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Voorwoord 
 
2012 was een jaar waarin vele gebeurtenissen plaatsvonden op zowel het gebied van management 
en organisatie als onderwijs en onderzoek. Alles hierover kunt u lezen in dit jaarverslag. De basis 
voor dit verslag vormen de tabellen uit de Beleidsbegroting 2012. 
 
Management en organisatie 
Veel aandacht ging in 2012 uit naar de voorbereiding van de samenwerking van de FNWI met de VU 
in de Amsterdam Faculty of Science (AFS). In december heeft het bouwteam de propositie AFS, een 
plan op hoofdlijnen, bij de Colleges van Bestuur ingediend. 2012 was ook het jaar waarin decaan 
Bart Noordam afscheid nam van de faculteit. 
 
Onderwijs 
De faculteit heeft in 2012 actief meegewerkt aan de voorbereidingen van de instellingstoets 
kwaliteitszorg. Het besturingsmodel voor de FNWI is vastgesteld, net als het Handboek 
Kwaliteitszorg Onderwijs en de Handleiding Toetsing. Deze zullen er allemaal aan bijdragen de 
kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Verder is in 2012 het Plan voor herijking ESC opgeleverd. De 
uitvoering van het plan is gestart. 
 
Onderzoek 
Op de valreep van 2012 werd aan het Delta-Institute for Theoretical Physics (D-ITP) de NWO 
Zwaartekrachtsubsidie toegekend. Ook ontving de FNWI drie ERC’s. Twee FNWI onderzoeksclusters 
in oprichting hebben in het najaar de clusterstatus verworven: Soft Matter en Green Life Sciences. 
Drie FNWI-wetenschappers ontvingen in 2012 een VICI beurs van NWO: Bas de Bruin (HIMS), 
Leendert Hamoen (SILS) en Jos Oomens (HIMS).  
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie 
Op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid is de faculteit in 2012 zeer actief geweest. 
Zo is de proeffabriek Photanol geopend. Hier worden blauwalgen getest op de productie van onder 
meer biobrandstoffen. Voor de Nederlandse deelname aan LifeWatch heeft het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 1 miljoen toegekend. 
 
Bedrijfsvoering  
Een belangrijk speerpunt waren de jaargesprekken. Er is een verbeterplan aangenomen dat in 2013 
wordt geïmplementeerd. Een van de doelen is verhoging van het aantal werknemers waarmee een 
jaargesprek wordt gevoerd. In april is de reorganisatie voor de overgang van de medewerkers van 
het Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) naar het Naturalis Biodiversity Centre (NBC) afgerond. 
 
Financiën 
De FNWI heeft het boekjaar gesloten met een positief resultaat van € 1,9 miljoen, op een omzet van 
€ 122,0 miljoen. De totale omzet valt bijna € 6 miljoen hoger uit, dankzij hogere opbrengsten onder 
meer uit contractonderzoek. De faculteit heeft een stabiele meerjarenbegroting. 
 
Prof. dr. Kareljan Schoutens 
Decaan FNWI 
Mei 2013 
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1 Management en organisatie  
 
1.1 Samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) 
 

De UvA en VU beogen een integratie van hun bètafaculteiten 
(FNWI, FEW, FALW) in een nieuw te vormen Amsterdam Faculty 
of Science (AFS). Het bouwteam van de AFS bestaat uit de twee 
bètadecanen van de VU, bètadecaan en bèta vice-decaan van de 
UvA en een projectmanager (laatstgenoemde sinds september 
2012). In de zomer van 2012 zijn vier werkgroepen ingesteld: 
onderwijs, onderwijsadministratie, onderzoek en bedrijfsvoering 
en één taskforce: governance. Deze werkgroepen hebben in 
november hun bevindingen teruggekoppeld aan het bouwteam. 
Eind december heeft het bouwteam op basis van alle input een 
‘Propositie AFS’ opgesteld en deze aan de Colleges van Bestuur 
aangeboden. Daarmee gaat de ontwikkeling van AFS in 2013 een 
nieuwe fase in. 
 
 
 
 
 
 

Doel / KPI (44) Samenwerking met de VU uitgekristalliseerd  
Wat was het doel voor 2012  Strategie  
Wat hebben we daarvoor gedaan De twee bètadecanen van de VU, de bèta decaan en vice-decaan van de 

UvA hebben in december een ‘Propositie AFS’ ingediend bij het CvB. 
Wat hebben we bereikt in 2012 Ja 
Toelichting   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het College van Bestuur 
heeft per 1 oktober 2012 
prof. dr. Kareljan Schoutens 
benoemd tot decaan van de 
faculteit. Schoutens, 
hoogleraar Theoretische 
Fysica, was tot dan toe 
directeur van het Institute of 
Physics. Hij volgde Bart 
Noordam op, die sinds 1 mei 
2009 het decanaat 
bekleedde. 
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2 Onderwijs 
 
2.1 Algemeen 
 
2.1.1 Instellingsaudit 
 
In 2012 heeft de FNWI zich op een projectmatige en gestructureerde wijze voorbereid op de 
Instellingstoets kwaliteitszorg. Dit gebeurde door middel van verschillende projectgroepen, een 
stuurgroep en een klankbordgroep. De FNWI heeft in 2012 een Besturingsmodel, Handboek 
kwaliteitszorg en Handleiding toetsing vastgesteld, overeenkomstig het Programmaplan 
voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg (Focus 2012) van de UvA. Op basis van het format van 
de UvA hebben het college en de schools ook een jaarplan 2013-2014 en jaarverslag 2011-2012 
opgesteld. 
 
Doel / KPI (21) Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig 
Wat was het doel voor 2012  Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Op basis van het UvA Besturingsmodel is in 2012 het FNWI 

besturingsmodel vastgesteld. 
Wat hebben we bereikt in 2012 Gerealiseerd 
Toelichting  Het FNWI-model behandelt ook de besturing van onderzoek en 

bedrijfsvoering. 
 
 
Doel / KPI (22) Jaarplan per college/school aanwezig 
Wat was het doel voor 2012  Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Op basis van het UvA-format zijn de jaarplannen 2013-2014 geschreven. 
Wat hebben we bereikt in 2012 Gerealiseerd 
Toelichting  Jaarplannen ingeleverd januari 2013 
 
 
Doel / KPI (23) Verantwoording per college/school aanwezig 
Wat was het doel voor 2012 Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Op basis van het UvA-format zijn de jaarverslagen 2011-2012 

geschreven. 
Wat hebben we bereikt in 2012 Gerealiseerd 
Toelichting  Jaarverslagen ingeleverd januari 2013 
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Doel / KPI (24) Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig 
Wat was het doel voor 2012  Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Handboek Kwaliteitszorg vastgesteld op 19 juni 2012 
Wat hebben we bereikt in 2012 Gerealiseerd 
Toelichting   
 
2.1.2 Studiesucces 
 
Doel / KPI (41) Instroom masterstudenten 
Wat was het doel voor 2012 600 
Wat hebben we daarvoor gedaan Voorlichtingsprogramma aangepast, duidelijke aanmeldings- en 

toelatingsprocedure toegepast en per opleiding een introductiecursus 
aan het begin van het eerste jaar geprogrammeerd. 

Wat hebben we bereikt in 2012 607 (realisatie 2011) 
Toelichting  Het doel voor 2011 was 550. De realisatie voor 2012 is pas bekend na 

afloop van het studiejaar 2012/2013. 
 
 
Doel / KPI (42) Rendement masterstudenten 
Wat was het doel voor 2012 63%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Duidelijke voorlichting en actieve bewaking van de voortgang van het 

afstudeerproject. 
Wat hebben we bereikt in 2012 74% (cohort 2009) 
Toelichting   
 
2.1.3 Kwalificatie onderwijs 
 
Doel / KPI (13) % docenten dat minimaal BKO heeft 
Wat was het doel voor 2012  50%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Programma opleidingstraject BKO vernieuwd, actieve aandacht door 

onderzoeksdirecteuren, gespreksonderwerp in jaargesprekken. 
Wat hebben we bereikt in 2012 33%  
Toelichting Percentage wordt berekend op basis van het aantal fte inzet in het 

onderwijs (peildatum december 2012). FNWI vraagt van 240 
medewerkers de BKO te verwerven. De faculteit heeft een planning die 
het streefcijfer voor 2014 moet realiseren. 

 
2.1.4. Studenttevredenheid 
 
Doel / KPI (31) % tevredenheid over studie-inhoud 
Wat was het doel voor 2012 78%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Tijdens de implementatie van de studiesuccescurricula zijn de 

programma’s herzien, daarbij is ook de inhoud van de programma’s 
aangepast. Dat lijkt door de studenten te worden gewaardeerd. 

Wat hebben we bereikt 2012 78% 
Toelichting  Uitkomst NSE 2012 
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Doel / KPI (32) % tevredenheid over studiefaciliteiten 
Wat was het doel voor 2012  80%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Studiefaciliteiten in de NSE 2012 wordt opgevat als: onderwijsruimten, 

werkplekken, bibliotheek, ICT-voorzieningen, digitale leeromgeving 
maar ook het ‘opleidingsmateriaal’. Voor de FNWI wordt met name de 
beschikbaarheid van werkplekken als onvoldoende beoordeeld. 

Wat hebben we bereikt in 2012 72% 
Toelichting  Uitkomst NSE 2012 
 
 
Onderwijs Algemeen 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Uitvoering plan van aanpak 

Instellingstoets Kwaliteitszorg 
A Opgeleverd: 

1. Facultair toetsbeleid 
2. Beschrijving besturingsmodel 
3. Handboek kwaliteitszorg 
 
Geïmplementeerd zodat succesvolle pre-audit 
Instellingsaccreditatie najaar 2012 wordt 
gerealiseerd 

 B Opleiding BKO-traject B Beleidsstuk BKO zittend personeel 
Nieuwe staf: 12 certificaten 
Zittende staf: 90 certificaten  

 C Inventarisatie SKO C Plan voor SKO-trajecten 2012-2014 
 D Formuleren maatregelen n.a.v. 

NSE 2012 
D Plan van aanpak verbetering 

studenttevredenheid 
 E Onderzoek naar opzet en gebruik 

van een facultaire stagewebsite 
E Besluit over inrichting facultaire stagewebsite 

met een overzicht van de mogelijkheden voor 
studenten tot het uitvoeren van een 
onderzoeksstage in de bacheloropleidingen 

 F Studiesucces masteropleidingen  Ontwikkeling en uitvoering plan van aanpak 
(‘20-puntenplan’) voor de verbetering van het 
studiesucces in de masteropleidingen 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De FNWI heeft in 2012 meegewerkt aan de voorbereidingen op de instellingstoets kwaliteitszorg 
(punt a). In juli is het besturingsmodel voor de FNWI vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden 
op diverse niveaus in de onderwijsorganisatie staan beschreven. Een ander belangrijk instrument 
voor de organisatie van de kwaliteitszorg in de faculteit is het Handboek Kwaliteitszorg Onderwijs, 
dat is vastgesteld in juni 2012. Hierin staan de taken en procedures met betrekking tot de zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs en de opleidingen beschreven. Zo organiseert de faculteit dat we ‘de 
juiste dingen doen en dat we die dingen goed doen.’ 
De faculteit heeft deelgenomen aan de tweede tussentijdse toets van het programmateam 
Instellingstoets. Uit het rapport blijkt dat de faculteit de organisatie op orde heeft, maar dat op 
enkele punten verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Op deze onderdelen zijn in de jaarplannen van 
de faculteit (Beleidsbegroting 2013) en van de Schools/College (2013-2014) acties geformuleerd. 
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Een flink aantal studenten ontving in 
2012 een prijs voor hun studieresultaat.  
-Thijs van Putten (MSc Astronomy and 
Astrophysics) kreeg tijdens de 
Universiteitsdag op 2 juni de UvA-
scriptieprijs. Zijn winnende scriptie gaat 
over magnetars. 
-De Unilever Research Prijs ging naar 
Joyce Buikhuisen (MSc Biomedical 
Sciences) voor haar onderzoek naar de 
kans op terugkerende dikke darmkanker. 
-Martí Perarnau Llobet (MSc Physics) 
ontving de Lorentz Afstudeerprijs (2000 
euro) voor zijn scriptie over het 
meetproces in de quantummechanica. 

 
Een bijzonder aspect van de kwaliteitszorg in het onderwijs is de toegenomen aandacht voor 
toetsbeleid. Docenten zijn gewend toetsen 
zelfstandig te ontwerpen, afnemen en beoordelen. 
Nu wordt hen gevraagd toetsen te ontwerpen en 
verantwoording af te leggen over de wijze van 
beoordeling van het werk van studenten. In juni 
2012 is de Handleiding Toetsing vastgesteld. Aan 
de hand van deze handleiding stelt elke opleiding 
een toetsplan op. Voor de begeleiding van 
opleidingsteams en individuele docenten is een 
toetsmedewerker aangesteld. Ook zijn pilots 
gestart. Hieronder valt het opstellen van een 
toetsmatrix per opleiding waarin de relatie tussen 
doelstellingen en toetsvormen expliciet wordt 
gemaakt.  
     
De organisatie van de BKO-opleiding (punt b) is in 
2012 aangepast. In overleg met de 
onderzoekinstituten is een planning gemaakt, zodat in 2014 90 procent van de onderwijsgevende 
staf de BKO heeft. In 2012 hebben 71 medewerkers de BKO behaald. Naar aanleiding van de 
Nationale Studentenenquête 2012 (NSE) (punt d) is geïnventariseerd waarin de faculteit een 
onvoldoende scoort. Verbeterpunten zijn de informatievoorziening, nakijktermijnen, gebruik 
onderwijsevaluaties en voorbereiding op de beroepspraktijk. In 2013 worden verbeterplannen 
uitgevoerd.  
Vanwege de voorbereidingen op de samenwerking met de VU in de AFS, de voorbereidingen op de 
instellingstoets kwaliteitszorg (zie punt a) en de aankomende opleidingsbeoordelingen van een 
aantal masteropleidingen, is de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de verbetering van het 
studiesucces in de masteropleidingen in 2012 niet gestart (punt f). Wel zijn in verschillende 
opleidingen maatregelen genomen om het studiesucces van de studenten te verbeteren. Zo is de 

aanmeldingsprocedure verbeterd en 
geïmplementeerd. Ook is de 
toelatingsassessment voor de 
informatieopleidingen System and 
Network Engineering en Software 
Engineering gerealiseerd. Zie voor de 
overige gerealiseerde activiteiten ten 
behoeve van verbeteren van de 
rendementen de paragrafen van de 
Graduate Schools. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 

De faculteit is in 2012 begonnen aan de ontwikkeling van een traject, waaronder een opleiding 
waarmee docenten de seniorkwalificatie onderwijs kunnen verwerven (punt c). In 2013 start voor dit 
traject een pilot. 
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Overige activiteiten 
De Facultaire Studentenraad stelde eind 2011 voor een stagewebsite in te richten (punt e) om het 
stage-aanbod voor studenten te verzamelen. De faculteit ziet het verzamelen van informatie over 
stages buiten de opleiding niet als haar taak. Ze zal in overleg met het ESC de informatievoorziening 
over stages in de faculteit zo goed mogelijk op peil houden. 
 
In 2012 zijn twee nieuwe onderwijsdirecteuren 
aangetreden. In januari is Prof. dr. Jan Bergstra 
teruggetreden als directeur van de Graduate 
School of Informatics. Hij is opgevolgd door Andy 
Pimentel. In mei 2012 heeft de directeur van het 
College of Science (CoS), Kees de Groot, afscheid 
genomen. Hij is opgevolgd door dr. Jeroen 
Goedkoop.  
 
2.2 Bacheloronderwijs 
 
2.2.1 College of Science (CoS)  
 
Doel / KPI (14) % bachelordiploma’s met honourscertificaat 
Wat was het doel voor 2012  10%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Aanbod per opleiding (diep) en door IIS (breed). 
Wat hebben we bereikt in 2012 6% (studiejaar 2011/2012) 
Toelichting  Een Science+ College ingesteld voor de ontwikkeling en coördinatie van 

een facultair honoursprogramma dat start in 2013. 
 
 
Doel / KPI 
 

(11) % herinschrijvers van cohort T-4 dat Ba-graad haalt 

Wat was het doel voor 2012  62% 
Wat hebben we daarvoor gedaan Studiesuccesmaatregelen: studieprogramma’s, tutoraat, intake en 

overgangsregelingen naar jaar 2 
Wat hebben we bereikt in 2012 64% (CoS 66%, IIS 60%) (cohort 2008) 
Toelichting  Gemiddelde over de opleidingen van de faculteit is op orde, enkele 

opleidingen voldoen er nog niet aan (BMW, Inf, KI, N&S, Wi, B-G).  
 
 
Doel / KPI (12) Uitval uit opleiding jaar 2 en 3 van herinschrijvers 
Wat was het doel voor 2012  12%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Studiesuccesmaatregelen, harde knip en begeleiding gericht op 

voorkomen van vertraging (als aanleiding tot uitval). 
Wat hebben we bereikt in 2012 14% (cohort 2008) 
Toelichting  De studiesuccesmaatregelen hebben nog niet het effect bereikt dat 

daarvan wordt verwacht. Blijft een aandachtspunt. 
 
 

Dr. Jeroen Goedkoop Dr. Andy Pimentel 
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College of Science (CoS) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 2012 
2012 A Uitvoering van het Sectorplan 

Natuur- & Scheikunde 
A Aanbieden 2e studiejaar Scheikunde (sept. 

2012) in samenwerking met de VU: 
studenten kunnen, afhankelijk van gekozen 
track, gebruik maken van vakken aan beide 
universiteiten 

 B Bestaande opleidingen 
Informatiewetenschappen 
heroverwegen en samenwerking 
met Medische Informatiekunde 
(MIK) van het AMC versterken 

B Informatiekunde i.s.m. de VU aanbieden 
Uitgewerkt plan voor gezamenlijk aanbod 
Informatica en Kunstmatige Intelligentie met 
VU 
Onderzoek naar mogelijkheden tot 
samenwerking met MIK 
Onderzoek naar de mogelijkheid tot een 
gezamenlijk programma 
Informatiewetenschappen 

 C Ontvlechting 1e studiejaar 
Levenswetenschappen (fase 1) 

C Separate hoorcolleges Biologie, Biomedische 
Wetenschappen en Psychobiologie 

 D Afstemmen opleiding Future Planet 
Studies (IIS) en Aardwetenschappen 
(CoS) 

D Bij succesvolle aanvraag Toets Nieuwe 
Opleiding voor Future Planet Studies: einde 
instroom Aardwetenschappen als 
zelfstandige opleiding per 1 september 2012 
en onderbrengen als major bij FPS 

 E Ontwikkeling Honoursprogramma 
FNWI 

E Start Honoursprogramma per 1 september 
2012 

 F Ontwikkelen van meer 
mogelijkheden “in de breedte” 

F Ontwikkeling minoren ‘Genomics’, ‘Energie’ 
en ‘Duurzaamheid / FPS’ 

 G Onderzoek naar te verwachten 
effecten van invoering van een 
bindend studieadvies (BSA) 

G Beslissing BSA al dan niet in te voeren per 
september 2013 

 H Opzet intakegesprekken met 
bachelorstudenten 

H Proef intakegesprekken met enkele 
opleidingen 

 I Ontwikkelen trainingsprogramma 
‘Activerend onderwijs’ voor 
docenten  

I Voorstel trainingsprogramma gereed 

 L Uitwerken minor programmeren L Ingevoerde minor programmeren in de 
bachelorcurricula 

 M Meer moleculaire vakken 
ontwikkelen en aanbieden in 
Bachelor Biologie (‘molecular 
track’)  

M Breder pallet aan afstudeermogelijkheden 

 N Monitoring resultaten project 
Studiesucces 

N Bijsturen indien nodig 
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Gerealiseerde activiteiten 
De opleiding Scheikunde heeft in 2012 het eerste en tweede jaar gezamenlijk met de VU verzorgd 
(punt a). De opleiding is een precursor voor gezamenlijke AFS-opleidingen. De studenten hebben op 
aparte dagen les op de UvA en de VU. De integratie verloopt goed. Wel is er een aantal serieuze 
knelpunten. Zo zijn er twee CROHO nummers, twee onderwijsvisies en dito OER-en en twee 
onderwijsvergoedingenmodellen. Deze zaken moeten worden opgelost voor de samenwerking 
verder kan worden geïntensiveerd.  
 
De opleiding Natuur- en Sterrenkunde heeft de 
afstemming verder uitgebreid. Dit houdt in dat 
keuzevakken uit de eerste twee jaar worden 
uitgewisseld. Ook is er een gezamenlijk afsluitend 
project in het eerste jaar en wordt het derdejaars 
onderwijs gezamenlijk aangeboden. 
Een ander succes dat in 2012 is geboekt, is dat in 
de loop van het jaar Informatiekunde en MIK met 
elkaar in contact zijn gebracht (punt b). Inmiddels 
is dit onderwerp onderdeel van de AFS discussie.  
De rooster technische ontvlechting van het eerste 
studiejaar Levenswetenschappen (punt c) is in 
2012 afgerond. Er zijn nieuwe curricula voorbereid 
met meer aandacht voor eigenheid van de 
opleidingen. Deze worden in september 2013 
ingevoerd.  
De opleiding Aardwetenschappen is in 2012 
opgegaan in de nieuwe opleiding Future Planet Studies (FPS) (punt d). De toets nieuwe instroom van 
FPS is succesvol uitgevoerd. Het hele domein overdragen aan het Instituut voor Interdisciplinaire 
Studies (IIS).  
 
In 2012 is gestart met de ontwikkeling van het Science + excellentie programma (punt e). Onder 
excellente studenten worden verstaan de dubbele bachelors, honoursstudenten en cum laude 
studenten. Momenteel is een facultair Science + college bezig om het programma te ontwikkelen. 
Per opleiding is inmiddels een honourscoördinator aangesteld als boegbeeld. Deze is 
verantwoordelijk voor het disciplinaire deel van het programma.  
 
In 2013 zullen de EW-opleidingen een BSA van 42 EC hanteren (punt g). De overige opleidingen 
draaien op proef mee in de procedure met het oog op de invoering van het BSA in 2014.  
Er zijn intakegesprekken gehouden met de dubbele bachelorstudenten van wis- en natuurkunde 
(punt h). Bij alle opleidingen is een intake-enquête gehouden. De resultaten worden besproken met 
de student in tutoraatgesprekken bij de EW- en IW-opleidingen. 
In het kader van het trainingsprogramma ‘Activerend onderwijs’ voor docenten is in 2012 een 
scholingsaanbod gecreëerd met workshops over toetsing en activerend onderwijs (punt i). Verder 
ligt dit punt bij de BKO aanpak.  
De minor programmeren (punt l) is zeer succesvol ingevoerd. Grote aantallen studenten binnen en 
buiten de FNWI zijn ermee begonnen. Met name de belangstelling voor het eerste semester is erg 

Jochem Vink rondde in 2012 twee 
bachelors af; Scheikunde en Biologie. In 
drie jaar tijd behaalde hij 330 EC. ‘Het was 
goed te doen, al was het eerste jaar zwaar. 
Ik had de hele dag scheikundepractica en ’s 
middags practica biologie. Ik rondde de 
scheikundepractica zo snel mogelijk af om 
naar biologie te kunnen. En in mijn derde 
jaar moest ik natuurlijk twee 
bachelorprojecten doen. Gelukkig had ik al 
ruim op tijd mijn punten voor biologie 
gehaald, waardoor ik eerder met mijn 
biologiebachelorproject in het regenwoud 
van Peru kon beginnen. Daarna heb ik mijn 
bachelorproject voor scheikunde gedaan. 
Uiteindelijk had ik als gemiddeld cijfer ruim 
een 8.’ 



Jaarverslag 2012 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 
13 

groot. Daarnaast is de invoering van een brede minor computational science voorbereid. De minor 
wordt gestart per 2013. 
Om het project Studiesucces te beoordelen, is een interne evaluatie gehouden (punt n). De invoering 
in het tweede jaar is in voorbereiding. De eerste geluiden over resultaten zijn positief. Er is een 
lagere uitval bij met name de studies Wiskunde en Informatiekunde. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De geplande minoren Genomics, Energie en Duurzaamheid/FPS zijn binnen Cos niet gerealiseerd 
(punt f). In de toekomst zullen weer moleculaire vakken worden ontwikkeld en aangeboden in de 
Bachelor Biologie (punt m).  
 
Overige activiteiten 
Het CoS heeft als doel het niveau van studentassistenten te 
verhogen. Om dit te bereiken, is een trainingsprogramma 
voor studentassistenten gestart. Het aantal herinschrijvers 
dat in 4 jaar de bachelorgraad haalt, is in 2012 gestegen tot 
65,7 procent. Dit is ruim boven het doel voor dit jaar. Ter 
versterking van het tutoraat en Vaardighedenonderwijs zijn 4 
vaardigheid/ tutoraatscoördinatoren aangesteld.  
Verder is de opleidingsaccreditatie van Scheikunde succesvol 
afgerond, is de nieuwe collegezaal C0.05 is opgeleverd in 
september 2012 en zijn de studieplekken in de bibliotheek 
onlangs uitgeroepen tot de populairste van de UvA.  
 
2.2.2 Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 
 
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 A Beslissing nemen over integratie 

onderwijs IIS in 
onderwijsorganisatie FNWI 

A Wijziging faculteitsreglement en indien nodig 
wijziging samenwerkingsovereenkomst met 
andere faculteiten 
Aanstelling wetenschappelijk directeur 

 B Accreditatie Future Planet Studies 
als zelfstandige opleiding 

B Aanvraag Toets Nieuwe Opleidingen FPS. 
Aardwetenschappen onderbrengen als major 
in FPS 

 C Aanscherpen UvA-brede aanbod 
van interdisciplinair 
honoursonderwijs  

C IIS honoursminor – ontwerp.  
Carte Blanche college Docent van het jaar 
implementeren 

 D Research Master Brain and 
Cognitive  
Sciences - herinrichten tracks 

D Versterking aansluiting tracks op UvA 
zwaartepunt Brain and Cognition 

 E IIS Lab ontwikkelen / 
experimenteren 

E Pilot project M-minor voor bèta- masters  
Project ‘studenten handboek interdisciplinair 
onderwijs’ – gereed. 
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Prof. dr. Steph Menken 
benoemd tot 
wetenschappelijk 
directeur van het IIS 

Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

Adviseren FEB honourstraject 
Project onder presterende jongens (fase 1) 
Centrum voor Inlichtingenstudies 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Als wetenschappelijk directeur is Steph Menken aangesteld (punt a). De OR 
heeft ingestemd met de wijziging van het faculteitsreglement (punt a). Het 
DT heeft de wijzigingen vastgesteld. Belangrijke gebeurtenissen voor IIS in 
2012 waren de heraccreditatie van de bachelor Bèta-gamma en de 
accreditatie van Future Planet Studies (FPS) als zelfstandige opleiding (punt 
b). Beide zijn succesvol verlopen. Het panel beoordeelde de Bèta-gamma 
opleiding als goed. Er was onder meer veel waardering voor het eigen 
karakter van de opleiding en de combinatie van breedte en diepte in het 
programma. Ook de betrokkenheid van de docenten en de kwaliteit van de 
bachelorscripties werden goed beoordeeld. FPS heeft zowel de 
macrodoelmatigheidstoets als de toets nieuwe opleidingen met succes 
doorlopen. FPS is hierdoor nu een zelfstandige bachelor. Dit betekent dat 
Aardwetenschappen als zelfstandige bachelor zal worden afgebouwd. 
Aardwetenschappen zal als major verder gaan ten behoeve van Beta-gamma en Future Planet 
Studies en is per 2012/2013 organisatorisch ondergebracht bij het IIS. Van de IIS honoursminor-
ontwerp (punt c) is afgezien op grond van de (rooster)mogelijkheden van honoursstudenten. In 
plaats van deze minor wordt voorlopig de module Labyrint, 12 EC, aangeboden, verspreid over een 
heel semester. Het Carte Blanche college bestemd voor de Docent van het jaar is geïmplementeerd. 
In 2012 heeft Gerben Moerman de Carte Blanche ontvangen.  
 
Voor de master Brain and Cognitive Sciences is een nieuwe opleidingsdirecteur aangetrokken. Er is 
een verkenning uitgevoerd met betrekking tot de neuroscience track (punt d). Uitkomst van de 
verkenning was dat een nieuwe onderscheidende track naast de FNWI BMS neuroscience tracks tot 
de mogelijkheden behoort en in 2013 zal worden geïmplementeerd. In het afgelopen jaar is de 
master Forensic Science deel gaan uitmaken van het instituut en per 1 september 2012 
geëffectueerd. De master heeft een sterk interdisciplinair profiel en past uitstekend binnen het 
totale aanbod van het instituut. Per 1 september 2012 heeft het IIS als onderdeel van haar 
organisatie het Onderwijslab opgericht waarbinnen adviesvragen, projecten en dienstverlening 
professioneel kunnen worden uitgevoerd (punt e). Het Onderwijslab voert projecten, experimenten 
en andere activiteiten uit die gericht zijn op het verbeteren van interdisciplinair doceren en leren in 
het hoger onderwijs. Het Onderwijslab ontwikkelt nieuwe ideeën en concepten voor hoger 
onderwijs. In het Onderwijslab is de universiteitsbrede innovatietaak van het IIS ondergebracht. Het 
afgelopen jaar heeft het Onderwijslab in opdracht van de FNWI de Tesla-track ontwikkeld en de 
mastertrack Gaming.  
De voorbereidingen voor het studentenhandboek zijn in 2012 getroffen. Naar verwachting is het in 
2013 gereed. Het project ‘jongenswatisaandehand’ is succesvol verlopen. Er is een collegecyclus met 
de HVA opgestart (fase 2). Het Ad de Jonge centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies Studies 
is 9 november 2012 geopend. Het centrum is een samenwerking tussen de FGw, FMG, FdR en FNWI. 
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De doelstelling van het centrum is drieledig: het verzorgen van onderwijs, het doen van onderzoek 
en het toepassen van deze kennis en expertise (kennisvalorisatie).  

2.3 Masteronderwijs 
 
2.3.1 Graduate School of Science (GSS) 
 
Graduate School of Science (GSS) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Verbreden van het aanbod binnen 

de (onderzoeksgebaseerde) 
masteropleidingen, gericht op niet-
academische carrières 

A In samenwerking met IIS ontwikkelen van 
een module van 30EC gericht op persoonlijke 
ontwikkeling en projectmatig werken 

 B Verbetering van het programma 
voor ontwikkeling Academic Skills 
van studenten 

B Uitbreiding van het aanbod. Actieve 
deelname van studenten aan groeps- en 
instituutsleven, actieve deelname aan 
colloquia en instituutsbijeenkomsten  

 C Koppeling van opleidingen aan 
onderzoekszwaartepunten 

C Ontwikkeling track GRAPPA en start Science 
of Energy and Sustainability  

 D Ontwikkeling alumnibeleid D Versterken banden met het afnemend veld  
 E Invoeren van een 

scriptievolgsysteem  
E Afname vertraging scriptie, verbetering 

studierendement 
 F 1. Mogelijkheden nagaan om 

nieuwe beurzen te genereren via 
bv. AGSS, AUF of extra Erasmus 
Mundus programma 
2. Aanvragen joint degree voor 
ATOSIM 

F Internationalisering van de opleidingen 

 G Samenwerking met de VU 
versterken  

G Betere afstemming OC’s en EC’s; 
gezamenlijke programma-evaluaties 

 H MSc Physics: optimaliseren 
werving en PR en optimaliseren 
curriculum 

H Consolidatie instroom 60+, MSc uitwisseling 
en verhoging van het rendement 
(studiesucces) 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het masteraanbod is verbreed met de Tesla 
Track (punt a). Deze track is ontwikkeld in 
samenwerking met het IIS. Voor de nieuwe 
minor Sustainability is in 2012 veel voorwerk 
gedaan. Als onderdeel van de academic skills 
leerlijn (punt b), is het nieuwe vak critical 
thinking ingevoerd. Dit vak is goed uit de 
beoordeling gekomen. De tracks GRAPPA en 
Science of Energy and Sustainability zijn beide 
ontwikkeld (punt c). Ze zijn in september 2012 

http://addejongecentrum.uva.nl/onderwijs/onderwijs.html
http://addejongecentrum.uva.nl/onderzoek/onderzoek.html
http://addejongecentrum.uva.nl/kennisvalorisatie/kennisvalorisatie.html
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van start gegaan. GRAPPA had een instroom van ongeveer 10 studenten, Science of Energy and 
Sustainability heeft helaas nog geen studenten maar wel een behoorlijk aantal vooraanmeldingen 
voor 2013 ontvangen. Het scriptievolgsysteem is eind 2012 ingevoerd (punt e). Er is in 2012 meer 
overleg geweest tussen de OC’s en de EC’s dan in 2011 (punt g). De instroom 60+ is geconsolideerd.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Actieve deelname van studenten aan groeps- en instituutsleven is nog niet gerealiseerd (punt b). 
Aan de ontwikkeling van het alumnibeleid (punt d) is in 2012 niet veel prioriteit gegeven, aangezien 
dit binnen de faculteit is opgepakt. De nieuwe mogelijkheden voor beurzen zijn nog niet nagegaan 
(punt f) omdat eind 2012 de faculteit met een plan hiervoor kwam. Vanwege de ontwikkelingen 
rondom de AFS is de aanvraag joint degree voor ATOSIM (punt f) niet verder uitgewerkt. Er heeft 
geen specifieke extra werving plaatsgevonden (punt h). Dit punt wordt doorgeschoven naar 2013. 
 
Overige activiteiten 
Er is veel werk voorbereid op het gebied van o.a. kwaliteitszorg en toetsbeleid in aanloop naar de 
instellingsaccreditatie van begin 2013. Zo is een facultair handboek kwaliteitszorg opgesteld. Ook is 
een begin gemaakt met de implementatie van de daarin beschreven PDCA (Plan Do Check Act) cycli. 
Het aantal docenten dat BKO heeft, was eind december 2011 15.3 procent. De Regels en Richtlijnen 
voor Examencommissies (RRvE) zijn vastgesteld door de faculteit. Via facultaire bijeenkomsten zijn 
de examencommissies voorbereid op hun nieuwe taak. Verder is de master Chemistry 
geheraccrediteerd. Ook is in 2012 bij de master Chemistry het landelijke excellentie programma 
MSc+ van start gegaan (onderdeel van ti-coast). Zowel de landelijke onderzoeksschool HRSMC als 
het UvA zwaartepunt GRAPPA hebben financiële steun ontvangen van NWO voor een graduate 
programma, waar de master Chemistry respectievelijk de mastertrack GRAPPA een belangrijk deel 
van uitmaken. 
 
2.3.2 Graduate School of Life and Earth Sciences (GSLES) 
 
Graduate School of Life and Earth Sciences (GSLES) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Evaluatie nieuwe tracks in Biomedical 

Science 
A Bijsturen aanbod en structuur van het 

programma 
 B Coördinatie van toewijzing 

stageplaatsen 
B Stagewebsite / coördinator per track 

 C TopMaster programma voor LES C Selectie topstudenten voor een 
excellence programma gevolgd door een 
competitie met eigen PhD voorstel 

 D Verbreding aanbod MSc Biology D Start track Environmental Chemistry and 
Toxicology per september 2012 

 E Verdere ontwikkeling van MSc 
opleidingen 

E Samenvoeging UvA/VU MSc Ecology and 
Evolution 
Uitbouw track Environmental 
Management (M-variant, met IIS) 
Aansluitmaster(s) Future Planet Studies 
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Graduate School of Life and Earth Sciences (GSLES) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

gerealiseerd i.c.m. MSc Earth Sciences; 
instroom van 35 studenten per richting 

 F Evaluatie rendement nieuwe 
mastertracks Medical Biology and 
Neurobiology 

F Master +60% t.o.v. 2009; aanpassingen 
tracks indien nodig 

 G Verder optimaliseren bachelors 
Biologie, BMW en PB 

G Instroom UvA bio-bachelors naar 
masters Levenswetenschappen verder 
vergroten 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De nieuwe tracks in Biomedical Sciences zijn goed geëvalueerd (punt a). De aanbevelingen van 
studenten zijn gebruikt om de tracks verder bij te werken. De coördinatie van de toewijzing van 
stageplaatsen is per track gerealiseerd (punt b). In 2012 is hard gelobbyd voor een TopMaster 
programma (punt c). Het concept heeft ondersteuning gevonden. Nu wordt aan een model voor de 
financiering gewerkt. Elke track of opleiding heeft momenteel nog een eigen website. 
Zoals gepland is de track Environmental Chemistry and Toxicology gestart in september 2012 (punt 
d). Ook de samenvoeging van UvA/VU MSc Ecology and Evolution is opgestart (punt e). De cursus 
Environmental Management is niet uitgebouwd als een track. Er is voor gekozen om dit onderdeel in 
de nieuwe minor Science for Sustainability op te nemen. Deze minor zal in meer opleidingen worden 
aangeboden. Voor Future Planet Studies is bekeken welke keuzevakken nodig zijn voor studenten 
die in de Msc Earth Sciences verder willen.  
De instroom in de Opleiding Biomedical Sciences , met name de Neurobiologie tracks, is in 2012 
verder toegenomen (punt f). De instroom van de UvA bio-bachelors naar de masters 
Levenswetenschappen is eveneens vergroot (punt g). Dit is het 
gevolg van actievere werving voor de bachelors. Zo zijn in 
maart en december de Bachelordagen gehouden. Deze hebben 
goed meegeholpen. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Met een instroom van 10 studenten in september 2012 in de 
master Earth Sciences is de doelstelling van minimaal 20 niet 
gehaald (punt e).  
 
Overige activiteiten 
Naast de minor Science for Sustainability is de minor Tesla in 
2012 ontwikkeld. Deze laatste minor is bedoeld voor studenten die kennis willen maken met de 
praktijk buiten de academische wereld, zoals bedrijven en overheden. In 2012 zijn voor het eerst 
track evaluaties gehouden, gecombineerd met een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Deze 
evaluaties vonden plaats aan het einde van het academische jaar. De opkomst was hoog: 75 procent 
van de studenten heeft de bijeenkomst bijgewoond. 
Ook nieuw in 2012 was de jaaropening voor Msc studenten, die begin september vlak voordat het 
curriculum begon, werd gehouden. Alle studenten die in 2012 waren begonnen, werden door hun 
track coördinator ontvangen. Ook waren per opleiding een stuk of 5 tweedejaarsstudenten 
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aanwezig. Dit alles bood de studenten de mogelijkheid elkaar en de tweedejaarsstudenten te leren 
kennen. Dit bleek een groot succes. 
 
2.3.3 Graduate School of Informatics (GSI) 
 
Graduate School of Informatics (GSI) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Analyse loopbaan na bachelor 

studenten Informatiewetenschappen  
A Maatregelen en aanpak om doorstroom 

te vergroten 
 B Samenvoegen track Computer Science 

in twee VU-UvA programma’s: 
‘Computer Science’ en ‘Parallel and 
Distributed Computing’ 

B Uitvoering onderwijsprogramma’s 
samen met de VU 

 C Ontwikkeling programma BIS  C Business Information Systems: VU-UvA 
programma vanaf september 2012  

 D Aanscherping selectie instroom ter 
Logic  

D Selectie instroom als ‘Research master’ 

 E Verbeteren rendement Logic  E Plan van aanpak gereed 
 F Verder ontwikkelen Forensic Science  F Afstemming met het werkveld 

Aanbod stage verbeteren 
 G Start bachelor keuzevak CSI reality: van 

fictie naar feiten 
Uitwerken communicatieplan i.s.m. 
afdeling communicatie  

G Vergroten diversiteit instroom in 
Forensic Science 

 H Beperken aantal vakken Logic  H Verbetering rendement Logic 
 I Voorbereiden accreditatie Logic I Voldoen aan eisen van een research 

master 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2012 zijn verschillende activiteiten ontplooid om de doorstroom van studenten te verbeteren 
(punt a). Zo is er begonnen met het aanbieden van online schakelcursussen binnen de opleiding 
Information Studies. Ook zijn door diverse opleidingen zomerscholen georganiseerd. Verdere 

maatregelen om de doorstroom te vergroten, 
worden nog onderzocht. De UvA track Computer 
Science is samengevoegd met de VU Computer 
Science en Parallel and Distributed Computing 
programma’s tot een gezamenlijke VU-UvA 
Computer Science opleiding (punt b). Alle tracks 
binnen Information Studies worden sinds 2012 
voor een groot deel samen met de VU gegeven 
(punt c). Wel wordt een aantal vakken nog apart 
gegeven. De rendementen van alle GSI opleidingen 

voldoen aan het bestuursconvenant (punt e). Het rendement van de eenjarige opleidingen is 
gestegen naar 77 procent. Dit is het gevolg van onder meer een goede intake procedure en een strak 
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en intensief begeleid programma. Het rendement van de masterstudenten van de tweejarige 
opleidingen is gestegen naar 64 procent. Om de rendementen verder te verbeteren, wordt 
toegewerkt naar het opstellen en uitvoeren van een Masterplan Studiesucces. 
Niet alleen de master Logic maar alle masteropleidingen worden voorbereid op de accreditatie (punt 
i). Dit proces is opgestart in 2012. Vanuit de GSI wordt structuur gegeven en worden bijvoorbeeld 
afspraken gemaakt over wie wat doet. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het oorspronkelijke plan om Logic als KNAW master te accrediteren, is niet doorgezet (punt d) 
omdat dit niet mogelijk was met handhaving van de huidige CROHO registratie. Er is besloten om de 
opleiding als normale researchmaster te accrediteren. Een plan van aanpak ter verbetering van het 
rendement Logic is nog niet gereed (punt e). Het project is breder getrokken met als doel het 
rendement van alle GSI opleidingen te verbeteren. Forensic Science is overgegaan naar het IIS. Om 
deze reden zijn de punten f en g niet door de GSI uitgevoerd. De beperking van het aantal vakken 
van Logic (punt h) is ook breder getrokken. Het wordt aan de opleidingsdirecteuren overgelaten hoe 
zij de opleidingen financieel gezond willen houden, en of ze dat bijvoorbeeld willen door doen het 
aantal vakken te wijzigen of op een andere manier.   
 
Overige activiteiten 
Bij de meeste opleidingen is de instroom in 2012 gestegen over de hele linie. Bij sommige 
opleidingen is de instroom op masterniveau zelfs verdubbeld. Bij een aantal opleidingen moest 
daadkrachtig en doortastend worden opgetreden om dit op te kunnen vangen. De verhoogde 
instroom heeft mogelijk te maken met betere (internationale) voorlichting en werving. 
 
2.3.4 Graduate School of Professional Science (GSPS) 
 
De Graduate School of Professional Science (GSPS) is per 1 september 2012 opgeheven. De opleiding 
Forensic Science is ondergebracht bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Mathematics 
and Science Education wordt per 1 september 2014 gesloten. De laatste studenten van deze 
opleiding zijn in 2012 afgestudeerd. De GSPS was verantwoordelijk voor varianten in de 
masteropleidingen (C, E en M-variant). Deze verantwoordelijkheid is eveneens naar het IIS 
overgeheveld. 
 
2.3.5 Amsterdam Graduate School of Science (AGSS) 
 
Amsterdam Graduate School of Science (AGSS) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Realisatie van gemeenschappelijke 

programma’s: Systems Biology  
Ecology Information Sciences 

A Per september 2012 zijn deze 
gemeenschappelijke programma’s volledig 
geïntegreerd 

 B Geharmoniseerde bijdragen voor de 
Instellingsaudits van VU en UvA 

B Oplevering van gemeenschappelijke 
documenten inzake: 
inrichting en organisatie van 
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Amsterdam Graduate School of Science (AGSS) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

Examencommissie; 
idem van Opleidingscommissies 
Onderwijs- en examenregelingen (OER) 

 C Gemeenschappelijke voorbereiding 
van de accreditatie Chemistry 

C Gemeenschappelijke delen van de 
zelfstudies van de master Chemistry bij 
FEW en FNWI  

 D Organiseren van 
gemeenschappelijke 
introductiebijeenkomst bij start 
Academisch jaar  

D Gemeenschappelijke introductiedag 

 E Afstemming van de 
inschrijfprocedures aan de hand van 
de aanbevelingen van bureau OMIX 
bij de inschrijvingen in 2011. 

E Beschrijving procedure inschrijving AGSS. 
Indien nodig met behulp van extra tools 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In mei 2012 is de AGSS opgegaan in het grotere samenwerkingsverband van de drie faculteiten 
onder de noemer Amsterdam Faculty of Science (AFS) (zie ook paragraaf 1.1). De track Green Life 
Science wordt sinds september 2012 gezamenlijk aangeboden, net als de UvA track Ecology and 
Evolution, die als gemeenschappelijk programma met de VU opleiding Ecology wordt verzorgd (punt 
a). Ook de eenjarige VU en UvA masteropleiding in de Information Sciences, respectievelijk 
Information Studies, wordt gemeenschappelijk aangeboden.  
De accreditatie van de bachelor en master opleidingen Chemistry is in goed overleg met de collega’s 
van de VU ter hand genomen (punt c). Het visitatiepanel oordeelde positief over de opleidingen. 
Over de introductiedagen voor de gemeenschappelijke opleidingen zijn afspraken gemaakt en er 
heeft afstemming plaatsgevonden (punt d). Verder hebben de centrale administraties een interface 
gebouwd om snelle gegevensuitwisseling tussen de beide Student Informatie Systemen (SIS-en) 
mogelijk te maken (punt e). De inschrijving is goed verlopen. 
  
Niet gerealiseerde activiteiten 
Er zijn per september 2012 nog geen 
gemeenschappelijke EC’s en OC’s gevormd 
(punt b). Andere verplichtingen in het kader van 
de Instellingsaudit vroegen meer aandacht. Het 
wordt opgepakt in 2013. 
 
Overige activiteiten 
Er zijn afspraken gemaakt over de 
gemeenschappelijke programma’s. Ook is door 
de onderwijsbureaus een project gestart om de 
cijferuitwisseling tussen de faculteiten te standaardiseren en te automatiseren. De procedure voor 
cijferuitwisseling zal in 2013 worden vastgesteld. 
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2.4 PhD onderwijs 
 
Doel / KPI 
 

(3) Promoties afgerond binnen 4 jaar  
 

Wat was het doel voor 2012  30%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Instituten hebben via de hiërarchische lijn een veel hogere procentuele 

successcore gerealiseerd van 9-maands 14-maands gesprekken met 
promovendi. Trajecten die onvoldoende voortgang lieten zien na 14 
maanden zijn gestopt. De begeleiding in de slotfase is geïntensiveerd 
om vertraging vanwege procedurele redenen te minimaliseren. De 
monitoring vanuit de faculteit (decaan, PZ) op de instituten is 
aangescherpt. Phd-councils op facultair en intituutsniveau ingesteld om 
op gestructureerde wijze met promovendi over nieuwe 
beleidsmaatregelen te spreken. 

Wat hebben we bereikt in 2012 15%.  
Toelichting  Op de korte termijn is het lastig om deze KPI score te verbeteren. 

Nieuw beleid heeft immers 4 jaar nodig voordat de resultaten zichtbaar 
worden. De score binnen vijf jaar bedraagt overigens 61%. Via de 
Beleidsbegrotingen van de instituten worden sinds 2009 afspraken 
over het PhD rendement gemaakt en gemonitord. Daarnaast heeft de 
faculteit in 2012 een start gemaakt met een PhD project dat gericht is 
op structurele kwaliteitsverbetering op alle aspecten van het 
promoveren (informatievoorziening, opleiding, begeleiding, faciliteiten, 
communicatie).  

 
 
PhD onderwijs 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Benoemen leden GSC A Facultair opleidingsplan 2012-2014 gereed 
 B Inventarisatie voortgang 

promovendi  
B Analyse en plan van aanpak verbetering 

begeleiding promovendi gereed 
 C Analyse kwaliteit 

opleidingsprogramma’s 
promovendi  

C Analyse en plan voor verbetering opleiding 
en begeleiding promovendi gereed 

 D Regeling voor de PhD Council 
vaststellen 

D Alle onderzoekinstituten zijn 
vertegenwoordigd in de Council 

 E Aanpak verbetering rendement 
gestart 

E Promoties binnen vier jaar: 30% 

 F Opstellen klachtenprocedure 
promovendi 

F Benoeming Facultaire Klachtencommissie 
Promovendi 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De leden van het GSC zijn in maart 2012 benoemd op basis van de regeling voor het GSC die op 13 
december 2011 door het directieteam is vastgesteld (punt a). Voor de analyse van de rendementen 
en voor de bewaking van de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s van de promovendi heeft de 
faculteit het PhD-project gestart waarin de aanbevelingen van de notitie ‘Getting your PhD, how to 
get there’ worden geïmplementeerd. De opstart van dit project heeft meer tijd gevergd dan voorzien 
en is daarom niet in 2012 afgerond. Het GSC vervult bij dit project een adviserende rol. 
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In overleg met de instituten richt de faculteit een PhD-database op facultair niveau in (punt b). Deze 
zal aansluiten op concernsystemen en centrale definities en wordt voor het einde van 2013 
opgeleverd. Alle 400+ promovendi van de faculteit worden in de database opgenomen. De database 
genereert op eenvoudige wijze operationele informatie die bedrijfsvoerders en begeleiders nodig 
hebben om de voortgang van promovendi in de gaten te houden. Daarnaast zal het mogelijk zijn op 
eenvoudige wijze informatie over de UvA en FNWI sturingsvariabelen te genereren. 
Ten behoeve van de reguliere scholing in vaardigheden heeft de faculteit in december 2012 een plan 
opgesteld (punt c). Dit plan voorziet in vaardighedenonderwijs in drie “lagen”: een aanbod waarvoor 
afnameplicht geldt, een facultatief aanbod in combinatie met een afspraak die de vrijheid van 
afname bepaalt en een facultatief aanbod met volledige keuzevrijheid. Het PhD onderwijs van de 
FNWI wordt modulair opgezet en omvat alle kennis en vaardigheden en die van een PhD verwacht 
mogen worden. 
De regeling voor de PhD Council (punt d) is op 17 januari 2012 door het directieteam vastgesteld, de 
leden van de Council dragen zorg voor een vertegenwoordiging van alle instituten in de Council. 
Het PhD-project voorziet in een aanpak voor de verbetering van het rendement en in een 
klachtenprocedure voor promovendi (punt e en punt f). De voorstellen hiertoe zullen in de loop van 
2013 worden uitgebracht. 
 
2.5 Education Service Centre (ESC) 
 
Education Service Centre (ESC) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Voorstel plan van aanpak herijking 

ESC 
A Aanpassing onderwijsorganisatie 

Efficiëntere bedrijfsvoering 
Integraal onderwijsmanagement 

 B Opstarten integratie 
onderwijsadministraties FNWI en IIS 

B Onderwijsadministraties werken nauw 
samen 

 C Optimaliseren gebruik van het 
nieuwe studentenadministratie-
systeem SIS 

C Medewerkers zijn getraind in gebruik SIS 
en hebben de vaardigheden om daar 
optimaal gebruik van te maken 

 D  Doorzetten van de in 2011 ingezette 
verbeteringen in de organisatie van 
het roosterproces 

D Van de roosters 2012-2013 is op 1 juni 
2012 95% gereed 

 E  Verder stroomlijnen en 
uniformiseren van administratieve 
procedures  

E Procedure vakaanmelding: 80% van de 
studenten meldt zich tijdig aan 
Procedure diploma aanvraag en 
examinering is voor alle opleidingen gelijk 
Uniforme aanmeldingsprocedure voor alle 
masters  
Soepel verlopende inschrijvingen in de 
gezamenlijk opleidingen UvA/VU 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In januari 2012 is het Herijkingsplan ESC opgeleverd (punt a). De directie heeft het begin juni 
goedgekeurd. De uitvoering van het plan, met o.a. de werving van een hoofd Onderwijsadministratie 
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en Servicedesk en het positioneren van de opleidingscoördinatoren als teamleiders, is direct gestart. 
Met betrekking tot de bedrijfsvoering onderwijs zijn goede vooruitgangen geboekt bij het verder 
doorvoeren van het DVM en de budgettering per opleiding.  
Voor zover mogelijk zijn de medewerkers toegerust met de benodigde kennis van SIS (punt c). Het 
systeem kan wegens beperkingen nog niet optimaal worden gebruikt. Zo is de docentenzelfservice is 
nog niet ingericht. Punt d is geëffectueerd. Van de ongeveer 5000 studenten die zich voor vakken 
moesten aanmelden voor het eerste en tweede semester, deden 1000 daar nog een verzoek toe 
nadat de aanmeldtermijn was verlopen (punt e). Dat benadert het gestelde doel van 80 procent. 

 
Waar de opleiding dat toestaat, worden extra of 
afwijkende afstudeersessies georganiseerd. Voor de 
aanmeldprocedures geldt dat de student zich bij de 
meeste opleidingen eerst via Studielink dient aan te 
melden. De opleidingen Software Engineering en 
System and Network Engineering willen liever dat 
de student zich eerst middels een facultaire 
aanmelding en intake aanmeldt. Het komende jaar 
is een richtlijn vanuit directie/OWIDO noodzakelijk 

om complete uniformisering van de procedure bij inschrijving door te voeren. Bij gezamenlijke 
opleidingen is de eis tot het uitwisselen van Bewijzen Betaald Collegegeld en uitgebreide controles 
op vereisten, vervallen. De beide Centrale Studenten Administraties (CSA’s) hebben nu de 
mogelijkheid om een ingeschreven student bij de andere instelling zonder meer bij de eigen 
instelling als bijvakker in te schrijven. Dat versnelt de procedure. Door beider IC’s en CSA’s wordt 
gewerkt aan een interface die automatische wederzijdse (UvA/ VU) invoer van de studenten in de 
gezamenlijke opleidingen mogelijk maakt. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Door de problemen die de onderwijsadministraties ondervonden bij de invoering van het nieuwe 
studentenadministratiesysteem SIS hebben het ESC en het IIS besloten de medewerkers niet nog 
meer te belasten met organisatorische beslommeringen. De integratie van de 
onderwijsadministraties is beperkt gebleven tot het delen van de servicedesk (punt b).  
 
Overige activiteiten 
In 2012 is begonnen met de automatisering van de cijferinvoer en daarmee met het vereenvoudigen 
van de cijferuitwisseling met de VU. De docentensite is geheel herzien en verplaatst naar de 
Datanose webapplicatie. Het ESC verzorgt vanaf het academisch jaar 2012 – 2013 de tentamens voor 
studenten met een functiebeperking. Tot nu toe moesten studenten zelf extra tijd en voorzieningen 
regelen met hun docenten. 
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3 Onderzoek 
 
3.1 Algemeen 
 
3.1.1.Onderzoekszwaartepunten 
 
Doel / KPI 
 

(1) 1e geldstroom middelen voor zwaartepunten 

Wat was het doel voor 2012  35% van de totale onderzoekcapaciteit van de FNWI  
Wat hebben we daarvoor gedaan Inzetten op extern gefinancierde programma’s en projecten, ombuiging 

van budgetten via de instituutsbegrotingen, toekenning van 
additionele middelen door de faculteit en voorstellen ingediend voor 
additionele financiering van het College van Bestuur.  

Wat hebben we bereikt in 2012 Precies aandeel 2012 nog niet bekend.  
Toelichting  Er zijn diverse nieuwe stafposities gecreëerd (zowel tenured als tenure 

track), enkele grote programmasubsidies binnengehaald (o.a. NWO 
Zwaartekracht voor D-ITP) en zwaartepuntvoorstellen in voorbereiding 
voor de twee openstaande slots van de FNWI. Binnen GRAPPA zijn zes 
posities ingevuld op tenure track basis. Binnen Systeembiologie zijn 
twee full professors benoemd die het zwaartepunt gaan trekken: 
Muijzer (IBED) en Westerhoff (SILS).  

 
 
Onderzoekszwaartepunten  
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Uitbreiding van het aantal 

onderzoeksclusters met een Green 
Life Sciences cluster 

A Goedkeuring van een voorstel van IBED en 
SILS door het DT 

 B Uitbreiding van het aantal 
onderzoeksclusters met een Soft 
Matter cluster 

B Goedkeuring van een voorstel van IoP en 
HIMS door het DT 

 C Uitbreiding van het aantal 
onderzoeksclusters met een 
Computational Science cluster  

C Positieve bespreking van een voorstel van 
o.a. IvI en HIMS in het OZIDO  

 D Uitbreiding van het aantal 
zwaartepunten van 3 naar 4 

D Voorstel voor zwaartepuntfinanciering 
gehonoreerd door het CvB  

 E Consolidatie van bestaande 
zwaartepunten 

E Positieve evaluatie van Systems Biology en 
GRAPPA 

 F Consolidatie van bestaande 
participaties in zwaartepunten 

F Positieve evaluatie van Brain and Cognition 
(FMG) 

 G Versterken onderzoeksprioriteiten 
FNWI  

G Ombuiging van 1e geldstroom 
onderzoekmiddelen FNWI richting 
zwaartepunten en clusters 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De FNWI wil op internationaal niveau zichtbaar en leidend zijn. Hierom worden samenhangende 
onderdelen van onderzoekprogramma’s van de instituten geclusterd in zwaartepunten en 
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onderzoekclusters. Het beleid met betrekking tot de vorming van grote onderzoekclusters binnen de 
FNWI is in 2012 voortgezet. Twee initiatieven binnen de FNWI hebben de cluster status verworven: 
Soft Matter en Green Life Sciences. De faculteit telt 9 research priorities, waarvan 3 met de status 
van UvA zwaartepunt: Systems Biology, GRAPPA en Brain and Cognitive Science. Begin 2012 vond de 
evaluatie van de zwaartepunten plaats. Deze is voor alle drie de zwaartepunten positief afgesloten. 
Een van de aanbevelingen was om binnen de FNWI tenminste twee extra onderzoekzwaartepunten 
te ontwikkelen. Het CvB besloot in september dat de FNWI twee extra slots krijgt om een UvA-
zwaartepunt toe te wijzen. Deze slots zijn toegewezen aan de onderzoekclusters Quantum Matter & 
Quantum Information en Sustainable Chemistry. 
 
De research priorities van de FNWI omvatten 35 procent van de totale onderzoekcapaciteit van de 
faculteit (2011). Dit moet de komende jaren groeien naar 50 procent (doelstelling 2014). De FNWI 
stelt op structurele basis aanvullende middelen beschikbaar aan al zijn zwaartepunten en 
onderzoekclusters. Ook wordt door de onderzoekinstituten ombuiging van onderzoekbudgetten 

gerealiseerd via de instituutsbegrotingen. Tevens 
wordt extra ingezet op extern gefinancierde 
programma’s en projecten die passen binnen de 
research priorities. In 2012 zijn nieuwe stafposities 
gecreëerd (zowel tenured als tenure track) en enkele 
grote programmasubsidies binnengehaald (o.a. NWO 
Zwaartekracht voor D-ITP). Binnen Systeembiologie 
zijn twee hoogleraren benoemd die het zwaartepunt 
gaan trekken: Gerard Muijzer (IBED) en Hans 
Westerhoff (SILS).  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 

Het voornemen om een onderzoekcluster op het gebied van Computational Science te vestigen, is 
niet uitgevoerd. In plaats daarvan heeft de faculteit in overleg 
met de FEB aan de realisatie van een interfacultair UvA-
zwaartepunt rond het thema complexity gewerkt. Dit 
voornemen is gesneuveld omdat het EU Flagship proposal 
FuturICT niet doorging. Inmiddels wordt gewerkt aan “plan 
C”: vorming van een onderzoekcluster binnen het Instituut 
voor Informatica onder de noemer Information for a Data rich 
World (I4DW).  
 
Overige activiteiten 
De faculteit werkt met AMOLF en de VU aan een Amsterdams 
zwaartepunt op het gebied van zonne-energie onder de titel 
Solardam. Hierbij zijn verschillende instituten op het gebied 
van Natuurkunde en Scheikunde betrokken. De succesvolle 
kick-off van Solardam heeft plaatsgevonden op 16 november 
2012. 
 

In het najaar van 2012 startte 
het Science Colloquium, een 
nieuw faculteitsbreed 
wetenschappelijk colloquium 
voor alle FNWI-medewerkers. 
Op deze colloquia verzorgen 
overwegend internationale 
onderzoekers een 
interdisciplinaire lezing. Een van 
de sprekers was 
Nobelprijswinnaar Brian 
Schmidt. Hij sprak over de 
versnelde uitdijing van het 
heelal. 

Prof. dr. Gerard Muijzer en Prof. dr. Hans 
Westerhoff zijn trekkers van het zwaartepunt 
systeembiologie. 
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3.1.2 Sectorplan Natuur- en Scheikunde 
 
Sectorplan N&S 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Verdere uitbouw GRAPPA via een 

tweede wervingsronde 
(flankerend beleid) 

A Aanstelling van WP op 1 à 2 nieuwe 
formatieplaatsen 

 B Versterking van het cluster 
Quantum Matter & QI binnen 
het WZI domein  

B Voordracht van een of meer kandidaten voor 
de leerstoel QM&QI beschikbaar  

 C Versterking van het cluster 
Sustainable Chemistry 

C Hoogleraar Biokatalyse benoemd en aangesteld  

 D Versterking van de analytische 
chemie 

D Hoogleraar Supramoleculaire Analyse benoemd 
en aangesteld. Werving UD positie bij leerstoel 
opstarten 

 E Versterking van het cluster Soft 
Matter in het ITFA domein 
(flankerend beleid) 

E Invulling tenure track positie 

 F Uitvoeren flankerend beleid 
Sectorplan, UvA thema 
Sustainable World  

F Invullen tenure track positie / 
Dakpanconstructie Nanophotovoltaics 

 G Opstellen voortgangsrapportage 
Monitoring SNS 

G Voortgangsrapportage gereed (februari) 

 H Voorbereiding audit en site visit  H 1e Voortgangsrapport aan Minister (Commissie 
SNS) (zomer) 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Bij het zwaartepunt GRAPPA zijn zes nieuwe posities ingevuld op tenure track basis. Bij het QM&QI 
cluster is het afgelopen jaar een deeltijd leerstoel op het gebied van QM&QI gevestigd. De 
voordracht is in voorbereiding. De voortgangsrapportage SNS en de voorbereidingen van de audit 
zijn besproken met de commissie Breimer.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Er is een shortlist van kandidaten beschikbaar 
voor de Experimentele Quantum Fysica leerstoel 
die is opgenomen in het QM&QI cluster. De 
interviews vonden plaats in december 2012. De 
benoeming voor de Biokatalyse leerstoel is nog 
niet afgerond. Eind 2012 was sprake van een 
shortlist met drie kandidaten. Ook de procedure 
op het gebied van de analytische chemie kon 
niet in 2012 worden afgerond. Een excellente kandidaat is beschikbaar, maar de financiering van de 
met deze persoon verbonden apparatuur en technisch expertise is ingewikkeld. Aan het einde van 
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2012 was HIMS nog in overleg met alle betrokken partijen (o.a. de FOM) over een financieel 
arrangement. 
In het Soft Matter cluster is nog geen hoogleraar benoemd. Er zijn twee uitstekende kandidaten die 
wellicht allebei als hoogleraar aan het IoP-smaldeel van het cluster kunnen worden verbonden. Ten 
aanzien van de dakpan Nanophotovoltaics is een interne kandidaat uit het IoP aangemoedigd om 
haar belangstelling voor deze positie kenbaar te maken. 
 
3.1.3 Onderzoekskwaliteit 
 

Onderzoekskwaliteit 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Landelijke onderzoeksevaluatie 

Biologie (2005 – 2010) (IBED en 
SILS) afronden 

A Gemiddelde score tenminste op het niveau 
van het landelijk gemiddelde (subdiscipline) 

 B Onderzoeksevaluatie ILLC (2006 – 
2011) 

B Gemiddelde score > 4 
 

 C Midterm review KdVI (2009 – 
2011) 

C Beoordeling tenminste op het niveau van de 
voorgaande evaluatie 

 D Midterm review IvI (2009 – 2011) D Beoordeling tenminste op het niveau van de 
voorgaande evaluatie 

 E Stimuleren van publicaties in 
toptijdschriften 

E 100 publicaties in toptijdschriften 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Landelijke onderzoeksevaluatie Biologie  
De onderzoek evaluatie Biologie heeft plaatsgevonden in landelijk verband. Het betrof de UvA, VU, 
UL, UU, RUG en WUR. De RUG droeg zorg voor de coördinatie en regie. De uitvoeringsorganisatie 
was belegd bij de QANU. Gezien de reikwijdte van het Nederlandse biologie onderzoek is een breed 
samengestelde evaluatiecommissie geïnstalleerd die alle expertise gebieden afdekt. Vanuit de FNWI 
namen SILS en IBED deel, met resp. zeven en vijf programma’s. De site visit heeft op 4 november 
2011 plaatsgevonden. Het rapport van de evaluatiecommissie met beoordelingen voor de 72 
programma’s die ter beoordeling waren ingebracht is gepubliceerd in juni 2012 en is beschikbaar op 
http://qanu.nl/sites/default/files/bestanden/files/Biology_OZ_2012.pdf 
De beoordeling van de Biologie programma’s van de faculteit is als volgt: 
 
Research programme Quality Productivity Relevance Viability  

IBED     

Aquatic Ecology and Ecotoxicology  3 3 4 3 

Aquatic Microbiology  5 5 5 5 

Biodiversity & Evolution 4 4 4 4 

Computational Geo-Ecology 5 4 5 5 

Earth Surface Science 3,5 4 4 4 

Paleo-Ecology & Landscape Ecology 4 4 5 3 

http://qanu.nl/sites/default/files/bestanden/files/Biology_OZ_2012.pdf


Jaarverslag 2012 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 
28 

Population Biology & Theoretical Ecology 5 5 5 5 

SILS     

Systems Biology of the living cell 1 4 4 5 4 

Systems Biology of the living cell 2 5 5 4,5 4,5 

Plant Signalling 4,5 4,5 4 5 

Neurosciences 4,5 5 4 5 

Life Science Technologies 4 4 4 3,5 

 
De gemiddelde score voor kwaliteit van de biologieprogramma’s van de faculteit bedraagt 4,29.  

 
Onderzoeksevaluatie ILLC 
De onderzoeksevaluatie van ILLC heeft geen onderdeel 
uitgemaakt van een van de voorgaande landelijke 
onderzoeksevaluaties vanwege het interdisciplinaire 
karakter van het onderzoek. Middels de samenstelling 
van de evaluatiecommissie is een verbinding gemaakt 
met informatica en geesteswetenschappen: één 
commissielid was eerder betrokken bij de landelijke 

evaluatie informatica en één lid maakte deel uit van de commissie die de Faculteit 
Geesteswetenschappen evalueerde. De site visit heeft plaatsgevonden op 12 en 13 november 2012. 
Het rapport van de evaluatiecommissie wordt naar verwachting in 2013 afgerond.  
 
Midterm review KdVI 
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van KdVI heeft in 2012 een midterm review uitgevoerd. De 
site visit heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2012. In de huidige samenstelling is de WAR goed 
bekend met het instituut, zij heeft eerder bezoeken gebracht in 2006 en 2009. Uit het rapport blijkt 
dat de WAR zeer positief is over verschillende aspecten van het onderzoek: kwaliteit, 
programmering, management, positionering en samenwerkingsverbanden, en het toenemende 
aantal promovendi. De WAR spreekt van een goede corporate spirit. Daarnaast worden 
aanbevelingen gedaan m.n. betreffende de voorgenomen fusie met de VU en in het bijzonder wat 
betreft versterking van de geometrie.   
 
Publicaties in toptijdschriften (punt e) 
In 2012 zijn er 83 artikelen gepubliceerd in één van de tijdschriften die zijn aangemerkt als 
toptijdschrift (zie ook KPI 2). Het doel voor 2012 was 87. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De midterm review van IvI heeft vertraging opgelopen. Deze zal in 2013 plaatsvinden. 
 
Doel / KPI (2) Aantal toppublicaties 

Wat was het doel voor 2012  87 
Wat hebben we daarvoor gedaan Instituten hebben via de hiërarchische lijn extra inspanningen gepleegd 

om publicaties die een doorbraak betekenen in een bepaald gebied 
geplaatst te krijgen in een toptijdschrift. 
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Wat hebben we bereikt in 2012 83 publicaties gerealiseerd in een van de 55 tijdschriften die de 
faculteit geïdentificeerd heeft als een toptijdschrift.  

Toelichting  Via het interne allocatiemodel van de FNWI krijgen instituten een 
(bescheiden) financiële prikkel om te proberen hun excellente 
onderzoekresultaten gepubliceerd te krijgen op het allerhoogste 
platform dat in de wetenschap beschikbaar is.  

 
3.1.4 Forensic Science 
 
Amsterdam Centre for Forensic Studies (ACFS) 
 Gerealiseerde activiteiten Beoogde resultaten 
2012 A Vestiging leerstoel Forensic 

Analytical Chemistry bij HIMS 
(groep Schoenmakers) in gang 
zetten ter versterking relatie 
tussen UvA en NFI 

A Benoeming 0,2 hoogleraar vanwege Stichting 
Criminalistiek 

 B Hoeveelheid onderzoek vergroten 
via nationale en internationale 
subsidies 

B Vier promotieplaatsen verworven op FS 
gebied (± 1) 

 C Research agenda van het ACFS 
opstellen 

C Research agenda beschikbaar voor 
samenwerkingspartners 

 D Annex 
samenwerkingsovereenkomst 
AMC-NFI-FNWI voltooien 

D Annex gereed 

 E Samenwerking binnen het ACFS 
verbreden met AMC onderzoek  

E Uitbreiding van het ACFS naar ACFS&M 
(inclusief Medicine activiteiten). 

 F Continuering van het vierpartijen 
overleg met NFI, Politieacademie 
en HvA 

F Afspraken gemaakt over een 
gestructureerde overlegagenda. Aparte 
commissies ingesteld voor onderwijs en 
onderzoek 

 G Beter inzicht verwerven in de 
portefeuille voor FS projecten 

G Format halfjaarrapportage overeengekomen 
met FZ, in het bijzonder de 
projectadministratie 
Halfjaarrapportages beschikbaar 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Op 14 november 2011 is het Amsterdam Centre for Forensic Studies (ACFS) 
ingesteld. Er is een MoU ondertekend waarin de intentie tot structurele 
onderlinge samenwerking is vastgelegd. In 2012 zijn twee bijzonder 
hoogleraren benoemd met een leeropdracht op FS gebied: Arian van Asten 
(HIMS) en Maurice Aalders (AMC). Vijf onderzoekprojecten zijn gestart met 
financiering vanuit STW en het Forensic Science programma van NWO: bij 
KdVI (Sjerps en Klaasse), IoP (Bonn), HIMS (Schoenmakers) en IvI (De Rijke). 
Er wordt gesproken over formele deelname van het AMC aan het ACFS. Het 
centrum zal in 2013 worden uitgebreid met een medicine poot. Ook is een 

Prof. dr. Arian van Asten 
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betere inbedding van het Forensic Science onderwijs (de MSc opleiding) in het wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk (betere projecten, meer stageplaatsen), net als een overtuigender presentatie 
van de wetenschap naar onze strategische partners NFI, Politie en HvA. In overleg tussen 
onderzoekers uit de beroepspraktijk (van NFI) en de instituten SILS, HIMS, IBED en IvI zijn vele 
interessante leads geïdentificeerd voor gezamenlijke projecten. Het onderzoekprogramma van 
ACFSM is uitgewerkt door de bijzonder hoogleraren aan de hand van zes thema’s. De directeur van 
de FS opleiding heeft haar visie op de toekomst van de MSc opleiding in relatie tot het ACFS op 
papier gezet. Voor 2012 heeft het ACFS een budget van ca. 30K gekregen op basis van een ad hoc 
afspraak met de instituten over heffing van een bescheiden contributie. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Er wordt gewerkt aan het wetenschappelijk onderzoekprogramma van FNWI en AMC, dat gebaseerd 
is op de leads. Dit zijn onderwerpen van gemeenschappelijke wetenschappelijke interesse die de 
afgelopen maanden binnen de instituten zijn geïdentificeerd. Binnen het kader van het ACFS gaat 
het vooral om onderzoekthema’s die voortvloeien uit de beroepspraktijk. Voor het centrum zal een 
organisatiestructuur worden vastgesteld. Ook zal een tweehoofdige directie worden benoemd. Voor 
de andere taken en functies ligt een plan voor de bemensing. Dit betreft de coördinatoren bij de 
instituten (ten behoeve van allerlei onderzoek- en onderwijsissues) en medewerkers die de 
ondersteuning kunnen verzorgen. Dit vergt in natura bijdragen vanuit de onderzoekinstituten en 
vanuit het IIS. Hierbij hoort een demarcatie van taken en bevoegdheden op het gebied van 
bedrijfsvoering van het ACFS en de deelnemende instituten. Ook wordt gestreefd naar een 
meerjarenafspraak over het budget van het centrum. 
 
3.2 Onderzoekinstituten  
 
3.2.1 Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
 
 Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

 

A Uitbouw eBioScience initiatieven 
 

A LifeWatch gestart met externe financiering 
ERIC getekend met IBED als (impliciet) 
leider 
Ministeries betrokken in LifeWatch via hun 
huisinstituten 
Nieuwe VL projecten gestart 
NeSC inbreng e-Ecoloy gestart (Bouten 
trekker) 

B Vacatures invullen i.v.m. komend 
vertrek hoogleraren 

B Werving ingezet Macro Ecologie en 
Aquatische ecologie hoogleraren 

C Versterking IBED participatie in UvA 
zwaartepunt Systems Biology 

C PhD project of Postdoc gestart conform 
zwaartepuntsvoorstel 2009  
Plan gereed 2e fase n.a.v. evaluatie 
(Muyzer en Westerhoff trekkers) 

D Versterking cluster Global Ecology D Aanstelling onderzoeker Theoretische 
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 Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

Ecologie gerealiseerd 
Samenwerking met andere instituten 
ingezet, zowel intern (KdVI) als extern 
(NCB).  
Symposium voor zichtbaarheid 
gerealiseerd. 
Intern rapport over toekomstige 
ontwikkelingen klaar (De Roos trekker) 

E Versterking Green Life Sciences  E Twee nieuwe projecten (mogelijk samen 
met SILS) gestart 
Samenwerking met bedrijven versterkt  
Externen partijen maken gebruik van 
IBED/SILS labs voor projecten 

F Consolidatie externe acquisitie 
nationaal en internationaal 

F Omzet totaal: 3.5m€ extern geld: ca. 12 
startende promotietrajecten plus 4 externe 
promovendi 

G Stimuleren van Vernieuwingsimpuls 
en ERC projecten en andere 
persoonsgebonden subsidies 

G Toekenning van tenminste één project  
Verlenging Akademie hoogleraarschap 
Sabelis gerealiseerd 

H Structurele relaties ontwikkelen met 
(regionale) partners 
 

H Programma met minimaal 4 PhD students 
gestart met (regionale) externe partijen 
Vestiging van nieuwe bijzonder 
hoogleraren met NCB Naturalis, NIOZ en 
WNF 

I Afronding promotietrajecten I 14 promoties (± 2) 

 

J Verbeteren instroom- en 
begeleidingstraject voor promovendi  

J Promotiebegeleiding nieuwe stijl uitgerold. 
Instroom buitenlandse PhD's vergroot 
(coördinatie Arne Janssen) 

 

K Betere planning van vacatures en 
vervangingen op langere termijn 

K Bestaand plan geüpdatet in het licht van de 
verwachte financiële positie 2013, de peer 
review en discussie met de internationale 
Wetenschappelijke Adviesraad 
Inzetplanning van bestemde reserves 

L Plan voor vervangingen OBP i.v.m. 
update van expertises en 
samenvoeging labs/pensioneringen 

L Vervanging vertrekkend OBP wegens 
pensionering, na afweging behoeften 
binnen de gedeelde clusters van analisten 

M 
 

Update m2 gebruik IBED M 
 

Mogelijk reductie lab- en werkruimte 
volgens nieuwe normen, en efficiënter 
gebruik om nieuwe initiatieven binnen 
bestaande ruimte te realiseren  

N Update gebruik ICT N Optimale verhouding laptops/vaste PCs  
 O Aantal jaargesprekken monitoren en O Nieuwe systematiek voor 
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 Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

bevorderen informatievoorziening t.b.v. 
jaargesprekken opgezet. Met 75% van alle 
werknemers wordt een jaargesprek 
gevoerd 

 
Het jaar 2012 is voor IBED uitermate succesvol geweest. Het was het jaar van een zeer positief 
oordeel over het onderzoek van IBED in het peer review rapport voor de Nederlandse Biologie, 
acquisitie van drie prestigieuze ERC Advanced Grants door IBED onderzoekers en toekenning van 
fondsen om in 2013 LifeWatch in Nederland te starten. In 2012 is het peer review rapport voor de 
Nederlandse Biologie gepresenteerd. Het gaf een zeer positief oordeel over het onderzoek van IBED. 
Naar de mening van de peers heeft IBED een ”excellent record of high quality research”, met ”a 
significant number of genuinely world leading scientists”. Op een schaal van 1 tot 5 leidde dit tot 
gemiddelde scores van 4,2 voor kwaliteit, 4,1 voor productiviteit, 4,6 voor relevantie en 4,1 voor 
viabiliteit. Twee clusters ontvingen de maximale score van 4x5: de cluster Populatie 
Biologie/Theoretische Ecologie (geleid door prof. dr. Maurice Sabelis en prof. dr. André de Roos) en 
de cluster Aquatische Microbiologie (geleid door prof. dr. Jef Huisman). Daarnaast waardeerde de 
commissie de profilering van het instituut, ”IBED has a unique national and international research 
position”, en oordeelde ze over het management als zijnde “very strong and forward looking”.  
 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2012 is verder gewerkt aan de uitbouw van de eBioScience activiteiten van IBED (punt a). 
LifeWatch wordt gestaag verder ontwikkeld met prof. dr. Peter van Tienderen als trekker in 
Nederland. Met de twee andere leidende partners (Spanje en Italië) is het voorstel voorbereid dat 
moet leiden tot de vestiging van LifeWatch als “ERIC” (European Research Infrastructure 
Consortium) onder Europees recht. De indiening is 
medio 2013 voorzien. Daarnaast hebben de UvA, 
het Ministerie van OC&W en NWO elk 1 M€ 
toegezegd zodat LifeWatch Nederland in 2013 ook 
concreet kan starten. Tenslotte zijn verschillende 
andere initiatieven gestart in het eBioScience 
domein, waaronder samenwerking met het 
Netherlands eScience Center op het gebied van e-
Ecology, geleid door prof. dr. Willem Bouten. 
 
Door aankomende pensioneringen en een vacature heeft IBED de mogelijkheid verschillende 
vacatures in te vullen (punt b en k). In overleg met de faculteit is besloten in één keer vijf posities te 
adverteren. De werving is ingezet en zal naar verwachting in 2013 leiden tot een aantal 
benoemingen van toonaangevende wetenschappers. Hiermee krijgt het onderzoek van IBED een 
verdere impuls. Daarnaast biedt samenwerking met de VU in de Amsterdam Faculty of Science (AFS) 
nieuwe mogelijkheden voor onderzoek door de complementariteit in expertise en faciliteiten. De 
besluitvorming over de vorming van de AFS zal in 2013 plaatsvinden. 
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IBED is betrokken bij verschillende zwaartepunten. Het universitaire zwaartepunt Systeembiologie 
(samenwerking SILS en IBED) is in 2012 beoordeeld door een onafhankelijke commissie, die zeer 
positief was over de kwaliteit van het onderzoek (punt c). Dankzij de universitaire zwaartepunt-
gelden was het eerder mogelijk prof. dr. Gerard Muijzer aan te trekken als hoogleraar Microbiële 
Systeemecologie, en met zijn ERC Grant alsook een aantal andere subsidies, kan dit werk verder 
worden uitgebouwd. Samen met SILS wordt de volgende fase voor het zwaartepunt voorbereid. 
Global Ecology is de facultaire cluster waarbinnen een groot deel van het IBED onderzoek valt (punt 
d). Deze cluster heeft in 2012 geprofiteerd van de ERC Advanced Grant toekenningen van De Roos 
en Caswell, alsmede de toegekende fondsen binnen het eBioScience domein. Ook is de werving van 
een theoretisch ecoloog succesvol afgerond. Yael 
Artzy zal het instituut in 2013 komen versterken. De 
vorming van de AFS zal een belangrijke rol spelen in 
de toekomstige profilering van het zwaartepunt 
binnen de biologie en aardwetenschappen in 
Nederland.  
 
De cluster Green Life Sciences, voornamelijk 
gedragen door SILS, mag zich verheugen in een 
grote belangstelling vanuit het regionale 
bedrijfsleven, en de Economic Board Amsterdam (punt e). Vanuit IBED zijn de volgende 
ontwikkelingen het vermelden waard: dankzij een NWO Topsubsidie, toegekend eind 2011, zijn in 
2012 drie onderzoekers aangesteld die zullen onderzoeken hoe een invasieve spintmijt het 
afweersysteem van de waardplant (tomaat) weet te omzeilen. Ook geeft IBED gastvrijheid aan twee 
medewerkers van ENZA zaden die in het IBED lab werken. Tot slot accepteerde VIDI laureaat Eric 
Schranz een uitstekende positie als hoogleraar Biosystematiek en groepsleider aan Wageningen 
Universiteit, maar blijft hij als gastmedewerker verbonden aan IBED. 
Naast de toekenning van de ERC’s (5.5 M€) en de toekenning van LifeWatch (3 M€) bedroeg de 
overige portefeuille aan nieuwe projecten 2.5 M€ (punt f), waarbij is inbegrepen de verlenging van 
het Akademiehoogleraarschap van prof. dr. Maurice Sabelis (480 k€). Verder werden 13 nieuwe 
promovendi geworven in 2012. 
 
In november maakte de European Research Council (ERC) de honoreringen bekend van de ERC 
Advanced Grants 2012 (punt g). IBED was hierin uitermate succesvol met een score van maar liefst 
drie toekenningen op een totaal van 14 in het gehele domein van ecologie en evolutie. prof. dr. 
André de Roos verkreeg de subsidie om te werken aan de evolutie van individuele 
ontwikkelingspatronen en hun relatie met de dynamiek van populaties. prof. dr. Gerard Muijzer 
ontving de subsidie voor systeem-biologisch onderzoek aan microbiële levensgemeenschappen in 
extreem alkalische meren. Tenslotte verkreeg prof. dr. Hal Caswell een ERC Advanced Grant voor 
theoretisch onderzoek naar de invloed van individuele stochasticiteit op de demografische 
ontwikkeling van populaties. Dr. Maayke Stomp ontving van NWO een VENI-subsidie voor onderzoek 
naar concurrentie tussen fytoplanktonsoorten met verschillende fotosynthesepigmenten. 
Een bijzonder project in 2012 betrof de bestrijding van de algensoort (Alexandrium ostenfeldii) in 
een kreek in Zeeland. Dit project behaalde uitgebreid de media. Niet alleen leidde de plaag van deze 
zeer giftige alg tot een zwemverbod, men vreesde ook dat na spuien de toxines de schaaldierkweek 
in de Oosterschelde zou lamleggen. Een team van UvA-onderzoekers (prof. dr. Jef Huisman, Hans 
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Matthijs, Petra Visser en Amanda Burson) werd samen met ingenieurs van Arcadis ingehuurd om de 
plaag door behandeling met waterstofperoxide te onderdrukken, wat inderdaad afdoende bleek te 
zijn. 
 
Een ander zeer noemenswaardig project was het onderzoek van een internationale groep 
natuurkundigen en aardwetenschappers, waaronder prof. dr. Henry Hooghiemstra van het IBED, 
naar het ontwikkelen van een nieuwe manier om de klimaatverandering op lange termijn beter in 
beeld te krijgen. De wetenschappers publiceerden hun resultaten in november in het 
wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ze presenteerden een nieuwe, consistente manier om 
klimaatgevoeligheid in het geologische verleden te meten. Dergelijke gegevens zijn hierdoor beter 
bruikbaar voor het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
 
Een onderdeel van het IBED-beleid is het ontwikkelen van relaties met ‘prime partners’ (punt h), dat 
wil zeggen instellingen met uitstekende reputatie en voldoende wetenschappelijke draagkracht. Een 
van de manieren waarop dit gebeurt is door het instellen van bijzondere leerstoelen. In 2012 werd 
de bijzondere leerstoel ‘Functionele Biodiversiteit’ gevestigd vanwege Naturalis Biodiversity Center 
(NBC Leiden), en werd prof. dr. Koos Biesmeijer benoemd als leerstoelhouder. Ook werd de leerstoel 
‘Virale Ecologie’ ingesteld vanwege het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee 
(NIOZ, Texel), waarop prof. dr. Corina Brussaard per 1 januari 2013 is benoemd tot leerstoelhouder. 
Tot slot is de werving ingezet voor de bijzondere leerstoel Conservation of the Great Apes, vanwege 
het Wereld Natuur Fonds Nederland. Daarnaast zullen de bestaande relaties worden voortgezet, 
zoals met het NIOZ Yerseke (prof. dr. Lucas Stal), NFI (prof. dr. Ate Kloosterman), Deltares (prof. dr. 
Remi Laane), CBS (prof. dr. Sybren de Hoog) en KWR (prof. dr. Pim de Voogt) en het mariene 
instituut CARMABI op Curaçao (dr. Mark Vermeij). Tezamen zorgen deze partnerrelaties voor een 
aanzienlijke wetenschappelijke inbreng in de vorm van samenwerking, gezamenlijke publicaties, 
onderwijs, en promoties. 
 
Voor het onderzoek aan sponzen zijn (in samenwerking met Porifarma) nieuwe kweekfaciliteiten 
gerealiseerd. Ten behoeve van feromonenonderzoek werd in samenwerking met Wageningse 
collega’s een geavanceerde windtunnel samengesteld. Deze windtunnel is speciaal ingericht om 
seksuele aantrekking in motten en andere insectenplagen in kaart te brengen. 
Verschillende stappen zijn gezet naar de verbetering van jaargesprekken (punt o). Zo zijn de 
gesprekken nu zodanig geclusterd dat ze input geven aan volgende jaargesprekken. De afsluitende 
jaargesprekken hebben de input van de onderzoeksgroepen. Ook experimenteert IBED met meer 
effectieve verslaglegging en ondersteuning. In diezelfde lijn wordt de begeleiding van promovendi 
onder handen genomen (punt j). Voor jaargesprekken is de aanlevering van basisinformatie 
geoptimaliseerd, en waar mogelijk en zinvol wordt de informatie gebruikt uit verschillende 
concernsystemen (Metis, DVM, EvaSys, Projectadministratie), en aangeleverd door werkgever en/of 
werknemer. Dit bevordert de feitelijke onderbouwing bij de gesprekken, en de uitrol van het 
systeem zal worden voortgezet in 2013.  
 
Voor promovendibegeleiding is een nieuw protocol in ontwikkeling waarmee de voortgang beter kan 
worden gemonitord. Het doel is om aspecten die een afronding van het promotietraject in gevaar 
dreigen te brengen tijdig te detecteren, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen. 
Ook is ingesteld dat promovendi die op tijd promoveren een extra vergoeding van onkosten ad 
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€1.500 kunnen declareren. Het gunstige effect op meer realistische inhoud en tijdsplanning wordt al 
zichtbaar.  
 
Mede door de nieuwe ERC voor Systeembiologie is er een toenemende behoefte aan 
microbiologische en moleculaire labfaciliteiten (punt m). Door herschikking van de analytische 
chemische laboratoria (LC/GC-MS) die voor alle IBED groepen gebruikt kunnen worden, is gebruik 
van de faciliteiten verder geoptimaliseerd. Dit zal ook leiden tot meer samenwerking en synergie 
tussen verschillende onderzoeksgroepen. Vanuit de bestemde reserves konden verschillende 
vernieuwingen van apparatuur worden gerealiseerd, waaronder een nieuwe IRMS (isotoop ratio - 
massa spectrometrie) voor het meten van natuurlijke isotopen (13C, 15N) in stoffen die een rol spelen 
in de koolstof- en stikstofkringloop. 
Voor promovendibegeleiding is een nieuw protocol 
in ontwikkeling. Hiermee kan de voortgang beter 
worden gemonitord. Het doel is om aspecten die 
een afronding van het promotietraject in gevaar 
dreigen te brengen tijdig te detecteren, zodat 
passende maatregelen kunnen worden genomen. 
Ook is ingesteld dat promovendi die op tijd 
promoveren een extra vergoeding van onkosten ad 
€1.500 kunnen declareren. Het gunstige effect op 
meer realistische inhoud en tijdsplanning wordt al 
zichtbaar. 
 
Overige activiteiten 
Vanuit zijn Science voor Society beleid heeft IBED in 2012 verschillende initiatieven ontplooid om 
wetenschappelijke resultaten onder maatschappelijke partners en het algemene publiek te 
dissemineren. Zo ontwikkelde promovendus Sebastiaan de Vet een educatie-experiment dat door 
André Kuijpers werd uitgevoerd tijdens zijn verblijf in het internationale ruimtestation ISS. prof. dr. 
Pim de Voogt lichtte in verschillende media de resultaten toe van een gezamenlijk onderzoek met 
KWR Watercycle Research naar drugsgebruik in Europa. Katja Peijnenburg hield, in samenwerking 
met het programma EenVandaag, tijdens haar oceaanexpeditie een weblog bij over de resultaten 
van haar onderzoek naar de effecten van oceaanverzuring. 
 
3.2.2 Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)  
 

Doel / KPI (43) Realisatie publiek – privaat instituut met omzet > 5 miljoen per 
jaar  

Wat was het doel voor 2012  Geen doelstelling  
Wat hebben we daarvoor gedaan Met private partijen uit de Chemie de mogelijkheid tot de oprichting 

van een instituut vergaand onderzocht. 
Wat hebben we bereikt in 2012 n.v.t. 
Toelichting  Initiatief is vanwege het slechte economische tij beëindigd. Wel is met 

enkele partijen kleinschalige, bilaterale samenwerking aangegaan. 
 

Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)  



Jaarverslag 2012 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 
36 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Positionering onderzoek 

Sustainable Chemistry 
A Oprichting Institute for Sustainable 

Chemistry Amsterdam. Uitbouw bilaterale 
samenwerkingen met de industrie 

 B Betere controle en begeleiding van 
promovendi  

B Verhoging promotierendement, afval na 
passeren 15 maandstoets < 20% 

 C Beleid ontwikkelen voor 
aanstelling van 3-5 bijzondere 
hoogleraren 

C 3 tot 5 bijzondere hoogleraren aangesteld. 
Van 5 in 2010 naar 7 in 2012 

 D Gesprekken voeren met onderwijs- 
en opleidingsdirecteuren binnen 
en buiten de FNWI over groter 
aandeel door HIMS te verzorgen 
onderwijs buiten de scheikunde 

D HIMS staf geeft ten opzichte van 2010 2 tot 3 
nieuwe cursussen in diverse opleidingen van 
de FNWI, FMG en het AUC 

 E Invullen van de nog openstaande 
SNS posities  

E Alle openstaande SNS posities zijn vervuld 

 F Op alle HIMS thema’s waar 
mogelijk samenwerken met de VU 
collega’s in supra-universitaire 
samenwerkingsverbanden  

F HIMS activiteiten worden grotendeels 
uitgevoerd in het kader van ACMM, 
Lasercentrum, TI-COAST en ISCA 
 

 G Nieuwe onderzoeksinitiatieven 
samen met de VU, waarbij op het 
nieuwe gebied van duurzame 
energie (inclusief natuurkunde UvA 
en VU). 
Exploratie uitbreiden 
massaspectrometrie met AMOLF 

G Twee nieuwe gezamenlijke 
onderzoeksinitiatieven ten opzichte van 
2010 

 H Nieuwe onderzoeksprojecten 
starten op gebied van Forensic en 
Art Sciences met diverse partners, 
o.a. gebaseerd op nieuwe NWO 
programma’s 

H 2-4 nieuwe gezamenlijke 
onderzoeksprojecten in 2011 en 2012 

 I Consolideren Soft Matter cluster. 
Aanvraag ERC synergie grant i.s.m. 
IoP 

I Bevestigen Soft Matter als volwaardig FNWI-
zwaartepunt. Verkenning mogelijkheid 
publiek-privaat instituut met o.a. Shell 

 J Afronding promotietrajecten  J 15 promoties (-2/+5) 
 K Ca. 10 aanvragen bij NWO, STW, 

ERC, zowel investeringen als 
exploitatie  

K Honorering 5 aanvragen 

 L Aantal jaargesprekken monitoren 
en bevorderen 

L Met 75% van alle werknemers wordt een 
jaargesprek gevoerd 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het volgen van promovendi in hun promotietraject is ingezet door het invoeren van (verplichte) Aio-
colloquia voor het instituut (punt b). Het aio-volgsysteem wordt verder uitgebouwd. Nieuwe 
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buitengewone en bijzondere hoogleraren zijn benoemd (punt c). In 2012 is prof. dr. Arian van Asten 
van het NFI benoemd. Het aantal bijzondere en buitengewone hoogleraren blijft op het gewenste 
niveau. De samenvoeging van de bachelorsopleiding scheikunde samen met de VU is gerealiseerd en 
heeft geresulteerd in een nieuwe gezamenlijke opleiding (punt d). De bestaande opleiding is door de 
onderwijsvisitatiecommissie zeer positief beoordeeld. De bijdrage van HIMS-docenten aan 
opleidingen buiten de scheikunde groeit slechts langzaam.  
 
De activiteiten van HIMS worden uitgevoerd binnen 4 thema’s (punt f). Deze thema’s zijn 
Macromolecular and Biosystems Analysis, Computational Chemistry, Molecular Photonics en 
Sustainable Chemistry. De samenwerking met de VU verloopt uitstekend. Er zijn nieuwe initiatieven 
op het gebied van duurzame chemie (punt g). Het UvA-zwaartepunt Sustainable Chemistry is 
ingediend en door de faculteit geaccepteerd. HIMS participeert in gesprekken over een nieuw UvA-
VU-AMOLF voorstel genaamd ‘Solardam’. Over betere samenwerking op het 
gebied van massaspectrometrie lopen intensieve onderhandelingen. 

Voorstellen op het gebied van Science4Art en 
Forensic Science zijn gehonoreerd (punt h). Soft 
Matter is als FNWI-zwaartepunt geaccepteerd 
(punt i). Het voortouw, ook richting Shell, wordt 
genomen door IOP. 
Met de eerder genoemde voorstellen is het beoogde 
aantal voorstellen binnen gehaald (punt k). 
Hoogtepunt waren de VICI beurs voor Prof. dr. Bas de Bruin en bijzonder 

hoogleraar Jos Oomens. Het aantal jaargesprekken ligt op schema (punt l).  
 

Niet gerealiseerde activiteiten 
Door de slechte economische omstandigheden was het bedrijfsleven terughoudend met het 
aangaan van lange termijn verplichtingen (punt a). De positionering van het onderzoek Sustainable 
Chemistry heeft daarom niet geleid tot een nieuw reëel instituut, het zogeheten Institute of 
Sustainable Chemistry (ISCA). Daarnaast heeft het topgebiedenbeleid geleid tot een ander beleid 
t.o.v. publiek-private samenwerking. De bestaande virtuele instituten hadden grote moeite te 
overleven. Het klimaat was te ongunstig voor de start van een nieuw samenwerkingsmodel in het 
ISCA. Door het op het laatste moment afzeggen van een te benoemen hoogleraar biokatalyse is de 
procedure heropend (punt e). De werving van de hoogleraar supramolecular separations heeft 
aanvankelijk niet geleid tot kandidaten van het gewenste niveau. Ook hier is de procedure 
heropend. Door last minute verlengingen is het aantal promoties niet geheel (punt j). Er zijn ca. 5 
verlengingen gegeven i.v.m. ziekte van de aio. Daarnaast is een soortgelijk aantal verlengingen 
verleend wegens vertraging opgebouwd door de verhuizing. Deze verlengingen zijn financieel 
gedragen door NWO en FOM. 
 
3.2.3 Instituut voor Informatica (IvI) 
 
Instituut voor Informatica (IvI) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Werving nieuwe directeur 

(gestart in 2011) 
A Nieuwe directeur aangesteld voor een termijn 

van 5 jaar 

Prof. dr. Bas de 
Bruin 

Prof. dr. Jos Oomens      
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Instituut voor Informatica (IvI) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 B Het verder organisatorisch 

inbedden van de 
docentengroep 

B Goed op de vraag afgestemde organisatie-
eenheid waarbij meer aandacht is voor de 
persoonlijke ontwikkeling van docenten 

 C Organisatorische en 
bestuurlijke samenwerking 
met de VU verder uitwerken 

C Gezamenlijke managementvergaderingen, 
gezamenlijke strategie en gezamenlijk 
samenwerkingsplan 

 D Het creëren, uitwerken en 
opschrijven van nieuwe 
onderzoeksresultaten en 
promoties 

D Relevante onderzoeksoutput van artikelen (5 à 
10 per groep) 

 E Onderzoekprogramma 
Machine Learning vormgeven 

E Hoogleraar geworven en start programma 
binnen IvI 

 F Onderzoekstrategie 
vormgeven ten aanzien van 
vrijgekomen posities 

F Vastgelegde plannen voor toekomstige 
onderzoekprogramma’s en begin van werving 
voor programmaleiders 

 G Kansen identificeren t.a.v. 
grote regionale en nationale 
initiatieven, zoals de EDBA en 
het eScience Center 

G Deelname in projecten die uit de nationale 
initiatieven voortkomen 

 H Voortzetten COMMIT 
projecten na evaluatie 

H Onderzoeksresultaten geboekt in 
deelprogramma’s COMMIT waar IvI een 
bijdrage in heeft, geconcretiseerd in een 
redelijk aantal artikelen 

 I Voortzetten en afronden 
Russian Leading Scientist 
programma 

I Onderzoeksoutput in de vorm van redelijk 
aantal artikelen en succesvolle voortgang in 
promotietrajecten 

 J Financieel gezond krijgen en 
houden van het instituut 

J Een accurate meerjarenbegroting, sluitende 
exploitatie en een helder reservebeleid 

 K Administratieve financiële 
processen verbeteren 

K Financiële administratie die goed aansluit bij 
organisatorische indeling van het instituut en 
die een adequate weergave is van de projecten 
die zijn aangegaan en de financiële implicaties 
daarvan. Daarbij dient het gemak en inzicht in 
financiële gegevens voor budgethouders 
verhoogd te worden, bijvoorbeeld door 
kwartaalrapportages vanuit de administratie 

 L Ontwikkelen van 
allocatiemodel voor 
doorvertalen van kosten en 
baten instituut naar groepen 

L Geaccepteerd en werkend allocatiemodel 

 M Verder versterken en 
professionaliseren van het 

M Duidelijke 
taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden 
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Instituut voor Informatica (IvI) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

bedrijfsbureau van medewerkers en verbeterde functie 
indeling 

 N Ontwikkelen personeelsplan N Personeelsplan die voor meerdere jaren de 
instroom/uitstroom dynamiek laat zien 

 O Afronding promotietrajecten O 16 promoties (+/- 2) 
 P Aantal jaargesprekken 

monitoren en bevorderen 
P Met 75% van alle werknemers wordt een 

jaargesprek gevoerd 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De werving van de directeur is al in 2011 afgerond (punt a). De activiteit van de docentengroep is 
onderwerp geweest van een systematische evaluatie (punt b). De discussie met de informatici van 
de VU is op een breed front ter hand genomen (punt c). De wens tot samenvoeging van beide 
afdelingen kwam in een gemeenschappelijke meeting in de Aula naar voren. Daarvoor bestond een 
breed draagvlak. Ook het belang van unilocatie is toen door velen onderstreept. Na het vertrek van 
prof. dr. Frans Groen is een hoogleraar machine learning gevonden in de persoon van Max Welling 
(punt e). De werving van een UD machine learning is op gang gebracht.  
 
Een betere alignment tussen onderzoek en onderwijs is 
nagestreefd en bereikt bij Software Engineering en bij de 
beide tracks Business Information Systems en Human 
Computer Multimedia van de master Information 
Studies. Door het aantrekken van een postdoc en de 
werving van een UD is de capaciteit inzake Gaming 
versterkt. Dit is gedaan als voorbereiding op de nieuwe 
applied gaming track, eveneens binnen de master 
Information Studies. 
Als interim Institute Manager is Guus Delen 
aangetrokken. Onder diens aanvoering heeft het IvI een 
punt kunnen zetten achter haar financiële verleden (punt 
j). Het instituut richt zich nu qua begroting en planning volstrekt op de toekomst. Dit was een 
kwestie van geven en nemen tussen de verschillende groepen, maar de bereikte consensus houdt 
stand. De samenwerking met de projectadministratie werd verbeterd (punt k). Vanaf begin 2012 is 
gestreefd naar een duidelijker en effectiever personeelsbeleid in alle functiegroepen (met 
uitzondering van de hoogleraren) en naar het systematisch gebruik van de bestaande HRM-
instrumenten. Ook is een allocatiemodel per groep geformuleerd, dat nu van kracht is (punt l). Een 
betere begrotingssystematiek is ontwikkeld, gebruikmakend van een gewogen pijplijn van 
toekomstige projecten en activiteiten.  
In de regio valt de aanvraag en start van een drietal projecten in samenwerking met het eScience-
Center te melden. Verder is veel tijd gestoken in contacten met vertegenwoordigers van de AEB, in 
het bijzonder in het kader van de human capital agenda. Inzake het personeelsbeleid zijn grote 
stappen gezet. De systematiek van de jaargesprekken is verbeterd, zodat van een achterstand 
nauwelijks meer sprake is (punten n en p). De inzet van bestemde reserves wordt nu systematisch 
ter hand genomen. Op een aantal strategische punten heeft het IvI daardoor postdocs kunnen 
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inhuren die het onderzoek komen versterken. Verder won Dr. Cees Snoek in 2012 de Nederlandse 
Prijs voor ICT-onderzoek. De prijs is ingesteld voor wetenschappers die niet ouder zijn dan veertig 

jaar en die vernieuwend onderzoek verrichten of verantwoordelijk zijn voor 
een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. Snoek leidt 
een onderzoeksteam dat werkt aan de ontwikkeling van 
een slimme zoekmachine voor digitale video: de 
MediaMill Semantic Video Search Engine. Aan de prijs is 
een bedrag van 50 duizend euro verbonden. Snoek 
ontving tevens een VIDI beurs, evenals Dr. Christof Monz. 
 

Niet gerealiseerde activiteiten 
Het IvI is er tegen de eerdere verwachtingen in niet in geslaagd het 
informaticaonderzoek onder te brengen in een UvA-zwaartepunt. Dit heeft een 
verscheidenheid aan oorzaken, die deels buiten het IvI liggen. Het heeft geleid tot aangepaste 
doelstellingen thans met een focus op "big data." Van deze thematiek heeft het IvI voor de toekomst 
hoge verwachtingen. 
Het creëren, uitwerken en opschrijven van nieuwe onderzoeksresultaten en promoties (punt d) is dit 
jaar niet opgepakt. De resultaten over de punten h en g worden verwacht in 2013. Met betrekking 
tot het Russian Leading Scientist programma zijn in 2012 geen grote stappen gezet (punt i). Dit punt 
wordt verder uitgewerkt in 2013. Aan de versterking van het bedrijfsbureau (punt m) is in 2012 hard 
gewerkt. De eerste resultaten zullen zichtbaar worden in 2013. Het aantal promoties is in 2012 
uitgekomen op 12 (punt o). 
Het beleid betreffende personeelsplanning en personeelsbeleid zoals aangekondigd in de 
beleidsagenda is enigszins vertraagd. De oorzaken zijn een eerder onvoorziene interactie met 
concrete personeelsdossiers en het beleid rond de docentengroep (punt n). Deze zaken komen in 
2013 zeker tot een afronding. 
 
3.2.4 Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) 
 
Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Bevorderen van een tijdige 

onderzoeksvisitatie 
A Schrijven zelfevaluatie, realisatie visitatie, en 

verkrijgen goede beoordeling (gemiddeld >4) 
 B Deelname UvA-zwaartepunten B Opstellen meerjarenvisie inzet ILLC staf 
 C Invulling staf Theoretische 

Informatica 
C Bestendiging onderzoek Theoretische 

Informatica 
 D Realisatie promoties D 15 promoties (8 FNWI) 
 E Coördinatie ILLC onderwijs E Ontwikkelen visie op onderwijsinzet en -

belangen ILLC; opstellen meerjarenplan 
 F Werving persoonsgebonden 

subsidies 
F 4 aanvragen ingediend, waarvan 1 ERC/VICI 

 
Gerealiseerde activiteiten 

Dr. Cees Snoek 

Dr. Christof Monz 
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Zwaartepunt Brain & Cognition trekkers Prof. 
dr. Michiel van Lambalgen en Prof. dr. 
Henkjan Honing 

 

In november 2012 bezocht een internationale Peer Review Committee het ILLC. Het instituut heeft 
een zelfevaluatierapport opgesteld waarin het zijn missie, organisatiestructuur en behaalde 
resultaten beschrijft. De informele mondelinge rapportage over de bevindingen van de 
evaluatiecommissie waren zeer positief; het officiële rapport verschijnt in 2013 (punt a). 

 
Prof. dr. Henkjan Honing en Prof. dr. Michiel van 
Lambalgen nemen prominent deel aan het UvA-
zwaartepunt Brain & Cognition (punt b). De FGw heeft een 
tijdelijke UHD aangesteld (Jakub Szymanik), die in januari 
2013 begint. Harry Buhrman is aangewezen als een van de 
ambassadeurs van Quantum Matter and Quantum 
Information, een initiatief van onder meer het IoP, KdvI en 

ILLC, dat in 2013 door de FNWI wordt voorgedragen als 
universitair zwaartepunt. Het FGw-speerpunt Digital 

Humanities, waarvan Rens Bod de trekker is, heeft in 2012 veel activiteiten ontwikkeld op het gebied 
van onderzoek en valorisatie. Samen met de VU en de KNAW heeft de FGw een Center for Digital 
Humanities opgericht. De FGw heeft geld beschikbaar gesteld voor een tijdelijke UD (Marijn Koolen). 
Wegens het uitvallen van het FNWI-onderzoekscluster Information and Meaning streeft het ILLC 
naar participatie in een nieuw zwaartepunt waar het een deel van zijn staf kan onderbrengen.  
 
Het instituut bevindt zich in een transitieperiode. Een deel van de staf en met name het academisch 
leiderschap wordt overgedragen aan een nieuwe generatie (punt c). Voor het leiderschap van de 
Logic & Language groep is in 2012 een interfacultaire benoemingsadviescommissie ingesteld, ter 
advisering van de benoeming van een hoogleraar Taalfilosofie (FGw) en een hoogleraar Logica en 
Cognitie (FNWI). Benoemingen die onderdeel vormen van twee dakpanconstructies worden 
verwacht in 2013. In 2012 is Sonja Smets het ILLC als UHD komen versterken. Op het gebied van de 
computationele linguïstiek is een UD geselecteerd (Ivan Titov) die in 2013 aantreedt. Een commissie 
zal een wiskundig logicus voor het ILLC werven. Anders dan voorzien was in 2012 op het gebied van 
de theoretische informatica geen nieuwe aanstelling nodig. 
 
Stafleden van het instituut zijn actief in veel verschillende bachelor- en masterprogramma’s aan de 
UvA, niet alleen als docent maar ook bij de organisatie, kwaliteitsbewaking en administratie van het 
onderwijs (punt e). Het instituut streeft ernaar deze inzet te versterken; voor de interne organisatie 
van deze onderwijsinzet is een structuur opgezet waarbij voor elke opleiding waar het ILLC een 
sterke betrokkenheid heeft, een staflid als contactpersoon fungeert. Vanuit het ILLC zijn 16 
projectvoorstellen ingediend (punt f); 3 Veni-, 2 Vidi-, 4 Vici- and 7 ERC-aanvragen, waarvan 2 zijn 
toegekend (een Veni voor Jakub Szymanik en in 2013 een Vici voor Khalil Sima’an) terwijl van 7 
aanvragen de uitslag nog onbekend is. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het aantal promoties aan het ILLC (punt d) kwam in 2012 uit op 10, waarvan 6 bij de FNWI. In de 
nabije toekomst daalt het aantal promoties, op de langere termijn wordt een flinke toename 
verwacht. 
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Overige activiteiten 
Het ILLC is een van de drie partners in het project Language in Interaction. Dit werd in 2012 door 
NWO geselecteerd in het kader van het Zwaartekrachtprogramma van NWO. Het project, waaraan in 
totaal 27.6 M€ subsidie is toegekend, behelst een samenwerking tussen het Max Planck Instituut 
voor Psycholinguïstiek, het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging en het ILLC. Doel van het 
project is om de menselijke taal te onderzoeken, vanaf het niveau van genen en brein tot dat van 
sociale interactie en taalkundige structuur. 
Dr. Khalil Sima’an was succesvol in 2012 met het verwerven van een STW-project Data-Powered 
Domain-Specific Translation Services on Demand, en, binnen een Europees consortium, van een 
Marie Curie ITN subsidie op gebied van machinaal vertalen. Ulle Endriss is de leider van een 
Europese Cost Action op het gebied van Computational Social Choice dat in 2012 werd toegekend, 
en door het ILLC zal worden gerund. 
 
Prijzen en eerbewijzen 
Aan Sonja Smets is de tweejaarlijkse Birkhoff-von Neumann prijs uitgereikt voor haar onderzoek op 
het raakvlak van kwantumstructuren en epistemische logica. Op 20 september hield Ronald de Wolf 
zijn oratie What quantum computing can do for you. De Wolf heeft zijn hoofdaanstelling bij het CWI, 
en is voor 0.2 fte werkzaam bij het ILLC als hoogleraar. Zijn onderzoek richt zich op de quantum 
computing en de complexiteitstheorie, en heeft toepassingen in en raakvlakken met de cryptografie, 
de natuurkunde en de wiskunde.  
 
Job Briët won de Stieltjesprijs 2011, ingesteld door de stichting Compositio 
Mathematica, voor het beste Nederlandse proefschrift in de wiskunde. In 
2011 promoveerde hij bij het ILLC op het proefschrift Grothendieck 
Inequalities, nonlocal games and optimization, met als promotor Harry 
Buhrman (CWI/ILLC). Briët’s proefschrift introduceert nieuwe varianten 
van de Grothendieck ongelijkheid en lost een 35 jaar oud probleem op in 
de Banach algebra.  

 
Onder grote belangstelling hield Rens Bod, 
hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen, op 14 
december 2012 zijn oratie Het Einde van de Geesteswetenschappen 1.0. 
Bod heeft zijn hoofdaanstelling bij de FGw en een nevenaanstelling bij de 
FNWI. Zijn leeropdracht behelst het aanwenden van moderne 
computationele methoden om binnen de geesteswetenschappen digitale 
corpora te ontsluiten en aldus patronen en motieven te ontdekken die 

nieuwe vragen en toepassingen mogelijk maken.  
 
3.2.5 Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde (KdVI) 
 
Korteweg-de Vries Instituut (KdVI) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Actualiseren werving 

buitenpromovendi en eventuele 
A In planperiode zijn 2 à 3 extra promovendi 

per jaar binnengehaald 

Prof. dr. Rens Bod 

Job Briët ontving de 
Stieltjesprijs 2011 
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Korteweg-de Vries Instituut (KdVI) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

aanpassing programma 
 B Versterking van het wiskunde 

onderwijs 
B 20% toename aantal KdVI in bachelor- en 

masterdiploma’s wiskunde en stochastiek 
(van 27 in ijkjaar 2009 naar 33 in 2012) 

 C Organisatie wiskunde 
zomeronderwijs  

C Concreet aanbod van wiskunde 
zomeronderwijs voor AUC en elders in 
UvA. Totaal 100 à 150 deelnemers 

 D Ondersteuning van het beleid van de 
faculteit met betrekking tot wiskunde 
serviceonderwijs 

D Bijdrage aan de ontwikkeling van het 
uitgebreid wiskundecurriculum binnen de 
faculteit 

 E Stimuleren Vernieuwingsimpuls en 
ERC projecten en andere 
persoonsgebonden subsidies 

E In planperiode 3 aanvragen en 1 
toekenning 

 F Samenwerking met VU verder 
uitwerken 

F Versterking van Onderzoek. Verbetering 
efficiëntie Onderwijs 

 G Opvolging van op termijn 
vertrekkende hoogleraar (Klaassen) 
voorbereiden 

G Komen tot profielen  
Mogelijk BAC’s ingesteld  
Eventueel “dakpan” benoeming 
gerealiseerd  

 H Opvolging bedrijfsvoerder realiseren 
en bedrijfsvoering KdVI herzien 

H Nieuwe bedrijfsvoerder in functie  

 I Afronding promotietrajecten I 5,5 promoties (±1) incl. twee 
doorgeschoven uit 2011  

 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2012 zijn twee buitenpromovendi met hun promotie binnen het KdVI begonnen (punt a). Veel 
aandacht ging in 2012 uit naar het wiskundeonderwijs. In de reguliere opleidingen zijn in totaal 42 
diploma’s gerealiseerd in de wiskunde en stochastiek (26 in de bacheloropleiding en 16 in de 
masteropleidingen). Daarnaast organiseert het KdVI zomercursussen Wiskunde A en B voor 
scholieren met een deficiëntie in deze vakken. In de zomer van 2012 hebben 25 deelnemers aan de 
Wiskunde A cursus deelgenomen. De Wiskunde B cursus had 74 deelnemers. Ook de 
zomercursussen voor AUC waren een groot succes. 32 studenten namen deel aan de precalculus 
cursus en 49 aan de prestatistics cursus. Ook hebben 76 studenten het Colloquium doctum examen 
wiskunde gedaan. Het wiskundeonderwijs binnen de volgende drie vakken bij levenswetenschappen 
is ontwikkeld en uitgevoerd: Bio-organische chemie, Biochemie & Celbiologie; Humane Anatomie en 
Fysiologie; Modellen van Gezondheid en Ziekte (punt d). 
 
In 2012 zijn drie aanvragen in de Vrije Competitie gehonoreerd (punt e). Het gaat hierbij om Hessel 
Posthuma, Ben Moonen en Tanja Eisner. Ook zijn twee VENI’s toegekend aan het KdVI (Neil Walton 
en Roland van der Veen). Verder is Harry van Zanten, die in 2012 een VICI verworf, per 1 september 
2012 aangesteld binnen het KdVI. In 2012 zijn daarnaast veel aanvragen ingediend, zowel bij NWO 
als bij de EU. Om de samenwerking met de VU verder te versterken, is in 2012 een gezamenlijk 
overleg gestart van de managementteams van het KdVI en het Mathematisch Instituut van de VU 
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(punt f). De gezamenlijke MT’s vinden eens per maand plaats. Ook heeft een bijeenkomst van de staf 
van de VU en de UvA plaatsgevonden. Hierin zijn de plannen voor onderwijs en onderzoek binnen 1 
Mathematisch Instituut Amsterdam (de werktitel is MIA) voorgelegd. Dit heeft in december 2012 

geresulteerd in een notitie. In september is Harry van Zanten 
begonnen in een dakpanconstructie voor de opvolging van 
Klaassen (punt g). Verder is de bedrijfsvoering van het instituut 
per 1 juni versterkt met de komst van Marieke Kranenburg. Zij 
is drie dagen in de week instituutscoördinator voor KdVI en 
twee dagen in de week voor API. 
 
Overige activiteiten 
In 2012 vond de midterm review van het onderzoek binnen het 
KdVI plaats. De Wetenschappelijke adviesraad constateert dat 
“The KdVI is a healthy institute with high-quality research in 
core areas of mathematics, both pure and applied. There is a 
good corporate spirit and the institute is run with care and 
devotion. The programme “Algebra, Geometry, and 
Mathematical Physics is outstanding, Stochastics is excellent 
and Analysis continues to develop well.”. De WAR erkent dat 

een grote uitdaging ligt in de samenwerking met de VU om tot een instituut te komen. Een 
gezamenlijk instituut biedt kansen, maar het proces om hiertoe te komen dient nog meer 
gestructureerd te worden. Een aanbeveling is om externe 
partijen sterker te betrekken bij het proces en advies te 
vragen over de strategische keuzes die moeten worden 
gemaakt. 
In 2012 werd het symposium “Leve de Wiskunde!” voor de 
10e keer georganiseerd door het KdVI en het ILLC. Bijna 100 
docenten en leerlingen van middelbare scholen wisten de 
weg naar het Sciencepark te vinden. Lezingen werden 
verzorgd door Chris Klaassen, Fokko van de Bult, Sonja Smets 
en Jason Frank. De dag werd door de deelnemers goed 
geëvalueerd en was een succes te noemen.  
 
3.2.6 Institute of Physics (IoP) 

Institute of Physics (IoP) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten  
2012 A Verbeteren begeleiding PhD’s A Verbetering monitoring & doorstroming, 

voorkomen stagnatie 
 B Uitvoeren tussentijdse evaluatie 

GRAPPA 
B Verdere integratie GRAPPA met ITFA, API en 

IHEF 
 C Consolideren GRAPPA 

zwaartepunt 
C Invulling laatste Tenure Track posities 

 D Versterken GRAPPA / ITFA D Aftrap Spinoza-onderzoek Verlinde 
 E Versterken QMQI cluster E Start exploitatie FOM-programma 

De Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen 
heeft Eric Opdam gekozen tot 
lid. Prof. dr. Eric Opdam (1960), 
hoogleraar Wiskunde en 
verbonden aan het Korteweg- 
De Vries Instituut voor 
wiskunde, wordt lid van de 
Afdeling Natuurkunde.
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Institute of Physics (IoP) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten  

‘Topological Insulators’ 
 F Exploiteren SNS-gelden/ 

versterken QMQI cluster 
F Benoeming HL Experimentele Quantumfysica 

 G Consolideren Soft Matter 
cluster 

G Bevestigen Soft Matter als volwaardig FNWI 
zwaartepunt 

 H Versterken Soft Matter cluster H Invulling Tenure Track positie Soft Matter 
Theory 

 I Versterken Soft Matter cluster I Aantrekken banden Shell Research in verband 
met verplaatsing activiteiten van Rijswijk naar 
Amsterdam 

 J Intensiveren samenwerking 
AMOLF 

J Opbouw onderzoeksgroep nanophotovoltaics; 
aantrekken bijz. HL op gebied van 
nanofotonica 

 K Uitvoeren flankerend beleid 
Sectorplan i.h.k.v. UvA-thema 
‘Sustainable world’ 

K Invulling Tenure Track / Dakpanconstructie 
Nanophotovoltaics  

 L Intensiveren samenwerking 
binnen het DITP 

L Voorbereiding en indiening DITP-aanvraag 
voor verwachte call ’Zwaartekracht’ (opvolger 
toponderzoekscholen) 

 M Aanvang upgrade projecten 
ATLAS, KM3NeT 

M Binnenhalen upgrade projecten ATLAS, 
KM3NeT 

 N Afronding promotietrajecten N 21 ± 2 promoties 
 O Aantal jaargesprekken 

monitoren en bevorderen 
O Met 75% van alle werknemers wordt een 

jaargesprek gevoerd 
 
2012 was voor het IoP in meerdere opzichten een succesvol jaar. Allereerst werd een groot aantal 
onderzoekssubsidies toegekend. Naast in totaal 4 FOM Projectruimtes (Schall+Bolhuis, de Jong, 
Gregorkiewicz en Spreeuw; ± 450k€ per stuk), een STW Open Programma (Gregorkiewicz; k€735) en 
een NWO Graduate Programme subsidie (GRAPPA; k€800) werden 2 Vidi’s (Dr. Shin‘inchiro Ando, 
Dr. Geoffrey Compère) en een Veni (Michael Heller) toegekend 
aan IoP-onderzoekers. De honorering van de FOM-programma’s 
Topological Insulators (k€2700 waarvan k€1100 voor UvA; 
programmaleider Golden) en Dark Matter (k€2000; 
programmaleider Decowski) vormden verdere highlights, 
alsmede op de valreep van 2012 de toekenning van de NWO 
Zwaartekrachtsubsidie voor het Delta-Institute for Theoretical 
Physics (D-ITP) onder UvA-penvoerderschap, ter hoogte van 
M€18,3. 
Het jaar 2012 was ook het jaar waarin het instituut afscheid 
nam van directeur Kareljan Schoutens, die Bart Noordam als decaan FNWI opvolgde. Daniel Bonn 
volgde hem vanaf oktober op als directeur. Kort daarvoor vond in de zomer nog de ingebruikname 
van de nieuwe IoP-hub plaats, waarbij de directeur, het management en het secretariaat compact 
en centraal in het instituut werden gehuisvest. 
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Vijf nieuwe hoogleraren sloten zich aan bij het hooglerarencorps van het IoP. Jean-Sébastien Caux 
werd bevorderd tot hoogleraar Theory of Low-dimensional Quantum Condensed Matter, Paul de 
Jong bekleedt sinds juni de leerstoel Hoge Energiefysica voorbij het Standaardmodel, Hermann Dürr 
(SLAC) werd in 2012 bijzonder hoogleraar Ultrafast X-Ray Science, AMOLF-groepsleider Femius 
Koenderink werd bijzonder hoogleraar Atoom- en Molecuulfysica en AMOLF-directeur Albert 
Polman verbond zich middels de leerstoel Photonic Materials for Photovoltaics aan het instituut. 
Laatstgenoemde ontving in 2012 samen met collega Atwater (Caltech) de prestigieuze ENI-award 
voor energieonderzoek. Ook in de prijzen viel Katerina Dohnalová, postdoc in de groep van 
Gregorkiewicz. Zij ontving de Amsterdam Science and Innovation Award 2012. 
 
Middels het succesvolle internationale symposium ‘Quantum Gases’ op 26 oktober zette het 
instituut het emeritaat van Jook Walraven luister bij. Walraven zal de komende jaren nog nauw bij 
het instituut en de UvA betrokken blijven, o.m. om zijn voortgezette toewijding aan het 
natuurkundeonderwijs. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2012 heeft het IoP een PhD council in het leven 
geroepen om, in navolging van andere instituten, 
de belangen van deze grote medewerkersgroep 
een stem te geven. Een van de eerste wapenfeiten 
van de PhD council is een wijziging van de manier 
waarop bij de IoP-divisies WZI en ITFA de 
evaluatiegesprekken worden gevoerd: vanaf 2012 
is hierbij behalve de begeleider/promotor ook een tweede begeleider uit een andere 
onderzoeksgroep aanwezig. Deze tweede begeleider is tevens aanspreekpunt voor de promovendus 
bij eventuele problemen met de eerste begeleider. De eerste ervaringen met deze systematiek zijn 
positief (punt a). 
De evaluatie van GRAPPA als UvA-zwaartepunt (punt b) heeft de uitstekende positie van dit center 
of excellence onderstreept. De laatste posities die met de additionele financiering die door het 
sectorplan natuur- en scheikunde en de erkenning als UvA zwaartepunt konden worden gecreëerd, 
zijn in 2012 ingevuld (c): met de komst van Ben Freivogel, Jacco Vink (API) en David Berge (IoP/API) 
vormen de in totaal zes nieuwe stafleden de nieuwe spil van dit gebied. 
Erik Verlinde startte in 2012 met zijn Spinozaonderzoek door aanstelling van promovendi en 
postdocs, alsmede van een medewerker die de uitrol van het bijbehorende outreachprogramma 
voor zijn rekening neemt (punt d). Ook binnen het al eerder genoemde gehonoreerde FOM-
programma Topological Insulators zijn de toegekende posities in de loop van 2012 ingevuld (punt e). 
De benoemingsprocedure voor de nieuwe leerstoel Experimentele Quantumfysica, die door het 
sectorplan natuur- en scheikunde kon worden gecreëerd, is in 2012 vrijwel afgerond (punt f). Met 
acht van de 27 kandidaten voerde de commissie in 2012 gesprekken; een benoemingsvoordracht 
van de beste kandidaat zal in 2013 worden ingediend. Het FNWI-cluster ‘in wording’ Soft Matter 
werd in november door de decaan bekrachtigd als volwaardig FNWI-cluster (punt g).   
 
De banden met FOM-Instituut AMOLF konden aanzienlijk worden versterkt (punt j). Niet alleen 
verbonden de genoemde AMOLF-onderzoekers zich als (bijzonder) hoogleraar aan het IoP, ook nam 
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in 2012 het ‘Solardam’-initiatief een vlucht. Hierin slaan onderzoekers van UvA, VU en AMOLF de 
handen ineen met een coherent onderzoeksprogramma rond het thema zonne-energie door een 
combinatie van fotovoltaïca, fotokatalyse en fotosynthese. 
Het behaalde succes van het D-ITP voorstel in de NWO Zwaartekrachtronde van 2012 werd 
hierboven al genoemd (punt l).  
De twee voorstellen voor de NWO Roadmap 2012, die vanuit het Nikhef zijn ingediend en waarin het 
IoP participeert, zijn beide gehonoreerd. Nikhef heeft daarmee zowel de detector-upgrades van het 
lopende LHC experiment op CERN, als de neutrinotelescoop KM3NeT op de agenda gezet (punt m). 
Tenslotte overtrof het instituut in 2012 haar eigen verwachtingen door met 24 promoties bijna een 
derde van het facultaire totaal voor haar rekening te nemen.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Een aantal beleidsvoornemens werd in 2012 niet of nog niet 
gerealiseerd. De tenure track positie Soft Matter Theory bij de 
ITFA-divisie werd aangehouden door de kans die ontstond om een 
meer senior wetenschapper aan te trekken (punt h). Verwacht 
wordt dat in 2013 duidelijk wordt of er met de bewuste kandidaat 
wordt verdergegaan, dan wel alsnog een meer junior onderzoeker 
zal worden gezocht. Ook de tenure track positie op het gebied van 
de nanofotovoltaïca kon nog niet worden ingevuld (punt k); in dit 
geval mede door de ontwikkelingen rond Solardam. Ook dit zal in 
2013 alsnog worden gerealiseerd. Door onduidelijkheid over de 
termijn waarop Shell een deel van haar researchactiviteiten naar 
Amsterdam wil verplaatsen, leidden de bestaande contacten nog 
niet tot concrete acties (punt i).  
Tenslotte werd het percentage van 75 procent dat FNWI-breed ten 
doel gesteld was voor de te voeren en registreren jaargesprekken in 2012 niet gehaald (punt o). Het 
wel gerealiseerde percentage is niet eenduidig bekend, wat ten dele wordt verklaard door de 
incomplete registratie van de gesprekken – de divisie IHEF maakte hierbij nog gebruik van de 
personeelsadministratie van Nikhef. In 2013 zullen deze administratieve hordes zijn weggenomen. 
 
3.2.7 Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek (API) 
 
Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Afronding promotietrajecten  A 4 promoties  
 B Voltooien initiële GRAPPA 

recruitment  
B 2fte UD/UHD/HL in zwaartepunt APP 

 C Leerstoel LEA search afmaken C Benoeming HL LEA 
 D SRON naar SPA halen  D Heldere procedure voor planning maken en 

gesprekken over details voeren 
 E Benoeming Gilfanov als bijz. HL E Benoeming voltooien en oratie laten 

houden 
 F Strategisch plan API 2012-2020 F Plan gereed, aanbieden aan decaan en 
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Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

opstellen  rector 
 G Inrichten APO  G Heliostaat operationeel, 12” in 

zonnekoepel operationeel 
 H Verbetering beheer APO H Overname beheer door API, op basis 

heldere afspraken met faculteit 
 I Lange termijn begroting 2012-2020 

opstellen  
I Inventarisatie toekomstverwachting 

1e/2e/3e geldstroom  
 J Bedrijfsvoering herzien in 

samenwerking met KdVI 
J Instituutscoördinator aangesteld en 

taakverdeling bedrijfsvoerder en 
instituutscoördinator afgebakend 

 K Uitvoering huisvestingsplan door 
middel van indikken 

K Alle API’s gehuisvest en goede afspraken 
met IoP over inzet beperkte overleg- en 
gastenruimte 

 L Stimuleren Vernieuwingsimpuls en 
ERC projecten en andere 
persoonsgebonden subsidies 

L Stimuleren minimaal 2 aanvragen 2012-15, 
waarvan 1 succesvol.  
Actief extern werven aanvragers  
Ca. 3 veni en 1 vidi/erc-start per jaar  

 M Verbeteren alumnirelaties en 
alumni-inzet  

M Publicatie alumniboekje. 
Nieuwsbrief voor alumni, 1-2/jaar 
Bio’s/carrières alumni online, ter info 
geïnteresseerde studenten  

 N Opnieuw bezien rol WAR N Plan voor samenstelling, inzet, en 
werkwijze WAR 

 O Bijdragen aan strategisch plan NL 
astronomie  

O Plan compleet begin 2012, API belangen 
prominent erin 

 P Verkenning astro-informatica 
opleiding(-sdelen) met IvI, CWI 

P Mogelijk plan voor BSc-minor of 
professional MSc/track (kan breder zijn dan 
alleen astro) 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2012 stonden de discussies rond de 
komst van SRON Utrecht naar Science Park 
en de samenwerking met de VU via AFS op 
de voorgrond (punt d). De gesprekken zijn 
in een gevorderd stadium. De komst van 
SRON zal de hoge-energieastrofysica in 
Amsterdam versterken. De lage-
energieastrofysica wordt door de 
ontwikkelingen verbreed en 
geïntensiveerd. De strategie van API is 
opnieuw tegen het licht gehouden, ook in 
het kader van het nu voltooide strategisch plan voor de Nederlandse astronomie (punten f en o). 
Ook GRAPPA, waarvan de initiële werving is voltooid (punt b), wordt versterkt via activiteiten van 
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SRON en VU. De lange-termijnbegroting voor API (punt i) en een strategisch plan dat de 
mogelijkheden de komende jaren in kaart brengt en daarin keuzes maakt, is in voorbereiding. Het 
wordt in zijn aangepaste rol (punt n) voor de midterm 
evaluatie van het najaar 2013 aan de WAR voorgelegd.  
 
Door een aantal pensioneringen is er veel mutatie onder 
de bijzonder hoogleraren en nulaanstellingen. API neemt 
afscheid van de hoogleraren Vincent Icke, Willem 
Hermsen en Henk Spruit, die nog als emeriti actief blijven. 
De aanstelling van prof. dr. Marat Gilfanov is in de 
afrondende fase (punt e). De bedrijfsvoering in 
samenwerking met KdVI via de aanstelling van Marieke 
Kranenburg is na enige iteratie stabiel en gezond (punt j). 
Het plan voor indikking is uitgevoerd (punt k). Wel werd 
al in 2012 duidelijk dat dit weer snel ongedaan wordt 
gemaakt. Dit heeft te maken met de nieuwe 
verhuisbewegingen van de FNWI naar aanleiding van de 
ruimteproblematiek (uithuizing ILLC). Op het terrein van 
huisvesting en bedrijfsvoering is de komende jaren nog 
de nodige onrust te verwachten i.v.m. de komst van 
SRON en AFS. De afbouw van APO en de overdracht van 
het beheer ervan aan API is ten naaste bij afgerond en 
wordt 2013 voltooid (punten g en h). Tevens is een 
technicus van het TC, Hans Gerritsen, in deeltijd 
aangesteld voor de afbouw en onderhoud van APO en het 
maken van gebruikshandleidingen. 
Er is in 2012 een groot aantal beurzen aangevraagd bij NWO en ERC/EU voor juniore en meer 
seniore onderzoekers (punt l), waarvan de beslissingen grotendeels pas in 2013 vallen. De druk op 
deze beurzen wordt steeds groter. Het aantal aanvragers stijgt bij een licht krimpend aanbod. API 
blijft een actief alumnibeleid voeren, dat leidde tot een vrij complete inventaris van de alumni en 
hun contactgegevens, in samenwerking met de AUV (punt m). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De werving van de HL LEA (punt c) en de verkenning astro-informatica (punt p) zijn uitgesteld tot 
2013. De 4 promoties die voor december 2012 zijn gepland, vinden alle in het eerste kwartaal van 
2013 plaats (punt a). 
 
3.2.8 Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS)  
 
Swammerdam Instituut voor Life Sciences (SILS) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 
 

A Optimaliseren onderwijsinzet SILS 
personeel 

A Maximalisatie inkomsten uit DVM en 
onderwijslast evenredig verdeeld over 
SILS medewerkers 

Op de vroege morgen van 6 juni 
verzamelden meer dan 70 
belangstellenden zich bij het 
observatorium van het sterrenkundig 
Instituut Anton Pannekoek (API) om 
de zeer zeldzame Venusovergang te 
zien. De volgende vindt pas plaats in 
2117. Door het slechte weer was de 
overgang niet vanaf het dak te zien, 
maar wel op het scherm via een 
directe verbinding vanuit Hawaï. 
Hoogleraar sterrenkunde Ralph 
Wijers gaf uitleg over het fenomeen 
Venusovergang met anekdotes uit de 
geschiedenis van de astronomie.
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Swammerdam Instituut voor Life Sciences (SILS) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Evaluatie beoordelingsrapport 
landelijke Visitatie Commissie Biologie 
op SILS Heidag 2012 

B Onderzoeksprioriteiten SILS bijstellen 
naar aanleiding van de aanbevelingen van 
de Commissie 

C Benoeming 2 bijz. hoogleraren rond en 
start formulering gezamenlijke 
promotietrajecten 

C Versterking positie SILS in 
onderzoekswereld 

D Rol Westerhoff en Muijzer (IBED) 
helder maken en UD, 2 AIO en TT 
gender positie Systems Biology uit SNS 
ingevuld 

D Versterking en zichtbaar maken 
zwaartepunt Systems Biology 

E Definiëring FNWI zwaartepunt Green 
Life Sciences in kader Amsterdam 
Economic Board (AEB) en Topsector 
Tuinbouw & Uitgangsmateriaal 

E GLS erkend door FNWI als zwaartepunt 

F Overgang VU Plantengenetica groep 
naar SILS 

F Focus en massa in UvA/VU 
plantenwetenschappen en genetica 
kennis verankerd in SILS 

G Indien opportuun verdere afstemming 
UvA/VU life science onderzoek starten 

G Afstemming, focus en massa in 
Amsterdam life science onderzoek 

H Aantrekken 2 bijz. hoogleraren 
gefinancierd door het 
plantenveredelingsbedrijfsleven en 
Seed Valley 

H Uitbouw samenwerking met bedrijfsleven 

I Aansluiten SILS bij AEB en Topsectoren 
Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, 
Agrofood en Life Sciences 

I SILS aangesloten op AEB en relevante 
Topsectoren ELI 

J Ondersteunen Roadmap projecten NL 
Eurobioimaging AM, DISC-ELIXIR en 
Systems Biology 

J Van NL Roadmap naar EU Roadmap naar 
financiering door EU 

K Stimuleren Vernieuwingsimpuls en 
ERC projecten en andere 
persoonsgebonden subsidies 

K Tenminste 2 Veni, 1 Vidi, 1 Vici en 1 ERC 
aanvraag indienen 

L Uitbouw van FACS (flow cytomer) unit L Bespoediging van bestaand onderzoek + 
nieuwe experimentele mogelijkheden 

M Indienen STW en EU projecten en 
apparatuur subsidies 

M Tenminste 2 STW en 4 EU projecten 
ingediend 

N Afronding promotietrajecten en 
rendementsverbetering 

N 15 promoties en 50% binnen 4 jaar 

 
 

O 75% medewerkers voert 
jaargesprekken waarvan de verslagen 
naar PZ gaan 

O Functioneren medewerkers en hun 
wensen en tevredenheid in beeld 
gebracht 

P SILS alumni site opzetten P Zicht op verdere carrière en contact 
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Swammerdam Instituut voor Life Sciences (SILS) 
2012 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

houden met voormalige SILS 
medewerkers  

Q Verbetering interne 
sollicitatieprocedures 

Q Kwaliteitsborging nieuw personeel 

R SILS office optimaliseren (o.a. 
outreach activiteiten) 

R Excellentie in organisatie (o.a. verbeterde 
PR van het instituut) 

 
 

S Opzetten accurate 
meerjarenbegroting instituut 

S Sluitende meerjarenbegroting op 
instituutsniveau 

T Implementeren centraal reservebeleid T Reservebeleidsplan vastgesteld voor 
2013-2016 

U Bezuinigingsmaatregelen 
implementeren 

U Gericht op sluitende exploitatie in 2014 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De onderwijsinkomsten voor SILS zijn opgelopen van 1.6 M€ in het studiejaar 2009/2010 naar 2 M€ 
in 2010/2011 en 2,4 M€ (= 43.289 uur) in 2011/2012 (punt a). Dit komt door de toegenomen 
aantallen studenten (vooral in de Master Neurosciences) en door een beter inzicht in de 
onderwijsactiviteiten van de medewerkers via het Docent Vergoedingsmodel (DVM). De 
aanbevelingen van de landelijke Biologie Visitatie Commissie waren positief (punt b). De gemiddelde 
score voor heel SILS was 4,5 op schaal tot 5. Het onderzoek van de Cluster Life Science Technologies 
wordt nog verder geïntegreerd in het onderzoek van de andere SILS onderzoekclusters. In 2012 is Dr. 
Eleonora Aronica (AMC) vanwege de Stichting Nationaal Epilepsie Fonds benoemd als bijzonder 
hoogleraar (punt c). Prof. dr. Peter Hordijk (Sanquin), die in 2011 is benoemd als bijzonder 
hoogleraar, is samen met prof. dr. Dorus Gadella (SILS) de werving van een gezamenlijk 
promovendus gestart ter versterking van het gezamenlijke onderzoek op het terrein van de 
celbiologie. Bij prof. dr. Elly Hol (NIN) en prof. dr. Wytse 
Wadman (SILS) is een gezamenlijke promovendus 
gestart om het gezamenlijke Alzheimeronderzoek te 
versterken. 
 
Het aantrekken van een tenure track onderzoeker 
binnen het UvA Zwaartepunt Systems Biology door 
prof. dr. Westerhoff is recent afgerond (punt d). Per 1 
mei 2013 zal dr. Matteo Barberis van de Humbolt 
Universität, Berlin, voor 5 jaar worden aangesteld als 
universitair docent. De werving van een postdoc en een AIO is inmiddels gestart. Green Life Sciences 
is door de Faculteit officieel erkend als een Research Priority (punt e). Het ‘groene’ onderzoek en 
onderwijs van SILS is bovendien nadrukkelijk op de kaart gezet bij de Amsterdam Economic Board 
evenals bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Het CvB van de UvA heeft financiën ter 
beschikking gesteld om de overgang van de groep prof. dr. Ronald Koes van Zuidas naar SPA te 
faciliteren (punt f). Er is voor deze groep laboratoriumruimte gevonden via een switch tussen labs 
van IBED en SILS. De verwachting is dat de groep Koes voor de zomer naar SPA kan verhuizen. In het 
kader van de vorming van AFS zijn discussies gaande binnen de domeinen Human Health & Life 
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Sciences, Microbiology, Green Life Sciences, Cell en Systems Biology om het onderzoek van SILS en 
het iOZI AIMMS optimaal op elkaar af te stemmen en te integreren (punt g). Dr. Joost Keurentjes 
(WU) is bij SILS benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Seed Valley, een 
samenwerkingsverband van 22 bedrijven in de plantenveredeling en zaadcoating in Noord-Holland 
(punt h). Ook de Provincie Noord-Holland heeft dit via een financiële bijdrage mogelijk gemaakt. Het 
doel van deze leerstoel is de samenwerking met het ‘groene’ bedrijfsleven wat betreft onderwijs en 
onderzoek verder uit te bouwen. Een aantal leerstoelgroepen heeft onderzoeksvoorstellen 
ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en Agrofood (punt i). Tot nu toe is dat niet 
succesvol geweest. Photanol BV heeft een investeringssubsidie van 1 M€ verworven voor uitbouw 
van zijn activiteiten.  
 
Het ‘Infrastructure for Systems Biology Europe (ISBE)’ voorstel waar prof. dr. Hans Westerhoff en 
Roel van Driel een belangrijke bijdrage aan leveren, is door de EU geselecteerd voor verdere 
uitwerking (punt j). Prof. dr. Dorus Gadella heeft de leiding van het NL Bioimaging AM project dat op 
de Dutch Roadmap for Infrastructure is gezet en dat zich komend jaar zal richten op Europese 
funding. Aan dr. Leendert Hamoen is een VICI grant (1,5 M€) toegekend n.a.v. zijn 
onderzoeksvoorstel ‘The dividing cell membrane: a promising target for novel antibiotics’ (punt k). 
Samen met dr. Tanneke den Blaauwen heeft Hamoen binnen SILS de nieuwe onderzoeksgroep 
Bacterial Cell Biology opgezet die zich richt op bacteriële membranen en 
celdeling. In 2012 zijn geen VENI, VIDI en ERC grants toegekend. Wel zijn 
projecten van vergelijkbare of grotere omvang toegekend. Hieronder 
vallen een NWO Zenith project bij dr. Martijn Rep (487 k€), een EU-KP7 
project van dr. Johan Westerhuis (463 k€) en het coördinatorschap van 
een EU Marie-Curie project (714 k€ subsidie voor SILS, dr. Maike 
Stam/Paul Fransz)). De fluorescentie geactiveerde celsorteerder (FACS) 
is een onmisbaar apparaat bij onderzoekslijnen binnen de groepen van 
prof. dr. Smidt en Westerhoff (punt l). Daarnaast kan de FACS een 
belangrijke rol gaan spelen bij andere onderzoekslijnen. Doordat de 
FACS operator in 2012 is uitgevallen voor zijn FACS taak komt dit laatste 
momenteel nog niet goed van de grond. In 2012 zijn 26 nieuwe 2e en 3e geldstroom projecten 
toegekend met een totaal subsidiebedrag van 6,9 M€ voor SILS (punt m). Onder deze projecten 
bevinden zich 5 NWO, 3 STW en 6 EU projecten. Opmerkelijk zijn de Marie Curie ITN subsidies voor 
onderzoeks- en opleidingsnetwerken EpiTRAITS gecoördineerd door dr. Maike Stam (3,58 M€) en 
AMBER gecoördineerd door dr. Leendert Hamoen (2,98 M€). Een deel van deze beide subsidies gaat 
naar SILS. 
 
In 2012 heeft SILS 16,5 promoties gerealiseerd (waarvan 5 buitenpromovendi bij bijzonder 
hoogleraren) (punt n). Hiervan zijn er 4 binnen 54 maanden na aanvang van het 48 maanden 
durende promotieonderzoek gepromoveerd en verdienen daarmee een promotiebonus. De anderen 
zijn later dan 54 maanden na aanvang gepromoveerd. Verkorting van de promotietermijn is een 
speerpunt binnen SILS. Via LinkedIn is een SILS Alumni site opgezet (punt p). Inmiddels hebben 39 
SILS (oud)medewerkers zich aangemeld. Verbetering wordt nagestreefd. De samenstelling van de 
SILS sollicitatiecommissies voor postdocs, AIO’s en OBP wordt door de betrokken 
hoogleraar/projectleider bekend gemaakt aan de SILS bedrijfsvoerder (punt q). Die maakt zo veel 
mogelijk deel uit van deze commissies en krijgt inzage in de sollicitatiebrieven. Het CV van de 

Dr. Leendert Hamoen ontving 
een VICI Grant 
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geselecteerde kandidaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de SILS directeur. De SILS directeur 
maakt deel uit van de sollicitatiecommissies voor al het wetenschappelijk personeel met uitzicht op 
een permanente aanstelling. Een voorstel tot aanstelling van een bijzonder hoogleraar wordt door 
de SILS directeur gedaan aan de FNWI decaan. In 2012 zijn er in 
totaal 17 berichten over SILS verschenen in de FNWI 
Nieuwsbrief en op de eigen website (punt r). De opening van de 
proeffabriek Photanol, waar gemodificeerde blauwalgen 
worden getest op de productie van oa. biobrandstoffen, en 2 
papers (in PNAS en Nature communications) hebben het 
landelijke nieuws en technische weekbladen gehaald.  
De meerjarenbegroting is door de verbeterde financiële control 
systemen sterk in accuratesse toegenomen (punt s). Het 
reservebeleidsplan is onderdeel van de meerjarenbegroting van 
SILS (punt t). De onderzoeksgroep Epigenetische regulatie van 
genexpressie van prof. dr. Arie Otte is in 2012 opgeheven i.v.m. 
de financiële situatie van SILS (punt u). De twee betrokken analisten zijn op vrijkomende 
analistenplaatsen elders binnen SILS geplaatst. Met Otte is een afvloeiingsregeling overeengekomen.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
In 2012 heeft 43 procent van de SILS medewerkers (exclusief AIO’s) een jaargesprekverslag 
ingeleverd bij Personeelszaken (punt o). In 2013 zal verbetering van dit percentage een speerpunt 
van het SILS beleid zijn. 
 
Overige activiteiten  
Nikon Instruments Europe heeft in samenwerking met de UvA het Centre of Excellence in Super 
Resolution Microscopy binnen SILS geopend. De samenwerking met ENZA zaden en bestaande 
expertise bij de leerstoelgroep Molecular Plant Pathology heeft geleid tot het opzetten van start-up 
bedrijf sciENZA door ENZA Zaden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De proeffabriek Photanol 
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4 Maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie 
 
4.1 Kennisvalorisatie 
 
Doel / KPI (43) Realisatie publiek – privaat instituut met omzet > 5 miljoen per 

jaar  
Wat was het doel voor 2012  Geen doelstelling  
Wat hebben we daarvoor gedaan Met private partijen uit de Chemie de mogelijkheid tot de oprichting 

van een instituut vergaand onderzocht. 
Wat hebben we bereikt in 2012 n.v.t. 
Toelichting  Initiatief is vanwege het slechte economische tij beëindigd. Wel is met 

enkele partijen kleinschalige, bilaterale samenwerking aangegaan. 
 
 Kennisvalorisatie 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Uitbreiden samenwerking met 

maatschappelijke en commerciële 
partijen 

A Toename contracten en inkomsten 2de en 3de 
geldstroom 
Totstandkoming nieuw chemie instituut met 
substantiële bijdragen vanuit industrie 
Besluit tot verhuizing van SRON van Utrecht 
naar Amsterdam 
Inhuizen ENZA (SILS) bij FNWI 
Pilot van de Codefabriek: uitval studenten 
informatica beperken en studierendement 
verhogen 

 B Meer aansluiting zoeken bij grote 
onderzoeksconsortia 

B Profilering van de kwaliteit van het FNWI 
onderzoek 
Uitslag mogelijke NWO-bijdrage voor 
LifeWatch 
Voorstel ontwikkelen voor participatie in 
FuturICT 

 C Instandhouding/uitbreiding 
octrooiportefeuille 

C 15 octrooien in portefeuille en 1 nieuwe 
licentieovereenkomst 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De samenwerking met maatschappelijke commerciële partijen is de laatste tijd toegenomen (punt 
a). Dit uitte zich onder meer in een beperkte toename van de 2de en 3de geldstroom inkomsten. 2012 
was ook het jaar waarin SRON besloot zich op Science Park Amsterdam te vestigen. Hiertoe worden 
in 2013 verdere voorbereidingen getroffen. Overige ontwikkelingen zijn dat het 
samenwerkingsverband sciENZA inmiddels is ingehuisd bij SILS. De Codefabriek wordt voortgezet als 
een zelfstandige activiteit van een bevriende relatie (BlueBubbleLab B.V) waarmee hecht wordt 
samengewerkt. 
Aansluiting bij grote onderzoeksconsortia (punt b) stond in 2012 vooral in het teken van het 
topsectorenbeleid. De meeste aansluiting is gevonden bij de topsectoren ‘High Tech Systemen & 



Jaarverslag 2012 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 

 
55 

Materials’, waaronder de ICT Roadmap en ‘Chemie’. Voor de Nederlandse deelname aan LifeWatch 
heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 miljoen euro toegekend. 
De octrooienportefeuille (punt c) van de FNWI is gegroeid tot 20 octrooien. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De totstandkoming van een nieuw chemisch instituut (punt a) kon helaas niet worden gerealiseerd. 
Een van de redenen hiervoor is dat het Nederlandse bedrijfsleven was gefocust op het 
topsectorenbeleid. Daarbij was het voor het buitenlandse bedrijfsleven niet het juiste moment voor 
langdurige grootschalige verplichtingen. Wat eveneens niet is gerealiseerd, is de honoratie van 
FuturICT als EU-Flagship. 
 
Overige activiteiten 
HIMS werkt intensief samen met de Stuurgoep Chemie en Matrix Innovation Center aan de 
totstandkoming van het ‘Innovation Lab Chemistry Amsterdam’. Dit is een incubator voor nieuwe 
bedrijfjes in de chemie. Deze zal gevestigd worden in Matrix VI en gaat medio 2013 van start. 
 
4.2 Science Park Amsterdam (SPA) 
 
Science Park Amsterdam (SPA) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Nieuwe organisatiestructuur Science 

Park Amsterdam 
Synergie tussen onderzoekinstituten 
op het Science Park vergroten 

A Betere afstemming en coördinatie van 
activiteiten 
Samenwerking intensiveren met eSC door 
meer gezamenlijk onderzoek 

 B Aanvragen subsidie voor 
Nederlandse investeringen in 
LifeWatch 
Bid opstellen voor wetenschappelijk 
hoofdkantoor van LifeWatch op het 
Science Park 
Profilering van Science Park 
Amsterdam als Metahub in FuturICT 

B Nederland kan formeel toetreden tot 
LifeWatch Europa door ondertekenen ERIC 
Besluit wetenschappelijk hoofdkantoor van 
LifeWatch op Science Park Amsterdam 
 
In hechte samenwerking met SARA en het 
eSC de Metahub Amsterdam presenteren 
als onderdeel van FuturICT 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Er is een directie Amsterdam Science Park (punt a) in het leven geroepen waarin onder meer de 
decaan van de FNWI zitting heeft. Andere directieleden zijn vertegenwoordigers van de gemeente 
en NWO-instituten die op het Science Park gevestigd zijn. Het eScience Center heeft enkele 
onderzoeksprojecten van IvI goedgekeurd. Hiermee is samenwerking concreet gestart. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De toetreding van Nederland tot de ERIC van LifeWatch (punt b) heeft nog niet in 2012 
plaatsgevonden; gestreefd wordt naar ondertekening in 2013. Ook een formeel besluit tot vestiging 
van het wetenschappelijk hoofdkantoor van LifeWatch op Science Park Amsterdam is uitgesteld. Er is 
wel een voorstel gemaakt voor het Science Park als Metahub in FuturICT. Maar omdat FuturICT niet 
is gehonoreerd, zal dit onderdeel niet op deze manier worden uitgevoerd. 
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Overige activiteiten 
De totale activiteiten op het Science Park – onderzoek, onderwijs en ondernemen – zijn op 
verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de gemeente Amsterdam 
om tegenwicht te bieden aan de gedachte dat een nieuw ‘Amsterdam Institute for Metropolitan 
Studies’ nodig zou zijn als aanvulling op wat al aan kennis en kunde op dit gebied in Amsterdam 
voorhanden is. 
 
4.3 Reputatie en outreach 
 
Reputatie en outreach 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Vormen van vakwerkgroepen* van 

diverse bètadisciplines 
A Ten minste twee vakwerkgroepen aan de 

FNWI (Informatica en Scheikunde), waarbij 
VO- en HO-docenten informatie uitwisselen 
en mee ontwikkelen aan nieuwe 
outreachactiviteiten 

 B Opzetten van brede regionale 
steunpunten samen met partner VU 

B De UvA levert inhoud en mankracht voor 
drie steunpunten: Wiskunde, Natuurkunde 
en Biologie. De VU doet hetzelfde voor 
NLT, Scheikunde en Informatica 

 C Ontwikkelen van nieuwe its labs 
aansluitend bij vakontwikkeling VO 
en expertise HO 

 Ten minste 2 nieuwe its labs 
(sciencelabs/masterclasses) 

* Vakwerkgroepen zijn georganiseerd rond vakinhoud waarbij ontwikkeling van het vak centraal 
staat. In een vakwerkgroep zijn leden van een onderzoeksgroep vertegenwoordigd en docenten uit 
het VO, naast het steunpunt van het betreffende vak en een medewerker van de Afdeling 
Communicatie. De vakwerkgroepen vormen de basis van alle nog te ontwikkelen 
outreachactiviteiten. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het beoogde doel van de vakwerkgroep is geborgd binnen de 
steunpunten (punt a). 
De brede regionale steunpunten zijn onderdeel van de its academy 
en betapartners (punt b). Dit is een hecht en duurzaam netwerk 
tussen VO en HO (32 middelbare scholen, 4 HO instellingen) dat sinds 
2004 bestaat. De samenwerking is contractueel vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Het netwerk heeft een eigen 
stuurgroep van schoolleiders en onderwijsdirecteuren uit HO. In 2012 
is de status van de volgende steunpunten: wiskunde in oprichting, 
natuurkunde actief, biologie in afwachting van sectorplangelden 

biologie. 
Er zijn 2 nieuwe its labs gerealiseerd (punt c). Dit zijn science labs, master classes en leskisten. 
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5 Bedrijfsvoering 
 
5.1 Algemeen 
 
5.1.1 Medewerkerstevredenheid 
 
Doel / KPI (33) Gemiddelde tevredenheid medewerkers over dienstverlening  
Wat was het doel voor 2012  6.8  
Wat hebben we daarvoor gedaan Opleidingen, vernieuwingen van systemen, stroomlijnen van processen 

en oplossen operationele problemen. 
Wat hebben we bereikt in 2012 6.9  
Toelichting   
 
Medewerkerstevredenheid 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Structureel verbeteren van 

processen d.m.v. 
klachtenafhandeling en stroomlijnen 
dienstverlening 

A Verbeterde processen, betere 
dienstverlening en minder klachten 

 B Voorbereiding project Operational 
Excellence 2013 

B Goedgekeurd plan van aanpak Operational 
Excellence 2013 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Rondom de dienstverlening (punt a) is gedetailleerde routeringsinformatie opgesteld. Met 
routeringsinformatie wordt bedoeld een overzicht dat antwoord geeft op de vraag: ‘waar moet ik 
zijn met mijn vraag, klacht of bestelling?.’ Deze is aan de secretariaten uitgedragen zodat deze als 
aanspreekpunt kunnen optreden. Ook is een FAQ opgesteld, die zo snel mogelijk wordt 
gepubliceerd. Daarnaast zal basisrouteinformatie binnenkort worden uitgereikt aan alle FNWI-
medewerkers. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het gelijktrekken van processen is nog niet afgerond. Wat eveneens nog tot stand moet worden 
gebracht, is een digitaal loket voor problemen op de website. 
 
5.1.2 Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Uitvoering van actiepunten n.a.v. 

advies van studenten over 
duurzamere bedrijfsvoering 

A Een meer duurzame bedrijfsvoering 

 B Medewerking verlenen aan 
initiatieven van CvB en derde 
partijen (AIM, EDBA) om het Science 

B Eventuele verzoeken m.b.t. de kosteloze 
inzet van wetenschappelijke specialisten 
(informatici en chemici) zijn gehonoreerd 
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De Gemeente Amsterdam heeft de 
warmte-koudeopslag op Science Park op 
13 juni 2012 beoordeeld als ‘zeer goed’ 
en ‘een van de best presterende’. In het 
project ‘Waar voor je geld’ evalueerde 
de gemeente het energierendement van 
57 warmte-koudeopslaginstallaties. 
Warmte-koudeopslag (WKO) is een 
duurzame methode om energie in de 
vorm van warmte of koude op te slaan. 
De warmte die in de zomer wordt 
opgeslagen in de bodem, kan in de 
winter worden gebruikt voor 
verwarming. Andersom wordt het 
overschot aan koude in de winter 
opgeslagen en gebruikt voor koeling in 
de zomer.  

Duurzaamheid 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

Park een proeftuin te doen zijn op 
gebied van “smart grids” 

(mits absorbeerbaar) 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In december 2012 heeft de faculteit een plan van aanpak Duurzaamheid vastgesteld. Dit gaat in op 
de praktische uitwerking van de resultaten van de brainstorm duurzaamheid (d.d. 13 september 
2012), de selectie van mogelijke acties op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en een 
stappenplan voor de uitvoering. Geselecteerde 
onderwerpen zijn: Meatfree Monday, Display 
energieverbruik, Natuurwandeling Sciencepark, Witte 
fietsenplan, Afvalinzameling, Themadag 
duurzaamheid, Hergebruik apparaten en 
Openingstijden gebouw.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De proeftuin op het gebied van Smart Grids is niet 
gerealiseerd. Als gevolg hiervan was de inzet van WP 
niet nodig. De faculteit is alleen indirect betrokken bij 
dit initiatief. 
 
5.1.3 Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) 
 
In april 2012 is het reorganisatietraject voor de 
overgang van de medewerkers van het Zoölogisch 
Museum Amsterdam (ZMA) naar het Naturalis 
Biodiversity Centre (NBC) gestart. De reorganisatie is binnen het voorgenomen tijdpad van negen 
maanden afgerond. De facultaire ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. Het lokaal overleg 
oordeelde positief over de afspraken die zijn gemaakt in het kader van flankerend beleid. Het ZMA is 
per 1 januari 2013 opgeheven. Op deze datum zijn de voormalige medewerkers van het ZMA in 
dienst getreden bij het NBC. De collecties zijn al in 2011 overgebracht naar het NBC. Hiermee eindigt 
het tijdperk van het ZMA in Amsterdam. 
De geschiedenis van het ZMA is met behulp van de medewerkers van het ZMA opgetekend door Ella 
Reitsma in het boek Duizend en meer verhalen op sterk water. 
 
5.2 Dienstverlening 
 
5.2.1 ICT (FNWI en Informatiseringscentrum) 
 
ICT (FNWI en IC) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Werven projectleider en 

windowsspecialist 
A  Indienstnames 
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ICT (FNWI en IC) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 B Upgrade Exchange en Office naar 

2010 
B Exchange en Office 2010 overal in gebruik 

 C Voltooien zelfsupport C Zelfsupportmodel overal in gebruik 
 D Aanbieden consulten GPU gebruik D Bezettingsgraad GPU-cluster > 50% 
 E Aanbieden interne leergang 

supercomputing 
E Verhouding aantal gebruikers lokale 

servers : supercomputers schuift minimaal 
25% richting supercomputers 

 F Interne bewegwijzering F Digitaal loket op website vertelt welke 
vraag waar thuishoort voor min. 90% van 
de vragen. 
Kamernummers zijn op internet zichtbaar 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Sinds oktober 2012 is de projectleider begonnen (punt a). Exchange en Office zijn opgewaardeerd 
naar de “2010” versies (punt b). De zelfsupport windows is voltooid (punt c). Per februari 2013 is 
deze bestelbaar. Verder zijn de GPU consulten aangeboden en afgerond (punt d). De interne 
leergang supercomputing is aangeboden in juni 2012 (punt e). De leergang is inmiddels uitgebreid 
met een theoretisch deel en gewaardeerd met 6 ECTS. Hij zal voortaan in blok 6 worden 
aangeboden, te beginnen in juni 2013. De kamernummers zijn op internet zichtbaar (punt f). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
In plaats van een windowsspecialist wordt een systeembeheerder geworven (punt a). Het digitale 
loket is niet gerealiseerd (zie punt f).  
 
Overige activiteiten 
De ontvlechting, die de technische boedelscheiding IC – FNWI behelst, is in volle gang. Dit traject 
heeft meerdere spin-offs, zoals de invoering van de beheerde linuxwerkplek. De maatwerkoplossing 
van de practicumplekken is inmiddels ingevoerd. 
 
5.2.2 Arbo, Milieu en Veiligheid 
 
Arbo, Milieu en Veiligheid 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A TraceLab optimaliseren A Verbeteren van het inkoop- en 

registratieprogramma TraceLab. 
Registreren van verschillende categorieën 
chemicaliën is een wettelijke verplichting 

 B Opzetten/ontwikkelen van een 
integraal veiligheidsbeleid 

B Verzamelen van alle vergunningen en 
noodzakelijke gegevens 
Opzetten van een Veiligheidscommissie die 
de faculteit zal adviseren m.b.t. 
veiligheidsissues 
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Arbo, Milieu en Veiligheid 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 C Aanvraag nieuwe 

Omgevingsvergunning en 
Lozingsvergunning 

C De huidige vergunningen zijn niet volledig 
en moeten worden aangepast 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het bestellen en registreren van chemicaliën is niet meer binnen één programma ondergebracht 
(punt a). Het bestellen van de chemicaliën gebeurt steeds meer via het bestelprogramma Order 
Direct. Er is een werkgroep Integraal Veiligheidsbeleid opgezet (punt b) die een nota Preventieve 
Veiligheid FNWI heeft geschreven. Deze wordt in 2013 afgerond en geïmplementeerd.  
De vergunningen die betrekking hebben op de werkzaamheden die door de faculteit binnen SPA907 
worden uitgevoerd, zijn volledig en up-to-date (punt c). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het registreren van chemicaliën via TraceLab moet nog 
worden geoptimaliseerd. Dit zal gebeuren door middel 
van een nog te maken versie van dit programma (punt a). 
 
Overige activiteiten 
Er is een commissie van Veiligheidscontactpersonen 
samengesteld. Een structureel overleg zal in 2013 
worden opgestart (punt b). 
 
5.2.3 Facility Services 
 
Facility Services 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A FMIS A In 2011 is het project FMIS gestart met als 

doel tot één gezamenlijk concernsysteem 
voor ondersteuning van de facilitaire 
werkprocessen bij de HvA en de UvA te 
komen 

 B Variabele Diensten (VD) B Goede afspraken met FS voor het opzetten 
van VD.  
Gebouw en Voorzieningenoverleg tussen 
de faculteiten onderling met FS 

 C Kwartaal rapportage klachten, 
storingen en aanvragen van 
goederen en diensten 

C Goede en overzichtelijke registratie en 
controle van storingen, klachten, 
aanvragen goederen en diensten, per 
gebouw en/of instituut 

 D Meerjarenplanning Gebouw en 
Installaties 

D Een degelijke meerjarenplanning waarin 
onderhoud en aanpassingen van gebouw 
en installatie wordt beschreven 
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Facility Services 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 E Meerjarenplanning FNWI E Een degelijke meerjarenplanning waarin 

onderhoud en aanpassingen van FNWI –
zaken wordt beschreven 

 F Europese Aanbesteding Chemicaliën 
en Laboratorium benodigdheden 

F Inkoop Chemicaliën en 
Laboratoriumbenodigdheden moet 
Europees worden aanbesteed. Op deze 
manier kunnen er betere en goedkopere 
contracten worden afgesloten. Er wordt 
onderzocht of er afspraken met andere 
universiteiten kunnen worden gemaakt om 
tot nog betere contracten te komen 

 G Communicatie verbeteren G Opstellen van contracten wordt gedaan in 
overleg met de eindgebruikers. Het 
eindresultaat wordt gedeeld met de 
eindgebruiker 

 
Gerealiseerde activiteiten  
De variabele diensten zijn voor 2012/2013 beter afgestemd op de medewerkers (punt b). Een aantal 
variabele diensten is opgezegd of verminderd. De communicatie met FS als contractbeheerder is 
verbeterd door dit onderwerp op de agenda van het Facilitair Tactisch Overleg te zetten. De faculteit 
is bij dit overleg ook aanwezig (punt g). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het project FMIS (punt a) is vertraagd. Het wordt in juni 2013 geïmplementeerd. Hierdoor kunnen 
nog geen goede kwartaalrapportages (punt c) en meerjarenplanning (punt d) worden verkregen. De 
faculteit is afhankelijk van FS voor deze implementatie. Het uitlopen van andere aanbestedingen (bv. 
gassen en cryogene vloeistoffen) en de beperkte beschikbaarheid van juiste medewerkers binnen FS 
hebben geleid tot het uitstellen van de aanbesteding van chemicaliën en laboratoriumartikelen tot 
2013 (punt f). 
 
Overige activiteiten 
Door het ontbreken van mankracht is het nog niet gelukt een goed meubilairplan voor de faculteit 
op te zetten (punt e). Dit zal later worden opgepakt. 
 
5.2.4 Technologie Centrum (TC) 
 
Technologie Centrum 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Organiseren technische colloquia en 

aanschuiven bij relevant overleg 
binnen FNWI instituten 

A Onderzoekers zijn bewuster van de 
mogelijkheden die TC hen kan bieden 

 B Informeren van FNWI instituten naar B 
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Technologie Centrum 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

mogelijkheden TC’s snel-service 
 C Uitgeven nieuwsbrief TC C 
 D Onderhouden TC-webpage D 
 E Opdrachtgevers stimuleren om 

technische werkzaamheden voor TC 
met 2e of 3e geldstroom te 
financieren 

E TC is minder financieel afhankelijk van 
FNWI 1e geldstroombudget 

 F Opzetten apparatuur-keuringen 
volgens de NEN3140 norm 

F FNWI voldoet daarmee aan wettelijke 
bepalingen 

 G Samenwerken met andere technisch 
ondersteunende diensten 

G TC wordt ook op de kaart gezet buiten de 
FNWI. Efficiency en synergie worden 
bevorderd  H Aannemen van opdrachten van 

externe onderzoekers 
H 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In februari 2012 is een technisch colloquium gehouden voor de instituten op het Science Park (punt 
a). Voor 2013 staan enkele bijeenkomsten gepland. Om de TC-medewerkers voor te stellen, heeft 
het TC een (concept) folder gemaakt (punt b). Het onderhouden van de TC-webpage (punt d) is 
opgepakt. Medewerkers van TC participeren regelmatig in extern gefinancierd onderzoek. De 
urenregistratie voorziet in een verantwoording, 24,9 procent van de productieve uren is in 2012 
geschreven op contractresearch (punt e). Veel medewerkers hebben een cursus NEN keuring 

gevolgd en zijn daarmee bevoegd om elektrische 
apparatuur te keuren volgens NEN3140 (punt f). De hele 
faculteit zal systematisch worden doorlopen en daarna 
worden bijgehouden. 
 
In 2012 is het Universitair Platform Technische 
Ontwikkeling gevormd (punt g). Het TC maakt hier deel 
van uit. Er is een samenwerking ontstaan met de HvA 
op het gebied van duurzame technieken en duurzame 
toepassingen. In 2012 koos het hoofd van het 
Technologie Centrum voor een andere werkkring. Er 

komt zo snel mogelijk een interim hoofd Technologie Centrum, in afwachting van ontwikkeling in het 
kader van de samenwerking UvA-VU. De formatie elektronici staat onder druk en is tijdelijk 
uitgebreid. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Veel activiteiten van 2012 zullen in 2013 worden voortgezet. Met name de zichtbaarheid en 
duidelijkheid voor onderzoekers over wat TC te bieden heeft, kan beter. Het TC heeft nauwelijks 
contact met externe onderzoekers. Dit wordt opgepakt om krachtiger samenwerkingen op te 
bouwen (punt h). Ook het uitgeven van de nieuwsbrief TC (punt c) is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 
2013 worden opgepakt. 
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Overige activiteiten 
De afdeling TC is als gevolg van de verhuizing optimaal ingericht. De reorganisatie en de transitie 
naar een platte organisatie hebben gevolgen voor de taakverdeling en verantwoordelijkheden van 
de medewerkers. De apparatuur database uit de NEN keuringen zal beschikbaar worden voor de 
faculteitsmedewerkers. 
Ook wordt binnen de Regio Amsterdam gezocht naar een samenwerking tussen wetenschappelijke 
instituten op technisch gebied. TC hoopt zo eenvoudige toegang te krijgen tot andere technieken en 
apparatuur. Verder biedt het TC hulp bij de practica op het gebied van onderwijs. 
 
5.2.5 Administratief Centrum (AC) 
 
Administratief Centrum 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Voorstel structureel overleg 

opstellen en bespreken met hoofd 
PSA (Personeels- en 
salarisadministratie) 

A Afspraak met hoofd PSA over structureel 
overleg 

 B Uitvoering structureel overleg met 
het Administratief Centrum  

B Verbetering van administratieve processen, 
betere informatievoorziening 

 C Voorstel tot aanpassen 
administratieve procedure en 
verwerking inkoop 

C Aantal onjuiste boekingen zo veel mogelijk 
beperken 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het structureel overleg met het hoofd PSA (AC) heeft in zijn beslag gekregen. Het overleg is zinvol en 
effectief (punt a). De administratieve processen en de informatievoorziening zijn verbeterd. De 
serviceverlening vanuit de PSA in geval van ad hoc problemen is doeltreffend (punt b). Wel maakt 
het AC nog regelmatig fouten met soms vervelende gevolgen. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Voor wat betreft het voorstel tot aanpassen van de administratieve procedure en verwerking inkoop 
is de constatering dat dit niet is gerealiseerd (punt c). 
 
5.2.6 Huisvesting en vastgoed 
 
Huisvesting en vastgoed 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Uitbreiding zitwerkkamers binnen 

SPA904 
A Huisvesten van de medewerkers van de 

faculteit binnen het complex SPA904 
 B Uitbreiding van werkgroepkamers 

binnen SPA904 
B Faciliteren van voldoende onderwijsruimten 

 C Verbouwingen aan laboratoria en 
experimenteerruimten 

C Verbouwingen moeten volgens een vast 
protocol verlopen 

 D De open structuur van het Science D Verbeteren van de terreinbeveiliging SPA 
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Huisvesting en vastgoed 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 

Park maakt de beveiliging van de 
verschillende gebouwen op locatie 
SPA904 noodzakelijk 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Binnen SPA904 was het onmogelijk om extra 
zitwerkkamers te realiseren (punt a). Daarom is 
uitgeweken naar SPA107, het voormalige 
Informatica-gebouw. Sinds januari 2013 is het 
instituut ILLC daar gehuisvest, waardoor ruimte 
vrijkomt voor andere instituten. Op de begane 
grond in gebouw A is een grote collegezaal voor 205 
personen gerealiseerd (punt b). In gebouw B zijn er 
zeven werkgroepruimtes bijgekomen. Hierdoor is 
het aantal en type onderwijsruimten binnen SPA904 nu voldoende. Er is een protocol voor de 
verbouwingen binnen laboratoria en experimenteerruimten opgezet i.s.m. de afdeling Huisvesting 
van FS (punt c). De laatste twee vrij toegankelijke binnenterreinen op het Science Park, bij de kassen 
en gebouw E, zijn door middel van een hekwerk afgesloten (punt d).   
 
5.2.7 Universiteitsbibliotheek (UB) 
 
UB (FNWI en UB) 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Creëren extra werkplekken  A 50 extra werkplekken (reeds gerealiseerd in 

2011) 
 B Schrijven catalogus B Catalogus zonder prijzen 
 C Opleveren digitale bibliotheek C Digitale bibliotheek Primo 
 D Opleveren readers online D Readers online 
 E Digitalisering on demand E Digitaliseren op aanvraag beschikbaar 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In het FNWI studiecentrum zijn door de UB 50 extra studentenplekken gerealiseerd (punt a). De 
nieuwe plekken zijn populair bij de FNWI-studenten. De digitale bibliotheek (portal) is vernieuwd 
(punt c). De zoekmachine voor boeken en tijdschriften is verbeterd.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De FNWI ziet graag dat de UB haar diensten in een dienstencatalogus beschrijft. Hiermee kan 
structuur en helderheid worden geschapen in het gesprek dat de faculteiten met de UB hebben over 
de gewenste dienstverlening en de daaraan verbonden kosten. De UB heeft nog geen 
dienstencatalogus opgeleverd (punt b). De faculteit dringt erop aan dat dit in 2013 alsnog gebeurt. 
Het initiatief om readers online te plaatsen (punt d) zal in 2013 verder worden uitgewerkt. 
De digitalisering on demand (punt e) van oude, nog niet digitale tijdschriften, is nog niet gestart.  
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Overige activiteiten 
De UB zal haar organisatie opnieuw inrichten. De faculteitsbibliotheken bestaan hierdoor straks niet 
meer als een zelfstandige eenheid binnen de UB-organisatie. Leidend in de nieuwe inrichting is het 
onderscheid tussen studiecentra en de informatiefunctie. De faculteit wil graag de klantgerichtheid 
op de locatie Sciencepark behouden. Ook wil ze een goede afstemming borgen tussen de bibliotheek 
en de facultaire medewerkers en studenten. 
 
5.3 Personeel 
 
5.3.1 Jaargesprek 
 
Jaargesprekken 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Aantal jaargesprekken monitoren 

en bevorderen 
A Met 75% van de werknemers1 wordt een 

jaargesprek gevoerd 
 B Ontwerpen plan van aanpak 

verbetering kwaliteit 
jaargesprekken2 

B Plan van aanpak “Verbetering kwaliteit 
jaargesprekken” 

 C Uitvoering plan van aanpak (evt. 
m.b.v. workshops) 

C Verbetering in kwaliteit en volledigheid van 
de jaargesprekken  

 D Organiseren training 
jaargesprekken voor (nieuwe) 
leidinggevenden 

D Leidinggevenden hebben 
gespreksvaardigheden ontwikkeld 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2012 is een project gestart waarbij de verbetering van (de kwaliteit van) het jaargesprek met de 
promovendus onderwerp is (punt b en c). Het OZIDO heeft op 1-10-2012 het “Advies verbetering 
onderwijsperformance in jaargesprek” aangenomen. In 2013 wordt dit geïmplementeerd. Een plan 
van aanpak om de kwaliteit van jaargesprekken te verbeteren is – vanwege tijdsgebrek – nog niet 
opgesteld. In 2013 worden weer trainingen georganiseerd, met name voor nieuwe leidinggevenden 
(punt d).  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Helaas is het aantal in 2012 ontvangen verslagen van jaargesprekken gedaald naar 48,2 procent van 
de medewerkers3, terwijl de doelstelling uit het FNWI-Bestuursconvenant 2011-2014 75 procent is. 
Ter vergelijking: In 2011 werd van 54,0 procent van de medewerkers een jaargespreksverslag 

                                                           
1 Alle tijdelijke en vaste medewerkers > 12 maanden in dienst met uitzondering van promovendi. 
Beoordelingen tijdens een "tijdelijke aanstelling ter beoordeling van de geschiktheid" tellen in dit verband mee 
als jaargesprek. 

2 In eerste aanleg wordt gericht op het jaargesprek (planning en evaluatie) met de promovendus. 

3 Zie voetnoot 2. 
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ontvangen, terwijl de doelstelling 60 procent was. Dit was een verdubbeling ten opzichte van de 0-
meting: tussen 1-10-2009 en 1-10-2010 werd slechts van 28,3 procent van de medewerkers een 
jaargespreksverslag ontvangen. Extra inspanning is nodig om in 2013 de doelstelling te realiseren dat 
‘met nagenoeg alle medewerkers wordt een jaargesprek gevoerd’ (punt a).  
 
5.3.2 Loopbaanontwikkeling WP 
 
 Loopbaanontwikkeling WP 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A 50% van de nieuwe U(H)D 

aanstellingen in de vorm van 
tenure track 

A Toename aantal WP-ers met concrete, 
prestatiegerichte loopbaanafspraken 

 B Voorbereiding 2e ronde 
MacGillavry Fellowship (MGF) 

B Plan van aanpak 2e ronde MGF 

 C Onderzoek kinderopvang voor 
medewerkers FNWI 

C Uitkomst onderzoek kinderopvang en 
actieplan 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De werving voor de 2e ronde MGF is gestart op 17 december 2012 
(punt b). Naar verwachting kan de faculteit in 2013 vijf fellowships 
toekennen aan vrouwelijk toptalent. In 2012 zijn afspraken gemaakt 
met de kinderdagopvang Kinderrijk (punt c). Mede vanwege de 
recente ontwikkelingen in deze markt zou vlotte plaatsing geen 
probleem moeten zijn. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Eind 2012 zijn er 10 U(H)D-ers met een tenure track overeenkomst. 
Van de zes U(H)D-ers die in 2012 in dienst zijn getreden is er één met 
een tenure track overeenkomst. In 2012 is de loopbaanafspraak van 
UHD naar HGL-schap geïntroduceerd. Dit betreft een traject van 5 jaar 
waarin een UHD de gelegenheid krijgt zich te bewijzen voor het 
hoogleraarschap. Er zijn twee UHD’s met een dergelijke loopbaanafspraak (punt a). 
 
5.3.3 Professionalisering en ontplooiing OBP 
 
Professionalisering en ontplooiing OBP 
 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Opstellen concept plan van aanpak 

professionalisering en ontplooiing 
OBP 

A Plan van aanpak “professionalisering en 
ontplooiing OBP” in concept 

 B Bespreking concept plan van 
aanpak in verschillende overleggen 

B Definitief plan van aanpak, goedgekeurd 
door het DT 

 
Gerealiseerde activiteiten 
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In 2012 heeft een aantal professionaliseringstrajecten plaatsgevonden: een 
professionaliseringstraject voor secretaresses (cursus MS Office Excel 2010, training 
‘Kernkwaliteiten’ en een cursus ‘Zakelijk Engels’) en een leergang financiën voor bedrijfsvoerders. In 
het najaar van 2012 zijn in aanloop naar een plan van aanpak “professionalisering en ontplooiing van 
OBP” drie zogeheten risicofactoren OBP in kaart gebracht (punt a). De eerste is vergrijzing en 
vervanging van technisch OBP, de tweede kwetsbaarheid in de bezetting en continuïteit (vanwege 
arbeidsongeschiktheid). De derde is kwetsbaarheid in de kwaliteit van het werk vanwege gebrekkige 
competenties. 
Drie werkgroepen hebben een nader onderzoek gedaan naar deze risicofactoren en de resultaten 
zullen gebruikt worden als input voor het plan van aanpak (punt b). Inmiddels is er een projectleider 
benoemd die in 2013 het project gaat uitrollen.  
 
5.3.4 In- en uitstroom en de flexibele schil 
 
Beide onderwerpen komen uit het IP (20110 – 2014) van de UvA. De norm van het CvB komt er op 
neer dat – vanwege de continuïteit en stabiliteit – niet meer dan 25 procent van het onderwijs door 
tijdelijk personeel zou moeten worden verzorgd. Uit de cijfers blijkt dat de FNWI weliswaar op een 
flexibele schil van 32 procent uitkomt, maar dat veruit het grootste deel van het tijdelijk personeel 
langer dan 1 jaar verbonden is aan de faculteit. De streefcijfers die het CvB in het IP noemt ten 
aanzien van in- en uitstroom zijn niet eenduidig en verhouden zich ook niet goed met de hoofdregel 
dat de werknemer in vaste dienst moet worden aangesteld. 
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6 Financiën 
 
6.1 De exploitatie in balans 
 
De begrote en werkelijke exploitatie van de FNWI voor 2012 wordt in onderstaande tabel getoond. 
Ook worden de verwachte kosten en opbrengsten voor 2013 en 2014 weergegeven. 

 
De resultaten, begroot en werkelijk, van de individuele onderwijs- en onderzoekinstituten van de 
FNWI staan in de onderstaande grafiek.  
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Exploitatie 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Exploitatie sluitend, binnen 1%-

marge van de omzet 
A Verwacht resultaat k€ 1.955 

 B Geen instituten met structureel 
verlies 

B Plan van aanpak gereed voor 
betreffende instituten 

 C Inzet reserves voor o.a. 
dakpanconstructies en 
zwaartepunten 

C k€ 500 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De FNWI heeft het boekjaar gesloten met een positief resultaat van € 1,9 miljoen, op een omzet van 
€ 122,0 miljoen. Dit resultaat is conform begroot (punt a). De totale omzet (baten) valt bijna € 6 
miljoen hoger uit, dankzij hogere opbrengsten onder meer uit contractonderzoek, en vanwege het 
verwerven van een NWO-zwaartekracht subsidie. 
 
Bij de onderzoekinstituten kent SILS een zeer negatieve exploitatie. Door een combinatie van 
besparingen (opheffen van een onderzoeksgroep) en het verhogen van de inkomsten (meer 
promoties) zal het instituut in enkele jaren weer op nul uitkomen (punt b). In 2012 was, mede door 
de beleidsmaatregelen om het studiesucces te verbeteren, het tekort bij het College of Science 
aanmerkelijk groter dan gepland. Door sterke studentengroei overschreed de Graduate School of 
Life and Earth Sciences haar toegestane tekort. Dankzij de studentengroei uit de afgelopen jaren 
liggen hogere budgeten in het verschiet en is vooralsnog geen sprake van een structureel negatieve 
exploitatie. Wel zal in 2013 de resultaatsontwikkeling van de onderwijsinstituten nauwlettend 
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worden gevolgd en zal de invoering van begrotingen op opleidingsniveau ter hand worden genomen 
(zie verder ook onder 6.2). 
 
Doel / KPI 
 

(4) Aantal promoties 
 

Wat was het doel voor 2012  100  
Wat hebben we daarvoor gedaan Zwaarder ingezet op verwerven van 2e en 3e geldstroom projecten die 

de bron vormen van nieuwe promotietrajecten. Meer aandacht voor 
buitenpromovendi. Er wordt sterkere nadruk gelegd op 
rendementsverbetering op allerlei manieren: waar mogelijk is 
meervoudige begeleiding geïntroduceerd om onnodige uitval te 
voorkomen, er zijn meer tussentijdse evaluatiemomenten ingebouwd 
(presentaties op aio-dagen, gesprekken met de “inquisitie”, e.d.) en de 
begeleiding in de slotfase is intensiever gemaakt. Monitoring vanuit de 
faculteit (decaan, PZ) is aangescherpt. 

Wat hebben we bereikt in 2012 85 
Toelichting  De faculteit beschikt momenteel over ruim 400 promovendi, inclusief 

bursalen, detachanten en FOM promovendi. Daarbovenop komen de 
buitenpromovendi. Enerzijds zullen meer bronnen aangeboord moeten 
worden om promovendi aan te kunnen stellen, anderzijds is blijvende 
aandacht nodig voor de verdere verbetering van het 
promotierendement en het voorkomen van uitval. 

 
In 2012 is in totaal k€ 462 uit eerder gevormde reserves ingezet (punt c). De middelen werden 
ingezet voor dakpanconstructies (k€ 100), onderzoeksvernieuwing/-zwaartepunten (k€ 75), 
apparatuur (k€ 170) en start-up packages voor tenure-trackers (k€ 120). De reserve van de faculteit 
ligt ruim boven de vereiste 10 procent-grens – de reserve behoort 10 procent van de omzet te 
bedragen. Om vernieuwingen in onderwijs en onderzoek gestalte te kunnen geven, zal de komende 
jaren een groter beroep op deze reserve worden gedaan. 
 
6.2 Verstevigen nieuwe financiële besturingsfilosofie 
 

Onderwijs Onderzoek

budgetbu
dg

et

Faculteit

docenten

€

Allocatiemodel

Docentvergoedingenmodel

 
 
Financiële besturingsfilosofie 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Evaluatie DVM A DVM-model herzien en vastgesteld 

voor komende 3 jaar 
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Financiële besturingsfilosofie 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
 B Invoering begrotingen 

opleidingsniveau 
B Begrotingen op opleidingsniveau 

beschikbaar 
 C Review allocatiemodel C 

 
Bepaald of allocatiemodel aangepast 
moet worden 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Met het docentenvergoedingenmodel (DVM) worden de kosten 
van personele inzet ten behoeve van het onderwijs vastgesteld. In 
het najaar 2012 is onder onderwijs-, opleidings- en 
onderzoeksdirecteuren een evaluatie van het DVM uitgevoerd 
(punt a) . Een herzieningsplan is opgesteld en binnen 
verschillende gremia besproken. Het nieuwe DVM zal in 2013 
technisch worden uitgewerkt en van toepassing zijn op het 
onderwijsjaar 2012/13.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Voor een goede beheersing van de kosten, gemoeid met 
onderwijs, is het belangrijk om tot een budgettering en financiële 
rapportage op opleidingsniveau te komen (punt b). Hiervoor is al 
veel werk verzet. Het zogeheten Onderwijs Dashboard maakt de 
kosten en opbrengsten van het onderwijs inzichtelijk tot op 
vakniveau. Voor de aan de opleidingen toe te kennen budgeten is een voorstel uitgewerkt, dat in 
2013 zal worden vastgesteld. Een plan is opgesteld over hoe het begroten op opleidingsniveau kan 
worden uitgevoerd. In 2013 worden eerst enkele pilots gedaan zodat later in dat jaar een begroting 
voor alle opleidingen kan worden opgesteld. 
 
Vanwege de ontwikkelingen met de AFS is besloten vooralsnog geen review van het allocatiemodel 
uit te voeren (punt c). Het gevaar dreigt anders dat er achter elkaar veranderingen in de 
budgetallocatie worden doorgevoerd, waardoor onnodige onduidelijkheid en onzekerheid ontstaat. 
 
Overige activiteiten 
De besturingsfilosofie van de FNWI is beschreven. In het document worden voor de faculteit de 
inrichtingsprincipes, de organisatie, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden etc. beschreven. 
 
6.3 Management control 
 
Management control 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Benchmarkonderzoek A Voor een aantal opleidingen financiële 

benchmark uitgevoerd 
Benchmark overige geldstromen uitgevoerd 

 B Prognosemodel onderwijs B Verfijnd prognosemodel ontwikkeld waarmee 
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Management control 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
onderwijsprestaties voorspeld kunnen 
worden 

 C Management Control C Criteria voor status “management control” 
vastgesteld 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Er zijn geen eenduidige criteria geformuleerd voor de status “management control” (punt c). Op 
basis van de positieve bevindingen van de accountant in 2012 stelt de FNWI dat het stadium van 
management control is bereikt. Over 2012 is ook een jaarverslag opgeleverd waarbij de financiële en 
niet-financiële ontwikkelingen in samenhang worden gepresenteerd. De faculteit werkt aan continue 
verbetering van haar planning- & controlcyclus. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Vanwege gewijzigde prioriteitstelling (o.a. AFS) en te geringe personele capaciteit is het benchmark 
onderzoek naar de kosten van opleidingen niet uitgevoerd (punt a). Mede in het kader van het 
verbeteren van de financiële beheersing van de onderwijsbudgetten (zie ook eerder, par 7.1 en 7.2) , 
blijft het voornemen om een dergelijk onderzoek uit te voeren gehandhaafd.  
 
Een prognosemodel voor de onderwijsopbrengsten is in ontwikkeling (punt b) en zal in 2013 worden 
opgeleverd. 
 
6.4 Verdere verbetering ondersteuning contractonderzoek 
 
Ondersteuning contractonderzoek 

 Activiteiten uit beleidsbegroting Beoogde resultaten 
2012 A Digitale workflow personeelsmutaties A Ontwikkeld en ingevoerd 
 B Onderzoek tijdschrijfmodule B Besluit tot invoering 

tijdschrijfmodule 
 C Afstemming 

projectenbureau/projectmanagement/BKT 
C Plan voor integrale 

dienstverlening 
 D Onderzoek digitaal projectdossier D Besluit tot invoering 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Na inventarisatie van de mogelijkheden in de ProjectAdministratieDatabase (PAD) is in het najaar 
van 2012 besloten een met PAD corresponderend webformulier te ontwikkelen (punt b). Hiermee 
kunnen uren ten behoeve van onderzoeksprojecten worden geregistreerd. Dit webformulier zal in 
2013 binnen de FNWI worden gehanteerd. 
Er is een notitie opgesteld waarin wordt voorgesteld de dienstverlening uit te breiden met advisering 
bij marktverkenning(sbeleid) aan instituten en individuele wetenschappers (punt c). Het plan 
voorziet ook in betere afstemming tussen de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 
afdelingen die een rol spelen in de dienstverlening rond contractonderzoek: Projectenbureau, 
Projectmanagement en Bureau Kennis Transfer. De notitie wordt in 2013 voorgelegd aan de directie. 
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Niet gerealiseerde activiteiten 
In 2012 is verder gebouwd aan de digitale workflow voor de personeelsmutatieformulieren (punt a). 
Waarschijnlijk kan de workflow halverwege 2013 in gebruik worden genomen. In 2012 is besloten 
(nog) niet over te gaan op volledig digitale projectdossiers (punt d). Dit besluit houdt verband met 
een UvA breed ingezet traject ter uniformering van projectbeheer. Wel heeft een herziening van het 
digitale documentenbeheer plaatsgevonden. 
 
Overige activiteiten 
In de tweede helft van 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw soort reguliere 
informatievoorziening over projectbudgetten ten behoeve van projectleiders. Met deze stap sluit de 
FNWI aan bij een UvA brede faciliteit in SAP. Het nieuwe projectstatus overzicht wordt in 2013 
ingevoerd. 
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