 
en onderzoek16. Tegelijk zal de budget-
taire druk aanmerkelijk toenemen in de 
komende jaren, door verschillende oor-
zaken. In het onderwijs is al jaren sprake 
van dalende bekostiging per student. 
Het onderzoek ziet het eerste geldstroom-
budget slinken en de overheadkosten 
oplopen. De samenwerking met de VU 
begint gestalte te krijgen en vereist extra 
investeringen en inspanningen van zowel 
wetenschappers als de ondersteunende 
organisatie.
In de periode 2007-2014 zijn de studenten-
aantallen van de faculteit verdubbeld, tot 
ruim 5000 ingeschrevenen in 2014-2015 
en is de bachelorinstroom op een niveau 
gekomen vergelijkbaar met de FGw en 
FMG. Deze groei heeft tot aanzienlijke 
inkomsten- en navenante kostengroei in 
het onderwijs geleid. De komende jaren 
vlakt de groei af, de faculteit voorziet 
een stabiele jaarlijkse instroom van 1100 
à 1200 eerstejaars bachelorstudenten. De 
tendens van dalende opbrengsten per stu-
dent lijkt ook de komende jaren nog 
door te zetten. Tegelijkertijd lopen ook 

voor onderwijs de overheadkosten voor 
huisvesting op. Voor een klein deel zal 
dit worden gecompenseerd door hogere 
rendementen en maatregelen om de 
effectieve studieduur te verkorten. 
Desalniettemin leiden deze ontwikke-
lingen ertoe dat er taakstellende bezuini-
gingen zullen plaatsvinden, met name bij 
het bacheloronderwijs van het College 
of Science.
Het onderzoek heeft zijn budget zien 
dalen als gevolg van herallocatie (onder 
meer door het UvA zwaartepuntenbeleid) 
en het slinken van de onderzoeksmiddelen 
voor de gehele universiteit. De oplopende 
huisvestingslasten worden vooral gevoeld 
bij de experimentele onderzoeksinstituten 
met een uitgebreide onderzoeksinfra-
structuur (laboratoria, kassen, instru-
mentatie). Door de toenemende inzet  
op prestatiebekostiging, die slechts rudi-
mentair rekening houdt met dit aspect, 
dreigt uitholling van het bètaonderzoek. 
Experimenteel onderzoek is naar haar 
aard duur en vergt langetermijninveste-
ringen. Verdringing door ‘goedkoper’ 
onderzoek ligt op de loer. Niet alleen de 
kwaliteit van onderzoek is in het geding, 
maar ook de aantrekkelijkheid voor 
nieuwe topwetenschappers en voor part-
ners zoals ARCNL en SRON, die allen 
een hoogwaardige technologische infra-
structuur verwachten. De faculteit bepleit 
dat in de universitaire budgettering hier 
nadrukkelijker aandacht voor komt, 
aangezien ontwikkelingen op het gebied 
van technologie, engineering en big data 
anders aan de faculteit voorbij zullen 
gaan, met alle gevolgen van dien.

16 Gekoppeld aan KPI 9, reductie van de overhead 

per fte
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De faculteit is succesvol geweest in het 
verwerven van zwaartekrachtsubsidies 
en ERC subsidies, en zet in de FSP-
periode in op verdere uitbreiding van deze 
middelen. De inkomsten uit contract-
onderzoek stabiliseren zich overigens de 
laatste jaren. Wil de financiële positie in 
balans blijven dan zullen de onderzoeks-
inkomsten uit de tweede en derde geld-
stroom naar een hoger niveau gebracht 
moeten worden. Mede vanwege de terug-
lopende eerste geldstroom heeft de 
faculteit de ambitie inkomsten uit de 
tweede en derde geldstroom met 15%  
te verhogen.

De faculteit verdeelt de beschikbare 
middelen via haar allocatiemodel onder 
de onderwijs- en onderzoeksinstituten. 
In de eerste jaren van het FSP zal de 
faculteit middelen onttrekken aan eerder 
gevormde bestemde reserves, o.a. voor 
het sectorplan Natuur- en Scheikunde 
en voor dakpanaanstellingen. De facul-
teit voorziet dat zij gedurende de FSP-
periode haar reservepositie op of licht 
boven de vereiste 10% norm (reserves 
10% van de totale omzet) houdt. 
Daarnaast streeft zij ernaar een beperkt 
aantal beleidsfondsen beschikbaar te 
hebben op facultair niveau. Voor de  
volgende beleidsdoelen zijn of worden 
fondsen gevormd: samenwerking/net-
werkvorming met kennisinstellingen, 
speerpunten in het onderzoek, en valori-
satie/innovatie. Het MacGillavry fonds 
wordt afgebouwd, het diversiteitsbeleid 
zal in het talent beleid worden opgenomen.

samen op te zetten. Ook met andere 
partners zullen facilitaire plannen samen 
worden ontwikkeld, zoals in het geplande 
HighTIF gebouw, zo bijdragend aan de 
ontwikkeling van de Amsterdamse regio 
en Science Park in het bijzonder.

n De bedrijfsvoering en projectonder-
steuning zal verder worden geprofessio-
naliseerd, zodat wetenschappers in staat 
worden gesteld zich geheel te focusseren 
op de inhoudelijke kant van samen-
werking of project. Hierbij zullen de 
taken van marktontwikkeling, project-
administratie, business developers per 
instituut en IXA worden gestroomlijnd.

n Intensievere samenwerking met de VU  
op onderwijsgebied vereist dat de onder-
liggende systemen op elkaar worden 
afgestemd, waarbij keuzes moeten worden 
gemaakt om studenten effectief te kunnen 
bedienen. De sterke groei van studenten-
aantallen en de introductie van nieuwe 
leermethoden maken het ook noodzake-
lijk dat de onderwijsfaciliteiten verder 
worden ontwikkeld, zowel collegezalen 
als practicumzalen. Het Bring your own 
device principe voor studenten zal door-
werken in de inrichting van fysieke en 
ICT infrastructuur.

Het streven naar een hogere mate van 
duurzaamheid in de bedrijfsvoering zal 
verder uitgewerkt worden, bijvoorbeeld 
in het inkoopbeleid. n

De bètasamenwerking in 

Amsterdam wordt ingezet om 

effectiever gebruik te kunnen 

maken van bestaande faciliteiten

De FNWI heeft een goed functionerende 
planning & control cyclus waarbij onder-
wijs- en onderzoeksinstituten volledige 
budgetverantwoordelijkheid hebben. 
Binnen het onderwijs worden kosten en 
opbrengsten inzichtelijk gemaakt tot op 
het niveau van opleidingen en vakken. 
De faculteit zal de financiële controle  
op opleidingsniveau verder versterken 
en opleidingsdirecteuren budgetverant-
woordelijkheid geven voor hun opleiding.

Infrastructuur en 
ondersteunende diensten
Voor het waarmaken van de ambities op 
onderwijs en onderzoek is hoogwaardige 
ondersteuning van groot belang. Voor 
de komende jaren zal ingezet worden op 
de volgende projecten:

n Er is een toenemende behoefte aan 
research data management ten behoeve 
van data-intensief onderzoek. Dit is 
noodzakelijk voor het onderzoek zelf, 
maar ook vanwege de integriteit en con-
troleerbaarheid van wetenschappelijke 
resultaten. Het is een complexe zaak met 
karakteristieken die per vakgebied kunnen 
verschillen, en die met een gezamenlijke 
facultaire en centrale inzet zal worden 
gerealiseerd. Ook de introductie van een 
opvolger van METIS voor registratie van 
onderzoeksresultaten zal worden geïm-
plementeerd in de komende FSP periode.

n De bètasamenwerking in Amsterdam 
wordt ingezet om effectiever gebruik te 
kunnen maken van bestaande faciliteiten, 
en waar zinvol gelijksoortige faciliteiten 
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De faculteit is succesvol geweest in het 

verwerven van zwaarte krachtsubsidies en  

ERC subsidies, en zet in de FSPperiode in  

op verdere uitbreiding van deze middelen
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