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Voorwoord 
 
2013 was een jaar waarin vele gebeurtenissen plaatsvonden op het gebied van zowel 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 2013. 
 
Management en organisatie 
Veel aandacht ging in 2013 uit naar de voorbereiding van de samenwerking van de FNWI met de 
zusterfaculteiten bij de VU. Het voornemen om te komen tot een gezamenlijke organisatie onder de 
noemer Amsterdam Faculty of Science werd op de valreep verworpen door de medezeggenschap.  
Door de onderwijsorganisaties en in alle voorlopige departementen van FNWI, FEW en FALW zijn 
desondanks gedetailleerde afspraken gemaakt over (onder meer) gemeenschappelijke opleidingen, 
gedeelde huisvesting en investeringen in onderzoek. Op 31 december liep het mandaat van Kareljan 
Schoutens af als decaan van de faculteit. 
 
Onderwijs 
In de periode februari-april 2013 heeft de UvA de instellingstoets Kwaliteitszorg met succes 
doorlopen. De faculteit heeft op verschillende manieren aan deze beoordeling meegewerkt. Maar 
liefst 16 opleidingen zijn beoordeeld in het kader van de verlenging van de accreditaties door de 
NVAO. Alle opleidingen zijn zonder voorbehoud beoordeeld als van voldoende niveau en kwaliteit. 
Een bijzondere beoordeling werd aan de masteropleiding Logic toegekend: deze opleiding is als 
‘excellent’ beoordeeld. Dit is de eerste opleiding van de UvA met dit predicaat. De instroom van 
nieuwe studenten is in september 2013 weer veel hoger dan in het jaar daarvoor:  meer dan 2000 
eerstejaarsstudenten, een toename van 24% ten opzichte van het vorige studiejaar.  
 
Onderzoek 
Op de valreep van 2013 werd aan het Networks consortium onder leiding van Michiel Mandjes een 
NWO Zwaartekrachtsubsidie toegekend. Het voorstel van Sustainable Chemistry ter verwerving van 
de status van UvA zwaartepunt werd toegekend en het initiatief tot samenwerking onder de noemer 
Informatics for a Data-rich World (I4DW) verwierf de status van FNWI onderzoekcluster. Twee 
hoogleraren van de FNWI ontvingen een ERC Advanced Grant (Joost Reek van HIMS en Lex Schrijver 
van KdVI-CWI) en twee wetenschappers ontvingen een VICI beurs van NWO (Sergey Shadrin van 
KdVI en Khalil Sima'an van ILLC). Daarnaast werden door acht faculteitsmedewerkers VIDI beurzen 
(6x) en ERC Consolidator Grants (2x) verworven.  
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie 
Op 13 september 2013 is het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC) officieel ingesteld tijdens 
het openingssymposium in de Aula van de universiteit. In dit interdisciplinaire expertisecentrum 
voor forensisch wetenschappelijk en medisch onderzoek in Amsterdam, bundelen FNWI, AMC  en 
het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ervaring, kennis en kunde op het gebied van de 
Forensische Wetenschap. UvA en VU hebben in oktober 2013 met FOM en ASML een Memorandum 
of Understanding getekend ten behoeve van vestiging van een Advanced Research Center for 
NanoLithography (ARCNL) op het Science Park. Met SRON wordt nog overlegd over vestiging op het 
ASP. 

Bedrijfsvoering  
Het project Operational Excellence is afgesloten, met als resultaat dat 80% tot 90% van praktische 
problemen die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen zijn opgelost. Gebruik van ICT in het 
onderzoek is effectiever doordat de ondersteuning vanuit de faculteit dichter bij het 
wetenschappelijk proces staat. Verder heeft de faculteit i.s.m. IC en FS het inkoopproces op diverse 
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punten verbeterd, waardoor het minder foutgevoelig is geworden en levertijden zijn bekort. Het 
veiligheidsbeleid en de sturing hierop is integraal voor de faculteit beschreven en op enkele 
specifieke onderwerpen zijn de processen verbeterd of een handboek opgesteld, bijvoorbeeld 
Genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia. De lichtgewicht GPS tracker voor 
vogels, die ontwikkeld is door het Technologie Centrum heeft IBED de academische jaarprijs 
opgeleverd. 
 
Financiën 
De faculteit heeft het boekjaar 2013 gesloten met een negatief resultaat van 750 duizend euro op 
een omzet van € 123,5 miljoen. De totale omzet (baten) valt ruim € 2 miljoen hoger dan verwacht. 
Dat is te danken aan hogere interne baten vanwege de niet begrote Zwaartekrachttoekenning voor 
IoP (2,0 miljoen euro) en toekenning van Profileringsgelden (1,5 miljoen euro). Daarnaast is sprake 
van een lagere omzet van contractinkomsten door uitstel van projecten (min 1,4 miljoen). Drie 
onderzoekinstituten kennen een fors negatieve exploitatie, met een tekort tussen de 0,6 en 1,2 
miljoen euro. Door een combinatie van besparingen en het verhogen van de inkomsten – met name 
door meer promoties – zullen deze instituten binnen enkele jaren weer op nul uitkomen.  
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1   Management en organisatie  
 

1.1 Samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) 
 
In 2013 is de besluitvorming voorbereid over het samen brengen van de bètafaculteiten van de VU 
en de UvA. Hiervoor heeft het Bouwteam, bestaande uit twee bètadecanen van de VU en de 
bètadecaan en bèta vice-decaan van de FNWI een Plan op Hoofdlijnen opgesteld. Op 2 juli 2013 
hebben de Colleges van Bestuur van UvA en VU een voorgenomen besluit genomen om de 
bètafaculteiten te integreren in de Amsterdam Faculty of Science (AFS). Met het voorgenomen 
besluit van beide Colleges begon de procedure van formele medezeggenschap. Eind december 
hebben de medezeggenschapsraden van de UvA hun instemming onthouden aan het voorgenomen 
besluit van de beide Colleges van Bestuur.  
 
Doel / KPI (44) Samenwerking met de VU uitgekristalliseerd 
Wat was het doel voor 2013  Uitvoering  
Wat hebben we daarvoor gedaan Besluitvorming voorbereid voor de integratie van de bètafaculteiten VU 

en UvA.  
Wat hebben we bereikt in 2013 Colleges van UvA en VU hebben een voorgenomen besluit genomen. De 

medezeggenschapsraden van de UvA hebben hier niet mee ingestemd.  
Toelichting  De samenwerking met de VU is niet geïnstitutionaliseerd, maar wordt in 

2014 voortgezet op basis van bottum-up initiatieven.  
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2  Onderwijs 
 
2.1  Algemeen 

In 2013 is door verschillende medewerkers veel tijd en energie besteed aan de voorbereidingen op 
de vorming van de AFS. In een aantal opleidingen wordt al samengewerkt, in andere opleidingen 
moet de samenwerking nog op gang komen. Voor de organisatie van al deze activiteiten is een 
kernteam samengesteld dat alle activiteiten door de faculteiten van UvA en VU heeft gecoördineerd. 
De samenwerking met de VU krijgt op steeds meer terreinen vorm, zo zijn de bachelor opleidingen 
Scheikunde van UvA en VU vanaf 1 september 2013 in verregaande mate samengevoegd. Zo wordt 
al het onderwijs in het Science Park verzorgd en is in overleg tussen VU en UvA gekozen voor het 
benoemen van één opleidingsdirecteur voor de opleiding. Ook de Opleidings- en Examencommissies 
doen hun werk in toenemende mate gezamenlijk. Nu de Gezamenlijke Vergadering niet instemt met 
het voorstel, zal in de loop van 2014 de samenwerking langs de lijnen van de staande organisatie 
worden voortgezet. 
 
Gedurende het verslagjaar zijn 16 opleidingen van de faculteit beoordeeld in het kader van de 
verlenging van de accreditaties door de NVAO. Het schrijven van de zelfstudies, de voorbereidingen 
op het bezoek van de panels en de bezoeken zelf, hebben de opleiding veel tijd en energie gekost. 
De resultaten van deze beoordelingen zijn bemoedigend: alle opleidingen worden zonder enig 
voorbehoud als van voldoende niveau en kwaliteit beoordeeld. Daarnaast worden enkele 
opleidingen op enkele standaarden als goed beoordeeld. Een bijzondere beoordeling werd aan de 
masteropleiding Logic toegekend: deze opleiding wordt als ‘excellent’ beoordeeld, hiermee is dit de 
eerste en enige opleiding van de UvA met dit predicaat.  
 
De instroom van nieuwe studenten is in september 2013 weer veel hoger dan in het jaar daarvoor. 
Een toename naar meer dan 2000 eerstejaarsstudenten (een gemiddelde toename t.o.v. 2011-2012 
van 24%) zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte in het faculteitsgebouw maximaal moet worden 
gebruikt om alle onderwijsactiviteiten te kunnen herbergen. Bij een gelijkblijvende groei voorziet de 
faculteit voor het studiejaar 2014-2015 een ernstig tekort aan onderwijsruimten op het Science Park 
en bereidt daarom maatregelen voor die de te verwachten groei moet opvangen. In het streven 
studenten een goede indruk van de opleiding en studieomgeving te bieden en hen er toe te 
bewegen zich goed te oriënteren op de opleiding die zij gaan volgen, biedt de faculteit het 
programma ‘Matching’ aan. De voorbereidingen voor de eerste uitvoering van dit programma in het 
voorjaar van 2014 zijn in volle gang. 
 
In 2013 zijn nieuwe Opleidingsdirecteuren benoemd voor de opleidingen Scheikunde, Artificial 
Intelligence en Biomedical Sciences. In juni 2013 heeft mw.mr. Jeanine Meerburg de functie 
Directeur Onderwijs neergelegd, zij is opgevolgd door prof.dr. M.A. Haring. Als Onderwijsdirecteur 
van de Graduate School of Life and Earth Sciences is dr. H. van der Spek benoemd. 
 
De faculteit wil meer excellente studenten ertoe bewegen hun masteropleiding hier te komen 
volgen. Voor dat doel heeft de faculteit geld beschikbaar gesteld om Amsterdam Science Talent 
Scholarships toe te kennen aan studenten die aan de criteria voor de beurs voldoen. In het 
studiejaar 2014-2015 zullen de eerste studenten met deze beurs aan de faculteit komen studeren. 
Een aantal studenten heeft in 2013 een prijs gekregen voor hun prestaties in het onderwijs. De 
tweede prijs UvA scriptieprijs was voor Martí Perarnau Llobet (Physics), de KNCV Golden Master 
Award 2012 voor Isabel Kerschgens en de juryprijs best pitch tijdens het seminar Researching 
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Sustainability in Amsterdam voor Helias Andriessen. Verder was er vier maal brons voor Sam van den 
Brink, Carla Groenland, Jolien Kerssens en Alan Groot bij de internationale wiskundecompetitie.  
 
2.1.1  Instellingsaudit 
 
Doel / KPI (21) Besturingsconcept onderwijskwaliteit aanwezig 
Wat was het doel voor 2013  Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Het besturingsconcept onderwijskwaliteit is in 2012 vastgesteld, in 2013 

geen aanvullende activiteiten. 
Wat hebben we bereikt in 2013 Aanwezig 
Toelichting  Ook in 2014 zullen geen aanvullende acties worden ondernomen.  
 
Doel / KPI (22) Jaarplan per college/school aanwezig 
Wat was het doel voor 2013  Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Jaarverslag 2011-2012 en jaarplan 2013-2014 zijn opgesteld. 
Wat hebben we bereikt in 2013 Aanwezig 
Toelichting  Jaarverslag 2012-2013 en jaarplan 2014-2015 opstellen.  
 
Doel / KPI (23) Verantwoording per college/school aanwezig 
Wat was het doel voor 2013 Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Jaarverslag 2011-2012 en jaarplan 2013-2014 opgesteld.  
Wat hebben we bereikt in 2013 Aanwezig 
Toelichting  Jaarverslag 2012-2013 en jaarplan 2014-2015 opstellen.  

 
Doel / KPI (24) Onderwijskwaliteitsbeleid aanwezig 
Wat was het doel voor 2013  Aanwezig 
Wat hebben we daarvoor gedaan Handboek Kwaliteitszorg is vastgesteld in 2012. 
Wat hebben we bereikt in 2013 OC’s en EC’s nemen deel aan bijscholingsactiviteiten. De opleidingen 

werken met de afspraken die in het handboek zijn vastgelegd. 
Toelichting  Verder ontwikkelen van de curriculumevaluaties en versterken van de 

feedback aan studenten naar aanleiding van onderwijsevaluaties. Dit 
laatste onder andere door deelname aan de pilot UvA-Q.  

 
 
Onderwijs algemeen 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Voorbereiding op Instellingstoets 

UvA 
A Succesvolle audit FNWI in het kader van de 

Instellingstoets Kwaliteitszorg 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In de periode februari-april 2013 heeft de UvA de instellingstoets Kwaliteitszorg met succes 
doorlopen. De faculteit heeft aan deze beoordeling meegewerkt door te participeren in de afspraken 
die in de UvA met betrekking tot de processen rond kwaliteitszorg in het onderwijs zijn gemaakt en 
door het leveren van capaciteit aan het team dat de kritische zelfreflectie van de UvA heeft 
opgesteld, welke als basis voor de beoordeling heeft gediend. In het in mei 2013 verschenen rapport 
komt de NVAO-commissie tot een positief oordeel over de UvA: “De commissie is onder de indruk 
van de overtuigende wijze waarop de Universiteit van Amsterdam heeft laten zien een duurzame 
koerswijziging ingezet te hebben en in control te zijn over de kwaliteitszorg voor haar onderwijs. De 
instelling voert op basis van een heldere visie consistent beleid en stelt dit bij als de resultaten daar 
aanleiding toe geven. Zij doet dit op inhoudelijke gronden en in goed overleg met betrokkenen.” 
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2.1.2  Studiesucces 
 
Het project Studiesucces is verder uitgerold in de bachelors en van start gegaan in de masters. 
Tabellen en KPI’s die hierbij horen komen in paragraaf 2.2 en 2.3 aan bod. 
 
2.1.3  Kwalificatie onderwijs 
 
De faculteit hecht grote waarde aan het faciliteren van permanente deskundigheidsbevordering, ook  
van medewerkers die onderwijs verzorgen. De planning van de deelname aan het BKO-traject vergt 
afstemming van de BKO-organisatie en -planning met de onderzoeksinstituten.  
 
Doel / KPI (13) % docenten dat minimaal BKO heeft 
Wat was het doel voor 2013  70%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Docenten uitgenodigd het programma te doorlopen. Het programma is 

op enkele punten aangepast. 
Wat hebben we bereikt in 2013 50% 
Toelichting Het percentage docenten dat de BKO heeft behaald, is afhankelijk van 

de gehanteerde definitie. De faculteit volgt de definities die in het  
kader van de prestatieafspraken zijn opgesteld. 

 
 
Onderwijs algemeen 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Opleiding BKO-traject 

 
A Nieuwe staf: 12 certificaten. 

Zittende staf: 90 certificaten.  
 B Ontwikkeling traject voor SKO B Ontwikkelen opleidingsprogramma SKO en pilot 

met 5 docenten. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
De helft van de in principe in aanmerking komende medewerkers heeft in 2013 het BKO traject 
doorlopen. Van de andere helft is 26% bezig het traject te doorlopen. Van de resterende groep (24% 
van het totaal)  is 16% uitgezonderd van deelname vanwege gevorderde leeftijd (60 jaar of ouder), 
een kleine UvA aanstelling of een docent-4 aanstelling. In enkele bijzondere gevallen zal op 
individuele basis worden bekeken of het doorlopen van het traject gewenst is. In 2013 zij 65 BKO-
certificaten uitgereikt aan docenten van de FNWI (punt A). Voor de SKO, als vervolg op de BKO, is in 
overleg met de opleidingen en de docenten een structuur ontworpen. Met de eerste drie modulen 
wordt begin 2014 een pilot uitgevoerd (punt B). 
 
2.1.4 Studenttevredenheid 
 
Studenttevredenheid is een van de belangrijke onderdelen van de Nationale Studenten-enquête 
(NSE) die elk jaar onder de studenten in het hoger onderwijs wordt afgenomen. Twee onderdelen 
van de enquête zijn door het College van Bestuur aangewezen als Kritische Prestatie-indicator (KPI). 
Hoewel het verband tussen door de faculteit genomen maatregelen en de uitkomsten van het 
onderzoek niet altijd direct zijn aan te wijzen, blijft de faculteit actief om de score op 
studenttevredenheid te verhogen. Dat wordt gedaan door met behulp van het systeem van 
kwaliteitszorg, met een belangrijke rol voor de Opleidingscommissies, en met inzet van de 
deskundigheid van de betrokken docenten de inhoud van de opleidingen te verbeteren. Gezien de 
scores op de betreffende KPI’s kan de conclusie worden getrokken dat we op de goede weg zijn, 
maar ook dat we er nog niet zijn.  
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Doel / KPI (31) % tevredenheid over studie-inhoud 
Wat was het doel voor 2013 79%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Aanpassingen in het curriculum op basis van onderwijsevaluaties en op 

basis van input door wetenschappelijke staf over de ontwikkelingen in 
het vakgebied. 

Wat hebben we bereikt 2013 78% 
Toelichting  Door de introductie van een systeem van systematische 

curriculumevaluaties (als onderdeel van een UvA-breed project) 
verwacht de faculteit hier nog vooruitgang te kunnen boeken. 

 
Doel / KPI (32) % tevredenheid over studiefaciliteiten 
Wat was het doel voor 2013  80%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Werkplekken voor studenten zoveel mogelijk uitgebreid, openingstijden 

gebouw verruimd. 
Wat hebben we bereikt in 2013 76% 
Toelichting  We naderen het streefgetal, voortdurend monitoren van de situatie is 

noodzakelijk. 
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2.2 Bacheloronderwijs 

2.2.1  College of Science (CoS)  
 
Het College of Science is verantwoordelijk voor de bacheloropleidingen Psychobiologie, 
Informatiekunde, Scheikunde, Biologie, Informatica, Wiskunde, Kunstmatige intelligentie, Natuur- & 
sterrenkunde en Biomedische wetenschappen. In 2013 waren bij deze opleidingen ruim 2500 
studenten ingeschreven. 
 
Beleidsbegroting CoS 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Verdere uitrol studiesuccesmaatregelen A 65% herinschrijvers van cohort T-4 haalt 

bachelor in vier jaar. 
10% reductie van de uitval van herinschrijvers 
in jaar 2 en 3 t.o.v. 2010. 

 B Uitbouw van het Science+ 
Excellentietraject 

B In het voorjaar van 2013 wordt een projectplan 
opgeleverd. Doelstelling is dat 10% van de 
bachelorstudenten deelnemen aan honours- en 
excellentieprogramma’s.  

 C Invoeren bindend studieadvies van 42 
EC bij Exacte- en Informatie-
wetenschappen.  Levensweten-
schappen  volgt 1 jaar later i.v.m. 
ontvlechting van curricula. 

C Reductie langstudeerders ten opzichte van 
2010. 

 D Komen tot een definitie van research 
based onderwijs in AFS verband 

D Definitie geformuleerd. 

 E Project alumnibeleid op facultair en CoS 
niveau uitvoeren 

E In maart 2013 plan van aanpak gereed. Doel is 
het betrekken van alumni en het werkveld bij 
het FNWI onderwijs. 

 F Gezamenlijk UvA/VU curriculum en 
studentenomgeving opzetten. Opzetten 
gezamenlijke nieuwe 
studentenvereniging 

F Integratie van de Scheikundeopleidingen UvA 
en VU.  

 G Stroomlijnen tutoraat en vaardigheden 
aanpak 

G Sterktes en zwaktes van de verschillende 
aanpakken in kaart gebracht en komen tot een 
homogene en optimale benadering 

 H Inhoudelijke ontvlechting 
bacheloropleidingen 
Levenswetenschappen 

H Opleidingen zijn ontvlecht m.i.v. 2013. 

 I Studentenassistenten en phd’s trainen 
in didactische vaardigheden. Systeem 
hiervoor ontwerpen en afspraken  
maken met onderzoeks-instituten  

I Minstens 50% van alle assistenten heeft een 
didactische introductie ontvangen. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Doel was dat 65% van de herinschrijvers van cohort de bachelor afrond in vier jaar. Voor 2012-2013 
komen de opleidingen van het CoS uit op een gemiddelde van 68% (punt A). Het Projectplan 
Excellentieonderwijs Science+ is opgeleverd, het aantal studenten met een honoursprogramma is nu 
bijna 7%. Inhoudelijk is het programma versterkt door het aanstellen van een honourscoördinator 
per opleiding, uitbreiding van het aantal dubbele-bachelorprogramma’s en uitbreiding van het 
aanbod van Honours vakken (punt B). Het Bindend Studieadvies (BSA) is ingevoerd bij de opleidingen 
Scheikunde, Wiskunde  en Natuur- en Sterrenkunde. Voor de opleidingen Informatiewetenschappen 

 
 

Jaarverslag 2013 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  10
  

 



 
is gekozen voor een jaar uitstel tot het studiejaar 2014-2015 (punt C). De opleidingen Scheikunde 
van UvA en VU zijn met ingang van 1 september 2013 volledig geïntegreerd. De opleiding scoort TOP 
in de Keuzegids Hoger Onderwijs (punt F). De opleiding Psychobiologie is ontvlochten van de overige 
opleidingen Levenswetenschappen, de ontvlechting Biologie/Biomedische wetenschappen is 
uitgesteld in afwachting van ontwikkelingen in het Bètacluster Amsterdam (punt H). 
 
Gedeeltelijk gerealiseerd 
De ontwikkeling van de visie op research based teaching wordt in het kader van het Amsterdams 
Bèta-cluster voortgezet (punt D). De stroomlijning van het tutoraat en vaardighedenprogramma’s: er 
is een kernprogramma van 18 EC geïdentificeerd (6 EC per jaar) met daarin 5 leerlijnen. De 
uitvoering volgt in 2014 (punt G). Het trainingsaanbod is verder uitgebreid, maar door de sterke 
toename van de aantallen studentassistenten is dit programma nog niet geheel uitgevoerd (punt I). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De uitval van herinschrijvers in jaar 2 en 3 ligt op 16%. De effecten van de verbeterde 
studiebegeleiding het BSA in een aantal opleidingen zullen zich naar verwachting in de komende 
jaren laten zien (punt A). De aanpak van het alumnibeleid is nog niet volledig tot ontwikkeling 
gekomen. De faculteit heeft besloten dit dossier in overleg met de afdeling Communicatie te herzien 
in 2014. Het aantal opleidingen met Linked-In groepen is toegenomen en interactie met alumni 
neemt toe (punt E). 
 
Overige activiteiten: accreditatie en onderwijsbeleid 
Vier opleidingen zijn beoordeeld in het kader van de aanvraag verlening accreditatie: Kunstmatige 
Intelligentie heeft een algemeen oordeel goed, Wiskunde scoorde goed op standaard 2. Biologie, 
Wiskunde en Scheikunde kregen het predicaat Topopleiding in de Keuzegids Hoger Onderwijs. 
Instroom en rendement groeiden door. Andere aandachtspunten van het CoS waren het 
integratietraject met VU, financiën van opleidingen, ontwikkeling vaardigheden- en honours 
programma ’s, invoering BSA, opzetten UvA Matching, invoering numerus fixus voor Psychobiologie, 
verbetering van kwaliteitszorg en toetsing, verbetering studentcommunicatie en opvang hoge 
instroom en daardoor toenemende frictie tussen onderzoekscapaciteit en onderwijscapaciteit. De 
werkdruk is als gevolg daarvan aanzienlijk toegenomen. Dat is overwegend goed geabsorbeerd, 
maar er blijven zorgen over overbelasting van de organisatie. Gelukkig zijn op veel aandachtspunten 
ook resultaten geboekt. Na lange onderhandelingen is een nieuwe vijfjarenafspraak gemaakt met 
Psychologie over de inzet bij de opleiding Psychobiologie. UvA-Matching is opgezet en wordt voor 
het studiejaar 2014-2015 uitgerold. De integratie van de opleidingen Scheikunde met de VU is na 
een grote interventie in het voorjaar nu in een gevorderd stadium. Op basis van een externe 
evaluatie zullen de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde verder worden geïntegreerd. De 
opleidingen Wiskunde zijn in vergevorderd stadium van afstemming curricula en verdere integratie, 
voor Biologie zullen de verkenningen starten. Het BSA is ingevoerd bij de drie Exacte 
Wetenschappen opleidingen en voorbereid bij de drie Informatie Wetenschappenopleidingen. Er zijn 
projecten opgezet voor verbetering van de toetsing, verbetering van de studentcommunicatie en 
opvang van de hoge instroom. Dit geldt niet alleen voor het CoS, maar heeft invloed op al het FNWI 
onderwijs. Ook op het gebied van infrastructuur is vernieuwing te melden. Een aantal opleidingen 
gaat over op een “bring your own device” aanpak, waardoor het aantal computerzalen kan worden 
teruggebracht. De financiële positie van het CoS is na twee slechte jaren verbeterd. De 
opleidingsdashboards zijn opnieuw ingericht en alle opleidingen zijn in audits geëvalueerd, wat naar 
verwachting zal  leiden tot meer efficiency. Komend jaar zal gestuurd worden op drie thema’s: 
terugdringen kosten UvA-centraal, kosten van het ESC en efficiency binnen de opleidingen.  
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2.2.2  Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 
 
Beleidsbegroting IIS 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A  In werkgroepen samenwerkings-

mogelijkheden onderzoeken en 
mogelijkheden voor nieuw  
interdisciplinair onderwijs 

A Samenwerking met de VU in het kader van 
de AFS. 

 B Bij de bacheloropleidingen dringend 
studieadvies invoeren ter 
voorbereiding op het bindend 
studieadvies 

B Verhoging studiesucces bij Bèta-gamma 
(BG) en Future Planet Studies (FPS). 

 C Uitvoeren aanbevelingen 
accreditaties BG en FPS  

C Verbetering opleidingen 

Master 
Brain & 
Cognitive 
Sciences 

D Inhoudelijke invulling en 
bemensing van de behavioural 
neuroscience track.  

D Start track Behavioural Neuroscience track. 

Forensic 
Science 

E Constructive alignement toepassen 
binnen het gehele curriculum. 

E Verhoogde coherentie curriculum. 

Honours 
en keuze 

F Inhoud honours en keuzemodules 
afstemmen op vraag vanuit de 
faculteiten 

F UvA (en ook VU) brede honours en 
keuzemodules. 

IIS lab G Inhoudelijke deskundigheid  op het 
gebied van leren en doceren  
materialiseren binnen IIS lab 

G 1. Studentenhandboek interdisciplinair 
onderwijs afronden. 

2. Start docentenhandboek.  
 
Gerealiseerde activiteiten 
Een belangrijke activiteit voor de bachelor opleidingen Future Planet Studies en Bèta-gamma in 
2013-2014 was het invoeren van het dringend studieadvies (punt B). Dit ter voorbereiding op het 
invoeren van het BSA in 2014-2015. De implementatie was succesvol. Voor de master Brain and 
Cognitive Sciences was een belangrijke gebeurtenis in 2013-2014 de start van de Track Behavioural 
Neuroscience (punt D). Harm Krugers is naast zijn rol als opleidingsdirecteur, aangesteld als track 
coördinator en heeft in 2012-2013 het programma ontwikkeld samen met een docententeam. Er zijn 
twee nieuwe track specifieke vakken  ontwikkeld.  In september 2013 is de track gestart met 13 
studenten. De master Forensic Science heeft een stap gezet in toepassen van constructive alignment 
binnen het hele curriculum (punt E). Docententeams hebben hun vakken aan elkaar gepresenteerd 
en de coherentie tussen de leerdoelen is verbeterd. Voor het beter afstemmen van de inhoud van 
honours- en keuzemodules  op de vraag vanuit de faculteiten heeft er overleg plaatsgevonden met 
de faculteiten (punt F). Naar wens van FGw en FMG worden in samenwerking met beide faculteiten 
plannen gemaakt voor een minor China. Ook wordt samen met de FGw nagedacht over de invulling 
van een nieuw honoursprogramma.  
 
Een groeiende vraag naar begeleiding en ondersteuning bij de ontwikkeling van interdisciplinaire 
onderwijsactiviteiten heeft per 1 september 2012 geresulteerd in de start van Het Onderwijslab. Het 
Onderwijslab voert innovatieve onderwijsprojecten uit voor interdisciplinair leren en doceren in het 
hoger onderwijs. In 2013-2014 is een deel van de inhoudelijke deskundigheid op het gebied van 
leren en doceren door Het Onderwijslab gematerialiseerd (punt G). Het handboek An introduction to 
interdisciplinary research is ontwikkeld en wordt gebruikt binnen de bachelors Bèta-gamma, Future 
Planet Studies en Algemene Sociale Wetenschappen. Ook is het handboek gebruikt bij de masters 
Brain and Cognitive Sciences en Information Studies. Er is een handboek Interdisciplinary learning 
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activities gemaakt en een handboek over Desiging Interdisciplinary Education is in wording. De 
auteurs van de handboeken hebben workshops gegeven over de betreffende onderwerpen aan 
geïnteresseerde opleidingsdirecteuren en docenten van binnen en buiten de UvA. De aanbevelingen 
van de accreditaties van Bèta-gamma en Future Planet Studies zijn opgenomen in het jaarplan 2013-
2014 (punt C).  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Samenwerking met de VU met betrekking tot interdisciplinair onderwijs is niet gerealiseerd (punt A). 
Er heeft één bijeenkomst plaatsgevonden over de samenwerkingsmogelijkheden voor nieuw 
interdisciplinair onderwijs en er is de wens om een vervolgsessie te plannen.  
 
Overige activiteiten 
Twee belangrijke adviestrajecten van Het Onderwijslab in 2013 waren de mastertrack Games Studies 
en de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Het Onderwijslab heeft de track 
Games Studies in 2012-2013 mede ontwikkeld, in opdracht van de FNWI. De track leert studenten de 
mogelijkheden van games bij het oplossen van problemen in de samenleving in bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg of het onderwijs. De mastertrack is in september 2013 van start gegaan. In 
opdracht  van de FdR, FMG en FEB is Het Onderwijslab ingehuurd voor de totstandkoming van de 
Engelstalige interdisciplinaire bachelor PPLE. Studenten leren, door theorieën en methoden uit de 
Psychologie, Politicologie Recht en Economie te integreren, de complexiteit van de samenleving, 
organisaties en maatschappelijke uitdagingen te analyseren. PPLE start in september 2014. 
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2.3 Masteronderwijs 

De FNWI heeft het masteronderwijs ondergebracht in drie Graduate Schools: Informatics, Science en 
Life and Earth Sciences. De gradudate schools staan onder leiding van onderwijsdirecteuren: 
respectievelijk dr. Andy Pimentel, prof. dr. Jan de Boer en dr. Hans van der Spek. In 2013 waren voor 
de opleidingen in totaal ruim 1400 studenten ingeschreven. In de masteropleidingen van het 
Instituut voor Interdisciplinaire studies waren bijna 200 studenten ingeschreven.  
 

Doel / KPI (41) Instroom masterstudenten 
Wat was het doel voor 2013 650 
Wat hebben we daarvoor gedaan Goed en tijdig  voorlichting geven. Website onderhouden. 
Wat hebben we bereikt in 2013 580 (eindejaarscohort 2012) 

698 (1 oktober telling cohort 2013, eindejaarscohort 2013 nog niet 
bekend) 

Toelichting  Er is een duidelijk stijgende lijn in de instroom van masterstudenten te 
zien, de KPI is nog niet gerealiseerd. 

 
Doel / KPI (42) Rendement masterstudenten 
Wat was het doel voor 2013 66%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Goede informatievoorziening en bewaking van de voortgang van de 

afstudeerprojecten. 
Wat hebben we bereikt in 2013 65.2% (cohort 2010) 
Toelichting  Een deel van de opleidingen heeft een klein aan tal studenten, hierdoor 

zijn de fluctuaties groot. 
 
In het studiejaar 2012-2013 is een groot aantal opleidingen beoordeeld om verlenging van de 
accreditatie aan te kunnen vragen bij de NVAO. Voor de beoordelingen zijn panels van externe 
deskundigen samengesteld die op basis van de landelijke beoordelingscriteria de kwaliteit van de 
opleidingen onder de loep hebben genomen. De resultaten staan in deze tabel: 
 

Opleiding Eindoordeel Aanbevelingen 

M Artificial Intelligence Voldoende • ontwikkel procedures voor toetsbeleid 
• zorg voor een goede aansluiting op vooropleidingen 

M Software Engineering Goed 
• installeer een externe adviesraad 
• zorg voor continuïteit van de staf 
• streef naar een eigen practicumruimte 

M Logic Excellent 
• zorg dat meer docenten de BKO behalen 
• de EC zou meer tentamens moeten bekijken om de 

kwaliteit vast te kunnen stellen 
• formuleer heldere beoordelingscriteria voor scripties 

M Information Studies Voldoende 

• bewaak het gebruik van domeinspecifiek referentiekader 
• zorg voor voldoende aandacht voor economie en 

bedrijfskunde in de track BIS 
• zorg voor samenhang in het programma 
• installeer een externe adviesraad 
• bewaak de termijnen van het afstudeerproject 

M System and Network 
Engineering 

Goed 

• besteed aandacht aan ethische aspecten en aan het vak in 
de samenleving 

• geef meer aandacht aan bedrijfsorganisatie 
• heroverweeg de namen van de tracks 
• beperk instroom tot 40 
• introduceer colloquia in het curriculum 
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• vergroot het aantal docenten met BKO 

 
Met uitzondering van Physics en Astronomy & Astrophysics zijn alle opleidingen beoordeeld. Beide 
opleidingen staan nu voor 2014 op de agenda. De wel beoordeelde opleidingen ontvingen 
bovengenoemde oordelen en aanbevelingen van het panel. De rapporten van de opleidingen 
Mathematics en Computational Science waren op moment van het schrijven nog niet beschikbaar. 
 
2.3.1  Graduate School of Science (GSS) 
 
De Graduate School of Sciences is verantwoordelijk voor de opleidingen Chemistry, Physics, 
Mathematics, Mathematical Physics, Stochastics and Financial Mathematics en Astronomy and 
Astrophysics. In 2013 waren ruim 350 studenten in deze opleidingen ingeschreven. 
 
Beleidsbegroting GSS 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Differentiëren onderwijsaanbod A • Minoraanbod in de master uitbreiden met een 

sustainability minor.  
• Herindeling van het trackaanbod in de master 

Physics. 
 B Verdere professionalisering n.a.v. 

instellingsaccreditatie 
B • Actiepunt blijft het streven 50% van de 

toetsen te laten voldoen aan de criteria. 
• Alle opleidingen hebben een evaluatieplan. 
• Digitale omgeving voor feedback naar 

studenten is beschreven, aan de ontwikkeling 
wordt (UvA-breed) gewerkt. 

• Managementinformatie over afgeronde 
vakken en voortgang thesis is beschikbaar via 
een dashboard in datanose. 

 C Coördinator academic skills voor de 
master aanstellen om een structurele 
aanpak van de academic skills lijn te 
realiseren 

C • Academic skills zijn verbeterd en geborgd. 

 D Betrekken van alumni en het werkveld D • Een deel van de opleidingen gebruiken social 
media zoals LinkedIn. 

• Alumni worden actief betrokken bij 
alumnilezingen en voorlichtingsactiviteiten. 

 E Stimuleren excellentie- en 
honoursprogramma in de master 

E • Werving voor MSc+ excellentie-programma bij 
de master Chemistry verbeterd.  

• Honours programma bij de master Chemistry 
door de HRSMC gestart. 

• Verdere excellentieprogramma’s (bv bij 
GRAPPA) afhankelijk van het tot stand komen 
van een beurzenprogramma. 

• Selectiecriteria indien doorstroom-master 
komt te vervallen voorbereid maar nog niet 
ingevoerd. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Eén van de belangrijkste activiteiten van het academisch jaar 2012-2013 waren het voorbereiden 
van de heraccreditaties van alle opleidingen in de graduate school, uitgezonderd Chemistry. Een 
ander punt van aandacht is het verbeteren van het opleidingen en trackaanbod. Deze veranderingen 
worden primair gedreven door de wens om een zo goed en duidelijk mogelijk onderwijsaanbod te 
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realiseren maar zijn ook onderdeel van het sectorplan Natuur- en Scheikunde (SNS). Een derde 
belangrijk punt is het tot stand komen van diverse nieuwe mogelijkheden om een eerstegraads-
lerarenbevoegdheid te krijgen, wat hopelijk zal resulteren in een grotere instroom in de 
lerarenopleiding. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten. De Minor Sustainability is op 1 
september 2013 van start gegaan (punt A). Op alle onderdelen van de opleidingsorganisatie is 
vooruitgang geboekt, o.a. door aanpassing van de studentenwebsite en het herzien van formulieren. 
De feedback naar studenten wordt faculteitsbreed opgepakt, in overleg met de centrale diensten 
van de UvA (punt B). Er is geen nieuwe coördinator voor het onderwijs in de academic skills 
aangesteld. Het academic skills programma is gehandhaafd, voor de inbedding in de onderzoeks- of 
onderwijsinstituten moet nog een oplossing worden gevonden (punt C). De masteropleidingen 
Wiskunde van UvA en VU hebben gezamenlijk een alumnidag georganiseerd. De masteropleidingen 
Astronomy & Astrophysics en Physics hebben samen een tweedaagse Career Days met deelname 
van alumni georganiseerd (punt D). Een nieuwe honours track Sustainability: the Molecular 
Approach binnen de master Chemistry (samen met VU en RUL) is voor het eerst aangeboden. De 
excellence track GRAPPA (Astronomy and Astrophysics en Physics) is gestart. Het MSc+ programma 
is onderdeel van TI-Coast en valt onder de topsector chemie. Het is een landelijk programma waarin 
studenten een beurs krijgen en extra colleges volgen en stage doen. Het aantal deelnemers  in 
2012/2013 en 2013/2014 was 5 studenten (punt E). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
In verband met de voorbereidingen op de AFS is de herindeling van het trackaanbod Physics nog niet 
uitgevoerd (punt A). 
 
2.3.2  Graduate School of Life and Earth Sciences (GSLES) 
 
De Graduate School of Life and Earth Sciences is verantwoordelijk voor de opleidingen Biological 
Sciences, Biomedical Sciences, Earth Sciences en Life Sciences. In 2013 waren ruim 500 studenten 
voor deze opleidingen ingeschreven. 
 
Beleidsbegroting GSLES  
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Opzetten eigen (FNWI-breed)  

M-minor gericht op interactie met 
bedrijfsleven/overheid /NGO’s 

A FNWI-brede minor geïmplementeerd. 

 B Afstemming majoren van Bèta-gamma en 
FPS op toekomstige MSc tracks 

B Goede aansluiting bachelors Bèta-gamma en FPS 
op MSc tracks. 

 C Vergroten digitale toetsmogelijkheden in 
colleges en als tussentoetsen 

C Verhogen studiesucces en kwaliteit. 

 D Kwaliteitscontrole evaluatie op 
trackniveau implementeren 

D Afstemming op afnemende veld/ beroepssituatie 
door actief te enquêteren. 

 E Verbeteren Msc voorlichting eigen 
studenten en externen (website, events, 
summerschools) 

E Verbeteren zichtbaarheid opleidingen. 

 F Verder optimaliseren bachelors Biologie, 
BMW en PB 

F Instroom UvA bio-bachelors naar masters 
Levenswetenschappen verder vergroten. 

 G Professionalisering opleidings-directeuren 
en verbeteren overlegstructuur 
onderwijsmanagers 

G Personeelsbeleid en scholing voor medewerkers in 
het onderwijsmanagement opgezet.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
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In 2012 is het voornemen uitgesproken dat de UvA en VU op het gebied van de bètawetenschappen 
nauwer met elkaar zullen gaan samenwerken, uiteindelijk uitmondend in een bètafaculteit. Er is veel 
tijd besteed om mogelijkheden, kansen en bedreigingen te inventariseren, zowel binnen de GSLES 
als samen met de VU. De Tesla-minor is per september 2013 gestart (FNWI-breed). In het eerste jaar 
heeft een groepje enthousiaste studenten deze track gevolgd (punt A). Deze track lijkt in een zekere 
behoefte te voorzien en wordt daarom gehandhaafd. Het overleg tussen de opleidingen van het IIS 
en van de GSLES vindt regelmatig plaats, waarbij knelpunten worden besproken en opgelost (punt 
B). De opleidingen organiseren in samenwerking met studievereniging Congo bijeenkomsten met 
voornamelijk eerstejaarsstudenten waarin de tracks worden geëvalueerd. Bijeenkomsten worden 
duidelijk gewaardeerd en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de opleidingen (punt D). 
Er zijn dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, een daarvan specifiek voor bachelor 
studenten van de FNWI. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de inhoud van de website (punt E). 
Als gevolg van activiteiten punt E lijkt de doorstroom van bachelor naar master binnen de FNWI nu 
op gang te komen (punt F). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Punt C staat bij GSLES maar hoort bij de bachelor opleidingen. De plannen hiervoor worden door de 
faculteit ontwikkeld (SKO), daarom geen concrete acties in de GSLES (punt G). 
 
2.3.3  Graduate School of Informatics (GSI) 
 
De Graduate School of Informatics is verantwoordelijk voor de opleidingen Computational Science, 
Artificial Intelligence, Logic, Software Engineering, Information Science en System and Network 
Engineering. In 2013 studeerden ruim 500 studenten in deze opleidingen. 
 
Beleidsbegroting GSI 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Opzetten alumnibeleid om alumni sterker 

bij (de kwaliteitszorg van) GSI 
opleidingen te betrekken 

A GSI-breed alumnibeleid in gang gezet. 

 B Programma evaluaties van GSI 
opleidingen initiëren 

B Alle GSI programma’s geëvalueerd 

 C Samen met de VU programma, OER en 
nieuwe opzet OC en EC realiseren voor 
de gezamenlijke master Computer 
Science 

C Sterke gezamenlijke VU/UvA MSc Computer 
Science uitgerold 

 D Voorlichting MSc Computational Science 
verbeteren en onderzoek naar 
mogelijkheid om een minor die aansluit 
op master te realiseren 

D Significante verbetering instroom MSc 
Computational Science: instroom 20 studenten 

 E Uitrol track Serious Gaming in MSC 
Information Studies (indien er een ‘go’ 
wordt afgegeven) 

E Per 1 september 2013 track Serious Gaming van 
start met 20 studenten 

 F Voorbereiding voor een track (data-
intensive) Programming binnen de MSc 
Software Engineering. 

F Uitgewerkt voorstel voor een track (data-
intensive) Programming binnen de MSc Software 
Engineering, welke in ’13-’14 van start zou kunnen 
gaan. 

 G Een voorstel maken over de mogelijke 
samenwerking tussen de UvA en VU MSc 
AI opleidingen.  

G Een samenwerkingsvoorstel voor de UvA en VU 
MSc AI opleidingen welke in ’14-15 
geïmplementeerd zou kunnen worden. 

 H Blijven zoeken naar oplossingen voor het 
structurele gebrek aan docent capaciteit 

H Kwalitatief hoogstaand onderwijs blijven 
waarborgen 
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binnen voornamelijk de 1-jarige MSc 
opleidingen. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De banden met de alumni binnen de opleidingen zijn weer aangehaald in het kader van de 
opleidingsvisitaties en de viering van het 10-jarige bestaan van de Informatica-opleidingen. Op dit 
moment wordt onderzocht hoe dit bestendigd kan worden. (punt A). Alle opleidingen zijn 
beoordeeld en de resultaten zijn goed te noemen (punt B). De gezamenlijke UvA/VU MSc Computer 
Science is in 2013-2014 uitgerold (punt C). De voorlichting aan studenten is sterk verbeterd (punt D). 
Tevens is een Computational Science minor voor de bachelor Informatica ontwikkeld en in 2013 van 
start gegaan. De opleiding Grid Computing is hernoemd tot Computational Science. Dit heeft geleid 
tot een significante verbetering van de instroom (circa 18 studenten). De track Game Studies binnen 
de MSc Information Studies is gerealiseerd en heeft in 2013-2014 een instroom van 14 studenten 
(punt E). Met de VU is overleg gestart over de MSc AI opleidingen, maar heeft nog niet tot een 
uitgewerkt plan geleid. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Een pilot programma is ontwikkeld voor de Programming track binnen de MSc SE (punt F). Er hebben 
zich minder dan 12 studenten aangemeld voor deze data-intensive en technische pilot, daarom heeft 
de pilot geen doorgang gevonden. Een nieuwe pilot wordt voor 2013-2014 gepland. De levering van 
voldoende capaciteit door het onderzoeksinstituut is een punt van aanhoudende aandacht (punt H). 
 
Overige activiteiten 
In het afgelopen jaar zijn alle GSI opleidingen beoordeeld. De resultaten zijn zonder uitzondering 
positief te noemen. Met name de excellente beoordeling van Logic en de goede beoordelingen van 
respectievelijk de MSc System and Network Engineering (met een excellente score op standaard 2) 
en de MSc Software Engineering, vallen op. Vanaf september 2011 verzorgen de UvA en de VU 
samen de opleiding MSc Information Studies – track Human Centered Multimedia (UvA) en MSc 
Information Sciences (VU). In 2012 is ook de track Business Information Systems (BIS) van de MSc 
Information Studies aan dit samenwerkingsverband toegevoegd. In 2013 is binnen dezelfde Master 
opleiding een derde track van start gegaan op het gebied van Serious Gaming. Op termijn zal deze 
track ook in het samenwerkingsverband met de VU worden betrokken. Verder zijn in het afgelopen 
jaar de vernieuwde en gezamenlijke VU/UvA MSc opleiding Computer Science  alsmede de 
gezamenlijke UvA/VU MSc opleiding Computational Science (onder de nieuwe naam) van start 
gegaan. 
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2.4  PhD onderwijs 
 
Enkele jaren geleden is geconstateerd dat een (te) groot deel van de promotietrajecten niet goed 
verloopt. Deze constatering heeft geleid tot twee acties van de directie. De instituten is in het 
voorjaar van 2013 gevraagd een actieplan op te stellen, vanuit de gedachte dat de faculteit willen 
sturen op outcome. Voor het ontwikkelen van flankerend beleid op gebied van onderwijs, 
begeleiding, communicatie en faciliteiten is in november 2012 een PhD-projectgroep geformeerd.  
 
Doel / KPI (3) Promoties afgerond binnen 4 jaar 
Wat was het doel voor 2013 35%  
Wat hebben we daarvoor gedaan Alle onderzoekinstituten hebben in een strategisch plan hun aanpak bepaald 

om kwaliteit en rendement van PhD trajecten te optimaliseren. Voor het 
ontwikkelen van flankerend beleid op het niveau van de faculteit is in 2012 
een PhD Projectgroep ingesteld. De projectgroep draagt onder meer zorg 
voor het ontwikkelen en beheren van een FNWI promovendi monitor, het 
structureren en beheren van relevante informatie op een PhD website en 
het verzorgen van onderwijs aan promovendi in soft skills. Dergelijke acties 
versterken het succes van de acties van de instituten. 

Wat hebben we bereikt in 2013 9% (57% binnen 5 jaar) 
Toelichting  In 2014 gaat de uitvoeringsfase van het PhD project van start. In januari 

dient het web portal voor FNWI promovendi up & running te zijn, in februari 
zal de promovendimonitor beschikbaar worden gesteld aan bedrijfsvoerders 
van instituten (1e fase implementatie database) en staat de start gepland 
voor een herzien PhD scholingstraject voor soft skills onder 
verantwoordelijkheid van de FNWI, met als titel Mastering your PhD. 

 
Promoties FNWI 2012 en 2013 

 2012 resultaat 2013 resultaat 
API 0 12 
HIMS 9 15½ 
IBED 14½ 12 
ILLC 6 3 
IoP 23½ 16 
IvI 12 17 
KdVI 3½ 5½ 
SILS 16½ 22 
Totaal FNWI 85 106 
 
 
Beleidsbegroting PhD onderwijs  
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Ontwikkeling opleidingsplan voor 

promovendi 
A In overleg met de onderzoeksdirecteuren 

vaststellen van het gebruik van 
opleidingsplannen voor promovendi. 

 B Uitvoering verbeterde begeleiding 
promovendi  

B Promoties binnen vier jaar: 35%. 

 C Uitvoeren PhD project C Vier deelprojecten uitgevoerd: 
• Managementinformatie 
• Opleiding/begeleiding/beoordeling 
• Faciliteiten 
• Website. 
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Gerealiseerde activiteiten 
Het aanbod van onderwijs aan promovendi en de belegging van verantwoordelijkheden is in de loop 
der tijd versnipperd geraakt over verschillende gremia. Een belangrijke reden is de tendens om het 
promotietraject steeds meer te benaderen als een opleidingstraject. Bij de FNWI zijn de 
onderzoeksinstituten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de promotietrajecten. Alle 
onderzoekinstituten hebben in een strategisch plan hun aanpak bepaald om kwaliteit en rendement 
van PhD trajecten te optimaliseren (zie KPI 3). Deze afspraak met de instituten laat onverlet dat de 
FNWI zijn promovendi een opleidingsprogramma wil bieden dat om redenen van kwaliteit niet 
gebonden is aan een bepaald organisatieonderdeel. Het onderwijs aan PhD’s zal zich op 
verschillende organisatieniveaus (blijven) afspelen: dat van het instituut, de faculteit, landelijke 
onderzoekscholen en internationale organisaties. Ieder instituut heeft in het 4e kwartaal een eigen 
instituutsstrategie opgesteld (zie KPI 3). De verschillen in aanpak zijn groot, omdat de science 
disciplines sterk verschillend zijn qua traditie en gebondenheid aan landelijke afspraken, maar in alle 
gevallen is recht gedaan aan het PhD-beleid van de faculteit.  
 
Zoals gezegd, bepalen de instituten ieder hun eigen aanpak om kwaliteit en het rendement van PhD 
trajecten te optimaliseren. Voor het ontwikkelen van flankerend beleid op het niveau van de 
faculteit heeft de faculteit in 2012 een PhD projectgroep ingesteld. De projectgroep heeft in het 
verslajaar onder meer een FNWI promovendi monitor ontwikkeld, gezorgd voor het structureren en 
beheren van relevante informatie op een PhD website en een onderwijsaanbod op het gebied van 
transferrable skills geëntameerd. Dergelijke acties versterken het succes van de acties van de 
instituten. In 2014 begint de uitvoeringsfase van het project. In januari en februari zal het webportal 
voor FNWI promovendi up & running zijn, wordt de promovendimonitor geïmplementeerd en start 
een herzien PhD scholingstraject onder verantwoordelijkheid van de FNWI, met als titel Mastering 
your PhD.  
 
Los van het PhD project maakt de faculteit ieder jaar met elk onderzoekinstituut afspraken over het 
aantal te realiseren promoties. De realisatie van de doelwaarde van de KPI per instituut wordt 
gemonitord en aangemoedigd via het periodiek bilateraal overleg tussen decaan en 
instituutsdirecteur. Aan de afspraken ligt een tijdsplanning ten grondslag voor de afrondende fase 
van ieder traject waarvan de afronding in 2013 wordt verwacht. Instituten hebben maatregelen 
getroffen om nodeloos tijdverlies aan het einde van het promotietraject tot een minimum terug te 
brengen. Dit heeft geresulteerd in een all time high van 106 promoties: 6% boven target. Het 
aanmoedigingsbeleid van de faculteit richting instituten om zo veel mogelijk promoties te realiseren 
wordt in 2014 voortgezet. Ook de instituten zullen hun beleid voortzetten. Dat betekent onder 
meer: lokale PhD Councils opzetten en daar een dialoog mee aangaan, de begeleiding optimaliseren, 
faciliteiten waar mogelijk verbeteren en bijzondere aandacht geven aan de positie van bursalen. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De doelstelling om 35% van het aantal promoties binnen 4 jaar af te ronden, bleek niet haalbaar te 
zijn. Hier zijn verschillende verklarende factoren voor aan te wijzen: [uitwerken]. De faculteit 
verwacht dat het wel mogelijk zal zijn om één derde deel van de publicaties binnen 4 jaar en een 
kwartaal te realiseren.   
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2.5 Education Service Centre (ESC) 
 
Het Education Service Centre (ESC) is de dienst binnen de FNWI die het onderwijs ondersteunt en 
zorg draagt voor alle administratieve, opleidingsondersteunende en logistieke processen. Het is 
daarmee tevens het centrale punt waar studenten, docenten en externe belangstellenden allerlei 
informatie kunnen inwinnen over het onderwijs en de daarbij te volgen procedures en geldende 
regels. Het ESC coördineert en organiseert daarnaast voor opleidingen diverse, vaak projectmatige 
werkzaamheden, die veelal voortvloeien uit de implementatie van nieuw beleid. 
 
Beleidsbegroting ESC 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Verder stroomlijnen en uniformeren 

van administratieve procedures  
A Procedure vakaanmelding: meer dan 90% van 

de studenten meldt zich tijdig aan. Digitale 
cijferaanlevering van zowel standaard als 
individuele vakken wordt faculteitsbreed op 
uniforme wijze digitaal aangeleverd via 
Datanose en automatisch ingelezen in SIS. 

 B Optimalisatie onderwijsondersteuning 
opleidingen en samenwerking 
onderwijs- en opleidingsdirecteuren 

B Heldere en efficiënte lijnen van onderwijs- en 
opleidingsdirectie naar uitvoering onderwijs-
beleid. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In tegenstelling tot wat het bovenstaande aantal activiteiten uit de beleidsbegroting doet 
vermoeden, is 2013 voor het ESC een turbulent jaar geweest. Beide bovengenoemde resultaten zijn 
behaald, en daarnaast nog zoveel meer. De in 2012 ingezette herijking is in 2013 doorgezet. Na 
integratie van de onderwijsbureaus en implementatie van SIS waren de basisprocessen als 
cijferadministratie en roostering op orde en konden bij de afdeling Servicedesk en 
Onderwijsadministratie de puntjes op de i worden gezet. Harmonisatie en digitalisering is verder 
doorgezet, het team is effectiever en minder kwetsbaar gaan functioneren door vergroten van de 
inzetbaarheid op verschillende taken. Prettige onderlinge samenwerking maakt dat piektijden 
uitstekend worden opgevangen. Voor vakaanmelding is de nieuwe webapplicatie in gebruik 
genomen en door studenten goed ontvangen. Het International Office heeft weer een groter aantal 
studenten van over diverse grenzen welkom geheten en uitgezwaaid. De ondersteuning van 
examencommissies door het ambtelijk secretariaat heeft een toenemende stroom van 
werkzaamheden op zich af zien komen. Ook hier was harmonisatie en digitalisering van processen 
het antwoord, waarmee komend jaar zal worden verder gegaan. 
 
De bedrijfsvoering van het onderwijs is verder geprofessionaliseerd. Verdere invoering van het DVM 
en de pilot begroten per opleiding leverden nieuwe inzichten, die meegenomen worden bij de 
implementatie van het volgend niveau van procesinrichting op dit gebied. De alom naar 
tevredenheid gebruikte applicatie Datanose is aanzienlijk uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. 
Als backbone voor kernprocessen van het onderwijs is Datanose onmisbaar. Mede hierdoor is 
geconstateerd dat een aantal kwetsbaarheden in de applicatie, de continuïteit van beheer en 
ontwikkeling, moest worden weggenomen. Hiervoor is een project gestart, Datanose refactoring, 
wat na een aantal maanden van hard werken heeft geresulteerd in een stabiele, jong volwassen 
versie van Datanose. Hiermee is de basis gelegd voor nog verdere harmonisatie en digitalisering van 
onderwijs (ondersteunende) processen. 
 
In de afdeling opleidingsondersteuning is de in de herijking ingezette vorming van coördinatieteams 
voor de drie clusters (Exacte wetenschappen, Levenswetenschappen en Informatiewetenschappen) 
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verder van het papier afgekomen. De opleidingscoördinatoren zijn in de rol van teamleider aan de 
slag gegaan met het verder inrichten van ondersteunende processen en het stroomlijnen van de 
samenwerking met de opleidingen. Studieadviseurs namen meer de rol aan van tandem met de 
opleidingscoördinator om voor opleidingen en studenten mogelijke verbeteringen te signaleren. 
Inzicht in elkaars werkzaamheden en heldere communicatie bleken zowel Haarlemmer olie als 
bruggenbouwers te kunnen zijn; met vereende krachten pakten het projectbureau 
onderwijskwaliteit, de drie opleidingscoördinatieteams en de opleidingen van het CoS en de drie 
Graduate Schools effectief de uitvoering van diverse vernieuwingen op. Voorbeelden hiervan zijn de 
invoering van het Bindend Studie Advies voor drie BSc-opleidingen, verdere invoering van 
toetsbeleid, uitvoering en coördinatie van BKO, implementatie van UvA-Q, planning en inrichting van 
UvA-matching en diverse projecten en pilots op het gebied van ICT in het onderwijs. 
 
Voor het gehele ESC geldt dat de enorme groei van onze opleidingen een uitdaging vormde. Niet 
alle, maar wel veel van de werkzaamheden van medewerkers bij het ESC correleren met het aantal 
studenten. Met name bij roostering was soms kunst en vliegwerk nodig om te zorgen dat alles (bijna) 
paste. Het ESC kan trots terugkijken op een jaar waarin meer werkzaamheden zijn uitgevoerd, op 
een kwalitatief hoger niveau en voor een groter aantal studenten, zonder dat de personele bezetting 
van het ESC is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. 
 

 
Servicedesk ESC 

Niet gerealiseerde activiteiten 
Ten aanzien van integratie van de onderwijsadministraties FNWI en IIS is besloten dit uit te stellen in 
verband met de voorgenomen vorming van de AFS. Door de samenwerking met de bètafaculteiten 
van de VU en beslissingen die hierdoor genomen moesten worden ten aanzien van de inrichting van 
de faculteit, was onvoldoende duidelijk of integratie van de administraties doelmatig zou zijn. 
 
Overige activiteiten 
In 2013 zijn verdere stappen gezet in de samenwerking met de bètafaculteiten van de VU. De BSc-
opleiding Scheikunde wordt sinds september 2013 gemeenschappelijk aangeboden en voor diverse 
opleidingen en onderwijslogistieke processen wordt hieraan verder gebouwd. Medewerkers van het 
ESC werkten hierin nauw samen met collega’s van de opleidingen van beide instellingen om een 
sterk bètacluster in Amsterdam binnen afzienbare tijd tot stand te laten komen. 
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3  Onderzoek 
 
3.1  Algemeen 
 
3.1.1   Onderzoekzwaartepunten 
 
De Universiteit van Amsterdam en de faculteit hebben in de afgelopen planperiode (2010 t/m 2013) 
vijf zwaartepunten en vier onderzoekclusters geïdentificeerd die zich binnen de bètawetenschappen 
bevinden. Tezamen vormen ze de research priorities van de faculteit. De FNWI research priorities 
omvatten ongeveer 75% van de totale onderzoekcapaciteiten van de faculteit. 
 
Doel / KPI 
 

(1) 1e geldstroom middelen voor zwaartepunten 

Wat was het doel voor 2013  40% van de totale onderzoekcapaciteit van de FNWI  
Wat hebben we daarvoor gedaan De faculteit heeft in februari twee voorstellen ingediend ter verwerving 

van de status van UvA zwaartepunt. Beide voorstellen – van 
Sustainable Chemistry en QMQI – zijn toegekend. In het voorjaar zijn 
vier voorstellen voor additionele UvA financiering ingediend. Daarvan is 
het voorstel van Sustainable Chemistry gehonoreerd. Instituten hebben 
in 2013 de in voorgaande jaren toegekende stimuleringsmiddelen van 
faculteit en College benut om ombuigingen in de 
onderzoeksprogrammering te realiseren. Deze hebben geleid tot meer 
focus en massa bij de zwaartepunten van de FNWI.  

Wat hebben we bereikt in 2013 42% (49% exclusief de groep van bursalen) 
Toelichting  De faculteit wil haar positie in internationaal verband versterken en 

streeft daarom naar verbetering van haar mondiale zichtbaarheid en 
concurrentievermogen. Eén van de beste manieren om dit te doen is 
door excellente onderzoekprogramma’s en projecten van de faculteit 
te groeperen in interdisciplinair georiënteerde 
samenwerkingsverbanden. Dit betreft de vorming van zowel 
universitaire zwaartepunten als facultaire onderzoekclusters. In de 
middelenverdeling en bij het benoemen van nieuwe staf posities wordt 
prioriteit gegeven aan deze onderzoekeenheden. Dit beleid is in 2010 
ingezet en zal ook in 2014 onverkort worden doorgezet. 

 
Beleidsbegroting onderzoekzwaartepunten 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Uitbreiding van het aantal 

onderzoekclusters met een 
Informatica cluster  

A Goedkeuring door het OZIDO van een voorstel van 
IvI en eventuele andere betrokken 
onderzoekinstituten 

 B Uitbreiding van het aantal FNWI 
zwaartepunten van 2 naar 4 

B Goedkeuring van het CvB op basis van voorstellen 
van Quantum Matter and Quantum Information en 
Sustainable Chemistry 

 C Versterken van 
onderzoeksprioriteiten FNWI  

C Ombuiging van 1e geldstroom middelen FNWI 
richting zwaartepunten en clusters. 
KPI 1 voor 2013 gerealiseerd 

 D Verwerven van additionele 
financiering 

D Tenminste 1 voorstel voor additionele financiering 
van FNWI zwaartepunten gehonoreerd door het 
CvB 

 E Verheldering van de rol van de 
FNWI in het zwaartepunt Brain and 

E Vermelding van juiste en volledige informatie over 
de bijdrage van SILS en ILLC op de Brain and 
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Cognition Cognition website 

 F Planvorming voor inbreng 
zwaartepunten binnen AFS 

F Toekomstige positie zwaartepunten in AFS bekend 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De decaan van de faculteit heeft erkenning verleend aan een onderzoekcluster dat gevormd is 
binnen het Instituut voor Informatica rond het Data Science Research Center (DSRC), getiteld 
Informatics for a Data-rich World (I4DW). In dit initiatief werken een groot aantal groepen van het IvI 
samen op het gebied van grootschalige data-analyse en methoden om de vindbaarheid van 
betekenisvolle informatie in immense databestanden te verbeteren (punt A). Het College van 
Bestuur heeft erkenning verleend aan twee nieuwe zwaartepunten binnen de 
Natuurwetenschappen, te weten Sustainable Chemistry en Quantum Matter and Quantum 
Information (QMQI). Deze zwaartepunten fungeren vanaf 2013 naast de al langer bestaande 
zwaartepunten Systeembiologie en GRAPPA (punt B). De verwerving van zwaartepunt status heeft 
geleid tot de toekenning van additionele middelen voor Sustainable Chemistry  (punt D) en tot 
herinvestering van eerste geldstroom middelen van de betrokken onderzoekinstituten ten bate van 
de investeringsplannen van de vier zwaartepunten (punt C). Deze ombuigingen en investeringen 
hebben op hun beurt geleid tot meer projectfinanciering voor onderzoek dat onder een zwaartepunt 
valt (zie onderstaande toelichting per zwaartepunt).  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De website van het zwaartepunt Amsterdam Brain and Cognition (ABC) behoeft nog verbetering wat 
de deelname van SILS en ILLC medewerkers betreft (punt E). De activiteit die moest leiden tot 
duidelijkheid over de positie van zwaartepunten in het UvA-VU samenwerkingsverband was eind 
2013 nog niet afgerond. Deze activiteit is inmiddels stopgezet, in afwachting van positiebepaling  van 
het universiteitsbestuur met betrekking tot de formele kant van de UvA-VU samenwerking.  
 
Overige activiteiten  
In november is het door de stafafdeling Strategie en Informatie bijgehouden overzicht van 
deelnemers aan de onderzoekzwaartepunten bijgesteld. Er zijn promovendi en enkele groepen 
toegevoegd aan de zwaartepunten die door de FNWI gedragen worden. Dit betreft GRAPPA, 
Systems Biology, QMQI en Sustainable Chemistry en Brain and Cognition, het zwaartepunt waarvan 
de FMG penvoerder is en waarin de FNWI met deelname vanuit SILS en ILLC participeert. 
 
Status Systems Biology 1 
The Systems Biology initiative is supported financially by the Faculty of Science and the Executive 
Committee of UvA since 2010. Since the onset of the Systems Biology Research Priority (SBRP) and 
thanks to the additional funding, it has become one of the systems biology hubs in Europe. This is 
due to many substantial incremental improvements of existing systems biology activities, as well as 
through a number of major breakthroughs. Both were enabled by University funding supporting a 
number of research projects, as well as structural funding for the new systems biology core groups 
of Westerhoff and Muijzer. 
 
Status Gravity and Astroparticle Physics Amsterdam (GRAPPA) 
The purpose of GRAPPA is to capitalize on developments in science and innovation and to further 
strengthen and focus the astroparticle physics research in Amsterdam. Eventually, the FNWI intends 
to firmly establish with GRAPPA one of the leading gravity and astroparticle physics centers in the 

1 De rapportages over de status van de vier UvA zwaartepunten waarvan de FNWI penvoerder is zijn ontleend 
aan de Engelstalige brochure “Research priorities Faculty of Science” (november 2013).  
 
 

Jaarverslag 2013 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  24
  

 

                                                           



 
world at the Science Park Amsterdam. To accomplish this, a new research group has been created 
consisting of affiliate members of the institutes plus six new faculty members working on the 
interfaces of the research at the various institutes (see their photographs below). A joint and 
coherent research program has been devised that brings focus to and synergy between the existing 
research programs via the research themes of Dark Matter and Dark Energy, and Origin and Sources 
of Cosmic Rays. GRAPPA has started to offer a prestigious GRAPPA postdoctoral fellowship, a 
dedicated GRAPPA MSc track, and has obtained funding from NWO for a graduate program. In 
addition, a recently funded new FOM program ‘The Missing Universe - What is the subatomic 
constituent of Dark Matter’ allows the researchers to participate in experiments aimed at so-called 
direct detection of Dark Matter, such as XENON100 and XENON1T. GRAPPA members have already 
tied strong links with other leading Astroparticle groups in Europe, thanks to initiatives like the 
yearly Amsterdam-Paris-Stockholm meetings, that bring together the Astroparticle communities in 
each of these capital cities, and the successful proposal to join the prestigious ISAPP school program, 
that creates a network of PhD students in European institutions with research groups in 
Astroparticle Physics. On the personal grant level,  Shin’ichiro Ando, one of the new GRAPPA hires, 
has secured an NWO Vidi grant for his research geared towards astrophysical dark matter searches 
with High-Energy Gamma Rays and Neutrinos. GRAPPA staff members are also active in the 
organization of a range of scientific meetings, such as the Anisotropic Universe Workshop (25-27 
September 2013), the Dutch CTA Science Day (12 December 2013) and the upcoming international 
Astroparticle Physics – Joint TeVPA-IDM conference (23-28 June 2014). Internally, the newly hired 
GRAPPA scientists have been able to successfully create a coherent research group in a short period 
of time, with weekly GRAPPA journal clubs, pizza lunches, joint coffee breaks and seminars with 
internal as well as external, international speakers. 

 

Status Sustainable Chemistry 
The sustainable chemistry research at HIMS has been very successful in the recent past. The 
pioneering work in the area of supramolecular approaches in transition metal catalysis has resulted 
in several leading high impact papers, a spinoff company, and industrial funding to explore further 
exploration of application of such strategies. The new bioplastic that has been developed has 
attracted a lot of attention from various media, and applications will be further explored in the next 
period. The bio-plastic should be brought to the market in the near future, which involves both 
further experimentation as well as finding proper business partners. Next to this, a new catalyst has 
been developed that allows the formation of stereoregular polymers that are functionalized at every 
carbon atom, which may be important for certain applications. New organocatalytic approaches 
have been applied to the synthesis of various biorelevant molecules. In addition, progress has been 
made in the use of earth abundant first-row transition metals in catalysis. Also in the area of 
catalysis for green energy applications break through research has been published: the first self 
assembled system for light driven hydrogen formation impacted the field. Light driven oxygen 
formation has been demonstrated, and currently devices for solar driven water to hydrogen are 
constructed. The Sustainable Chemistry research priority research area has been granted early 2013. 
The priority ambassadors have written an application for additional funding that was granted in the 
summer of 2013 and will start in 2014. A plan is drafted to update the infrastructure, also in the light 
of characterization of paramagnetic complexes (EPR), which is important for catalysis with first-row 
transitionmetals. In addition investments   made in mass spectrometers for identification of organic 
and organometallic compounds. Prestigious personal grants have been obtained, including an ERC 
advance grant for Reek, and a VENI grant for Dzik. 
 
Status Quantum Matter and Quantum Information 
In the Dutch national sectorplan for Physics and Chemistry, the QM&QI theme has been recognized 
as one of the focus areas of physics in Amsterdam, led by the Institute of Physics in collaboration 
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with KdVI (mathematics) and ILLC (logic). The sectorplan has granted the financial means for the 
installment of a new full professor in the area of experimental quantum physics. The institute has 
just finished the search process with great success and was able to attract prof. Florian Schreck, a 
senior scientist at the Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) in Innsbruck. 
From the fall of 2013, Schreck will continue and expand his research programs in Amsterdam, with 
quantum simulation using ultracold strontium being the first experiment that will come on-line in 
Amsterdam. In addition, the installment of the part-time professorship in Quantum Probability and 
Quantum Information of prof.dr. Hans Maassen, (RU Nijmegen, allied to KdVI within QM&QI) will 
further strengthen the links between the participating research institutes. The ILLC institute hired 
Christian Schaffner, a VENI laureate as UD for research on quantumcryptography. In addition to 
many forms of prestigious personal grants –including an ERC Advanced grant for Opdam, NWO Vici 
awards for Caux and Buhrman, and an ERC Consolidator grant in the final evaluation round for 
Schreck, the researchers in the QM&QI theme are supported through programs in the specific area 
of QM&QI, such as the FOM programs Topological Insulators (Golden – program leader, Schoutens, 
Goedkoop, de Visser, Huang), Solid State Quantum Information Processing (Schoutens, van Linden 
van den Heuvell, Spreeuw, van Druten) and The singular physics of 1D electrons (Caux, Golden), the 
NWO projects Double affine Hecke algebras, Integrable Models and Enumerative Combinatorics 
(Stokman) and Position-based Quantum Cryptography (Buhrman). QM&QI continues to enjoy 
uninterrupted support (since 1999) by numerous EU projects (van Linden van den Heuvell, Spreeuw, 
Buhrman, de Wolf). The QM&QI initiative is already attracting top, up-and-coming talent: the two 
new hires within the IoP-ITFA group illustrate the synergy between quantum information 
approaches and theoretical physics. These new QM&QI PI's are embedded in the prestigious Delta-
Institute for Theoretical Physics. On the experimental front, a new tenure track group leader has just 
been attracted to UvA-IoP from UC San Diego to start up a group centered on research into 
topological insulators and unconventional superconductors. 
 
3.1.2 Sectorplan Natuur- en Scheikunde 
 
Bij brief van 1 juni 2010 heeft de staatssecretaris van OCW een budget van 20 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor integrale uitvoering van het Sectorplan Natuurkunde en Scheikunde (SNS). 
Aan dat besluit ligt een implementatieplan ten grondslag van de Commissie SNS. Aan de door de 
commissie opgelegde targets ligt een actieplan van UvA en VU ten grondslag waarin maatregelen 
worden toegezegd m.b.t. de programmering en organisatie van het onderwijs. 
 
Beleidsbegroting SNS 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Versterking van het cluster QM&QI 

binnen het WZI domein  
A Hoogleraar op gebied van experimentele QM&QI 

benoemd en aangesteld.  
 B Versterking van de analytische 

chemie 
B UD op tenure track basis aangesteld. 

Voordracht in voorbereiding afhankelijk van 
financiële gesprek met onder andere FOM en 
AMOLF.  

 C Tijdelijk Genderpositie HIMS 
ingevuld 

C Vrouwelijke UD aangesteld bij HIMS. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De investeringen die passen binnen de UvA zwaartepunten GRAPPA, Systems Biology en Soft Matter 
konden voor het grootste deel al in 2011 worden geïmplementeerd. De versterking van twee van de 
vier resterende SNS-posities hebben in 2013 hun beslag gekregen. Onderstaande tabellen geven de 
stand van zaken weer per 1 januari 2014.  
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 Zwaartepunt Natuurkunde positie wijze onderzoeker  per 
F1 Astroparticle physics – UvA  ½ HL ½UHD Gianfranco Bertone m 1-10-11 
  TT  Shin’ichiro Ando m 1-9-11 
  TT UHD Patrick Decowski m 1-10-11 
 QM & QI – UvA  HL  Florian Schreck m 1-12-13 

F3 Complex syst.& soft matter – UvA  gTT UHD Noushine Shahidzadeh v 1-10-11 

 
 Zwaartepunt Scheikunde positie wijze onderzoeker  per 
C1 Synthese & katalyse – UvA  HL TT-HL Anett Schallmey v 1-9-13 
  gTT  Stefania Tanase-Grececa v 1-7-11 
C2 Analytische chemie – UvA  HL  Voordracht beschikbaar m 2014 
  TT  Michelle Camenzuli 

 
v 2014 

 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De benoemingsprocedure voor de hoogleraar Supramolecular separations is in 2011 van start 
gegaan met open werving via diverse internationale kanalen. De belangstelling was niet bijzonder 
groot, maar buiten de reguliere procedure om hebben zich twee kandidaten aangemeld die naar het 
oordeel van de benoemingsadviescommissie (BAC) geschikt zouden kunnen zijn om de positie in te 
vullen. Na interviews en presentaties (mei 2012) is besloten verder te praten met  de kandidaat die 
geaffilieerd is aan een gerenommeerd Nederlands onderzoekinstituut. Naast de gebruikelijke issues 
die ingecalculeerd waren in de begroting van de nieuwe groep – zoals de tenure track positie uit het 
sectorplan een overgangsregeling voor meerdere tijdelijke onderzoekers die aangesteld zijn bij de 
huidige werkgever – bleek de kandidaat wensen te hebben voor een start-up package die de 
draagkracht van het HIMS ruimschoots te boven gaan. Tot grote teleurstelling van directeur HIMS en 
de decaan FNWI heeft de kandidaat uiteindelijk besloten het bod niet te accepteren. Medio 2013 
heeft HIMS voortvarend een nieuwe wervingsactie opgezet, die er toe heeft geleid dat prof. Garry 
Corthals in januari 2014 een bod van HIMS-FNWI geaccepteerd heeft. De SNS-vacature voor de  
tenure track positie is eveneens in januari 2014 (in overleg met de nieuwe hoogleraar) ingevuld.  

Overige activiteiten 
Aan het Sectorplan Natuurkunde en Scheikunde (SNS)  ligt een implementatieplan ten grondslag van 
de commissie SNS (de commissie-Breimer). In dat plan zijn per instelling onder meer 
prestatieafspraken opgenomen m.b.t. de instroom van studenten, uit te reiken diploma’s en het 
studierendement van de opleidingen binnen het SNS domein. Omdat UvA en VU samen een 
sectorplan hebben ingediend, worden de Amsterdamse universiteiten beoordeeld aan de hand van 
geïntegreerde targets. In het eerste halfjaar van 2014 vindt de tweede tussenevaluatie van het 
Sectorplan plaats. De voorbereidingen daartoe zijn in de tweede helft van 2013 van start gegaan.  
 
3.1.3 Onderzoekkwaliteit 
 
Conform het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) van de VSNU vinden bij alle onderzoekinstituten om 
de zes jaar externa evaluatie en (alternerend) een midterm review plaats. De midterm review wordt 
uitgevoerd door de wetenschappelijke adviesraad van het instituut (WAR). Na afloop van iedere 
beoordeling worden in overleg tussen de decaan en de directeur van het instituut afspraken 
gemaakt over de uitvoering van de aanbevelingen die in het rapport van de beoordelingscommissie 
dan wel de WAR staan. 
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Doel / KPI (2) Aantal toppublicaties 

Wat was het doel voor 2013  95 
Wat hebben we daarvoor gedaan De faculteit heeft een lijst van toptijdschriften samengesteld. Via het 

FNWI bekostigingsmodel is in 2009 een bonussysteem geïntroduceerd 
waarmee een premie wordt gezet op iedere publicatie die in een 
dergelijk tijdschrift gerealiseerd is. Het systeem is in 2012 geëvalueerd 
en in 2013 licht herzien. De realisatie van de doelwaarde van deze KPI 
is tijdens het verslagjaar gemonitord en aangemoedigd via het 
periodiek bilateraal overleg tussen decaan en instituutsdirecteur. 

Wat hebben we bereikt in 2013 83 (peiljaar 2012) 
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.  

 
Onderzoekskwaliteit 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Midterm review HIMS (2010 – 2012) A Beoordeling tenminste op het niveau van de 

voorgaande evaluatie 
 B Midterm review API (2010 – 2012) B Beoordeling tenminste op het niveau van de 

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

voorgaande evaluatie 
 D Stimuleren van publicaties in 

toptijdschriften 
D 100 publicaties in toptijdschriften 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Tijdens het verslagjaar heeft conform het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) van de VSNU bij de 
instituten IvI (informatica), HIMS (scheikunde) en API (sterrenkunde) een midterm review 
plaatsgevonden. In alle gevallen hebben directeur en decaan naar aanleiding van het advies van de 
wetenschappelijke adviesraad van het instituut (WAR) een reactie gegeven op het rapport van de 
WAR. De aanbevelingen die op basis van de midterm review gemaakt zijn door de WAR worden 
nader besproken in het bilateraal overleg tussen directeur en decaan. Het doel m.b.t. het aantal 
publicaties in toptijdschriften is tot nu toe te ambitieus gebleken. In 2013 zijn een groot aantal 
toppublicaties gerealiseerd en 1516 gewone wetenschappelijke publicaties. De lijst van 
toptijdschriften wordt in 2014 herzien om tot een evenwichtiger verdeling te komen van 
toppublicaties over de acht instituten van de FNWI. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Op verzoek van de directeur van het IoP (natuurkunde) is de midterm review van het 
wetenschappelijke programma van dit instituut met een jaar uitgesteld.  
 
Overige activiteiten 
Eind 2012 vond de ILLC onderzoekevaluatie plaats, de resultaten zijn in 2013 bekend gemaakt. Het 
instituut ontving de hoogste beschikbare overall score (5) van de evaluatiecommissie. Het LoCo 
programma is op alle facetten als excellent beoordeeld (5x score 5), de beide andere programma’s 
zijn op 4 facetten als excellent beoordeeld en op 1 facet als very good. De evaluatiecommissie vatte 
zijn oordeel als volgt samen: “The ILLC has a well-deserved reputation as an internationally leading 
centre for interdisciplinary research and training. Research quality and productivity are both 
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excellent, and the Institute also maintains vigorous Masters and PhD programmes which attract high 
calibre students from around the world.” 
 
3.1.4 Forensic Science (CLHC) 
 
Op 13 september 2013 is het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC), het interdisciplinaire 
expertisecentrum voor forensisch wetenschappelijk en medisch onderzoek in Amsterdam, officieel 
ingesteld tijdens het openingssymposium in de Aula van de universiteit. In het CLHC bundelen de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van 
Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
ervaring, kennis en kunde op het gebied van de Forensische Wetenschap. 
 
Beleidsbegroting CLHC 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Hoeveelheid onderzoek vergroten via 

nationale en internationale subsidies 
A Vier promotieplaatsen verworven op FS gebied (± 

1). 
 B Versterking van subsidie-aanvraag 

trajecten voor R&D 
B Zes projectaanvragen ingediend bij 2e en 3e 

geldstroom fondsen vanuit de FNWI. 
 C Betere voorwaarden scheppen voor 

indienen van voorstellen voor 
gezamenlijke onderzoeksprojecten van 
FNWI en NFI 

C Tenminste drie werkgroepen ingesteld onder 
auspiciën van het ACFS. Per subdiscipline 
coördinatoren onderzoek aangewezen aan zowel 
UvA als NFI kant. 

 D Evaluatie: 1. Vierpartijenoverleg 
2. Tripartite overeenkomst AMC-NFI-
FNWI (MoU) 

D Aanbevelingen opgesteld voor aanpassingen en 
wijzigingen. 

 E Overeenstemming tussen FNWI en 
AMC over de organisatiestructuur van 
het centrum  

E • Startdocument vastgesteld (als Annex bij de 
MoU van 2011). 

• Directeur van het centrum aangesteld 
namens de decaan FNWI. 

• Bemensing Stuurgroep en O&O 
coördinatoren ingevuld.  

 F Stageprojecten gecreëerd voor 
Forensic Science studenten (i.s.m. 
directeur IIS) 

F • De stagevergoeding van DVM voor lab-
intensieve stages van MSc-FS studenten is 
kostenneutraal gemaakt. 

• Portefeuille opgebouwd van ca. 20 
stageprojecten bij de instituten van de FNWI 

 G Periodieke aanlevering van 
managementinformatie t.b.v. de 
directie van het centrum 

G • Het PAD systeem wordt door de instituten 
actief gevuld met FS projectinformatie. 

• De directeur van het centrum ontvangt 2x 
per jaar een uitdraai uit het systeem.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
Tijdens het openingssymposium in de aula van de UvA is de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend door Louise Gunning (voorzitter College van Bestuur), Marcel Levi (voorzitter Raad van 
Bestuur AMC) en Tjark Tjin-a-Tsoi (directeur NFI). Het CLHC wil uitgroeien tot het boegbeeld van 
forensisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland en gaat een belangrijke bijdrage leveren aan 
thematisch georiënteerde samenwerkingsverbanden van wetenschappelijk onderzoekers en 
praktijkmensen, het begeleiden van lopende projecten en het definiëren van nieuwe projecten en 
initiatieven. Relevante wetenschappelijke inzichten en onderzoeksmethoden uit de academische 
wereld zullen beschikbaar worden gemaakt voor het forensisch onderzoek in brede zin en in het 
bijzonder gericht op de crime scene. De directie van het CLHC wordt gevormd door prof. dr. Maurice 
Aalders (AMC) en prof. dr. Arian van Asten (FNWI). Met de naam van het expertisecentrum eert het 
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CLHC het leven en werk van een illustere Amsterdamse pionier in forensisch onderzoek in 
Nederland. Het CLHC staat onder toezicht van een Stuurgroep, bestaande uit zes leden. De 
Stuurgroep vergadert tenminste 2x per jaar en beschikt over een bestuurlijke agenda waarin 
actiepunten m.b.t. organisatie, communicatie en landelijke en internationale positionering staan 
vermeld. In 2013 zijn onder meer het Startdocument vastgesteld, is de directie van het centrum 
benoemd en aangesteld en is het  huishoudelijk reglement vastgesteld. De projectportefeuille is in 
beheer bij de directie. Er is inmiddels een lijst van stageprojecten opgebouwd die in 2014 verder 
uitgebreid zal worden. In het laatste kwartaal hebben de meeste onderzoekinstituten die in het CLHC 
participeren een coördinator aangewezen voor het ontwikkelen van forensische onderwijs- en 
onderzoekprojecten. Verder is het Startdocument CLHC vastgesteld en is een planning en control 
cyclus opgezet, bestaande uit begroting, jaarplan, jaarrekening en jaarverslag. Tijdens het verslagjaar 
heeft de stuurgroep de begroting 2014 en het jaarplan 2014 van de directie goedgekeurd. Dat geldt 
ook voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2013.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten  
De voorgenomen evaluatie van de Memorandum of Understanding tussen FNWI, AMC en NFI uit 
2011 is uitgesteld naar 2014 (punt D). De MoU is in principe obsoleet geworden door het feit dat de 
drie partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. Verder wordt nog gewerkt aan 
afspraken m.b.t. vergoedingen voor labintensieve stages ten behoeve van Forensic Science 
studenten (punt F) en een uitputtende registratie van forensische projecten in het PAD systeem van 
de faculteit FNWI (punt G).  

 
Overige activiteiten  
Er is een website ingericht met informatie over het Co van Ledden Hulsebosch Centrum, die in 2014 
verder opgetuigd zal worden, bijvoorbeeld  met informatie over stages, promovendiprojecten en 
bijeenkomsten voor coördinatoren en aio’s. Verder is in nauwe samenwerking met het Instituut voor 
Interdisciplinair Studies (IIS) een vervolg gegeven aan de openbare lezingencyclus Frontiers in 
Forensic Science. Er hebben in 2013 5 sessies plaatsgevonden (3 lezingen per keer).  
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3.2  Onderzoekinstituten  
 
3.2.1  Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
 
Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamics richt zich op het begrijpen van de 
interacties tussen organismen en hun milieu, en de dynamiek (in ruimte en tijd) die daar uit volgt.  
Dit vereist kennis op het gebied van het functioneren van organismen, de wisselwerking met 
abiotische processen  zoals biogeochemische cycli, weer en klimaat, en de invloed zowel van als op 
menselijk handelen.  Door het ontwikkelen van systeemkennis over de koppeling biota – aarde – 
mens draagt IBED zo bij aan een duurzame toekomst van onze leefomgeving.  
 
Beleidsbegroting IBED 
2013  Activiteiten  Resultaten 

 

A Uitbouw eBioScience initiatieven 
 

A 1-2 nieuwe gerelateerde projecten EU en samen-
werking gerealiseerd. 
LifeWatch als organisatie actief. 

B Vacatures hoogleraren en nieuwe 
initiatieven 

B Hoogleraren aangesteld. Werving overige posities 
rond de hoogleraren afgerond.  
Eventueel groep samenstelling aanpassen n.a.v. 
ingevulde vacatures. 

 

C IBED participatie zwaartepunt 
Systeembiologie 

C Implementatie Systems Biology fase 2. 

D Versterking expertise in Cluster Global 
Ecology 

D Tenminste twee nieuwe projecten gestart i.s.m. 
partners. 

 

E Versterking Green Life Sciences E 1-2 nieuwe projecten gestart (mogelijk samen 
met SILS). 
Samenwerking met bedrijven versterkt. 

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 persoons-
gebonden subsidies 

G Toekenning van tenminste één project. 

H Structurele relaties ontwikkelen met 
(regionale) partners 

H Beslissing opvolging bijzonder hoogleraren 
Deltares en Centraal Bureau Schimmelculturen. 
Start Bijzonder hoogleraren Viral Ecology 
(Brussaard, NIOZ), en Great Ape Conservation 
(open, WNF). 

I Doorgroei van stafleden WP, carrière 
perspectief 

I Loopbaanafspraken met ca. 6 WP stafleden. 

 

J Afronding promotietrajecten J ≥ 14 promoties. 
K Bijdragen leveren aan verbetering van 

het MSc onderwijs 
K Nieuwe promotieactiviteiten uitgerold. Doel 

instroom per MSc50 in zicht. 
L Verdere integratie met VU L p.m. 

 M Opleidings- en begeleidingstraject 
promovendi 

M Promotiebegeleiding bewaakt, evaluatie eerste 
jaar, aanpassingen waar nodig. 

 N Betere planning van vacatures en 
vervangingen op langere termijn 

N Planning voor ‘opvolging’ WP en OBP klaar.  
Inzet bestemde reserves. 

 O Aantal jaargesprekken monitoren en 
bevorderen 

O Met nagenoeg alle werknemers wordt een 
jaargesprek gevoerd. 

 
Gerealiseerde activiteiten: eBioscience 
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Voor de uitbouw van eBioScience initiatieven (punt A) is de samenwerking met SARA en het NLeSC in 
2013 verdiept, met name door projectmatige personele inzet vanuit NLeSC. Het UvA Bird Tracking 
System ontwikkelt zich hierdoor buitengewoon voorspoedig. Met steun van LifeWatch werd het jaar 
met een drukbezocht symposium afgesloten. Met een EU COST subsidie werd het initiatief ENRAM 
(European Network for the Radar surveillance of Animal Movement) gestart, met IBED (dr. Judy 
Shamoun) als vice-voorzitter. Vermeldenswaardig is ook de toekenning van de NWO Academische 
Jaarprijs (100 k€) voor “Vogel het Uit!”, waarmee een smartphone app zal worden gemaakt om 
burgers te betrekken in het vogelonderzoek (‘citizen science’).  Verder werden medio zomer 2013 de 
LifeWatch Statuten formeel voorgelegd aan de Europese Commissie, wiens commentaar echter pas 
in 2014 werd ontvangen.  
 
Gerealiseerde activiteiten: wetenschappelijk personeel 
De werving van vijf nieuwe stafleden (punt B) werd in 2012 ingezet, gezien vacatures en (komende) 
emeritaten. Een brede commissie (met vertegenwoordiging van de IBED Wetenschappelijke 
adviesraad en de VU) heeft vele kandidaten geïnterviewd. De uiteindelijke voorkeur ging uit naar de 
aanstelling van ‘high potentials’, die het gezicht van het instituut verder gaan bepalen, en naar 
verwachting op termijn kunnen doorgroeien tot hoogleraar. Twee posities werden zo op UHDs 
ingevuld:  dr. Thomas Van Leeuwen (afweer en resistentie bij mijten) en dr. Daniel Kissling 
(biodiversiteit analyses). In 2014 start dr. William Gosling als groepsleider Paleo Ecology and 
Landscape Ecology (P&L), in verband met het emeritaat van prof. Henry Hooghiemstra.  Daarnaast 
startten dr. Yael Artzy-Randrup (epidemiologische modellering) en dr. Patrick Meirmans (populatie 
genetica) als nieuwe universitair docenten. De samenwerking met de CARMABI Foundation op 
Curaçao werd verder geïntensiveerd door een deeltijd aanstelling van hun wetenschappelijk 
directeur dr. Mark Vermeij bij IBED. De doelstelling voor persoonsgebonden subsidies (punt G) werd 
behaald met de toekenning van een NWO MEERVOUD beurs aan dr. Isabel Smallegange.  Door 
loopbaan- en resultaatafspraken te maken met zeven stafleden is de doelstelling op dit punt 
ruimschoots behaald (punt I). Deze zijn gekoppeld aan nieuwe aanstellingen, tenure tracks en 
bevorderingen en loopbaanontwikkeling. De vorm wordt door betrokken partijen als erg constructief 
ervaren. Voor de begeleiding van promovendi is een nieuw protocol vastgesteld (punt M) met 
striktere planning, die de komende tijd zal worden geïmplementeerd. De proef met de bonus voor 
tijdige afronding van promotietrajecten liet een positieve ontwikkeling zien en is een vaste 
procedure geworden. In aansluiting op de werving van nieuwe stafleden is de toekomstige 
vervanging van WP en OBP preciezer gepland en ingebracht in de lange termijn financiële planning 
van het instituut. Dit geeft als beeld dat er in de toekomst verdere mogelijkheden zijn het profiel van 
IBED te ontwikkelen, gebruikmakend van bestemde reserves (punt N) voor zwaartepunten waarin 
IBED deelneemt, en in samenhang met de intensivering van de samenwerking met de VU. In de 
besteding van IBED reserves voor ‘dakpanconstructies’ is ook enige vertraging is opgetreden doordat 
aanstellingen later waren dan gepland. Naaste de hierboven genoemde resultaatafspraken vormen 
ook jaargesprekken (punt O) een belangrijk instrument. In 2013 is dit met veel energie opgepakt en 
van 33% naar 78% getild, boven het facultair gemiddelde. De afwijking van de norm (90%) betreft 
veel specifieke gevallen die aanleiding zijn geworden voor herdefiniëring van de facultaire norm, en 
hebben betrekking op bijzondere situaties (bijvoorbeeld aflopende contracten, langdurige 
afwezigheid). 
 
Gerealiseerde activiteiten: zwaartepunten en onderzoekclusters 
Het onderzoekcluster Global Ecology werd verder geprofileerd (punt D), zoals uitgebreid 
weergegeven in de brochure “Research Priorities 2013” van de Faculteit. Het cluster richt zich op 
versterking van het onderzoek aan het functioneren van ecosystemen, en begrip van de impact van 
natuurlijke en menselijke verstoringen. Mede dankzij de ERC projecten en de nieuwe aanstellingen is 
de omvang van projecten en activiteiten sterk toegenomen. Voortvloeiend uit zijn ERC is dr. Hal 
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Caswell voorgedragen voor een hoogleraarsbenoeming, die in 2013 ook is gerealiseerd. De 
versterking van Green Life Science (punt E) kreeg in 2013 vorm door de toekenning van het STW-
PERSPECTIEF project Green Defense Against Pests' (GAP), met prof. Michel Haring (SILS) als 
coördinator. Het programma richt zich op het ontwikkelen van duurzame en milieuvriendelijke 
gewasbescherming, en vanuit IBED zijn dr. Merijn Kant en prof. Maurice Sabelis projectleiders. 
Daarnaast zijn er met de aanstelling van dr. Thomas Van Leeuwen verschillende projecten bij IBED 
geland op het gebied van resistentie ontwikkeling tegen pesticiden en secundaire plantenstoffen. In 
het zwaartepunt Systeembiologie (punt C) werd een PhD student (drs. Rubens Sinnige) aangesteld 
op onderzoek naar het functioneren van microbiële netwerken in meren, en startte het ERC 
programma van prof. Gerard Muijzer met de inrichting van een nieuw microbiologisch lab en de 
aanstelling van een analist, verschillende nieuwe PhD studenten en postdocs. 
 
Gerealiseerde activiteiten: acquisitie en externe relaties 
De externe portefeuille was in 2013 in totaal 3.2 M€. Het totaal aantal startende  promovendi was 
28, veel hoger dan de planning (F). Tien promovendi startten op tweede en derde geldstroom 
projecten, met nog 3 open vacatures aan het eind van het jaar, die later worden ingevuld dan 
gepland was. Opmerkelijk was het grote aantal van 17 buitenpromovendi (waarvan een aantal in 
eerdere jaren gestart is), als resultaat van het beleid om relaties met belangrijke partners (punt H) te 
versterken door de aanstelling van bijzonder hoogleraren. Hierdoor zal het aantal gerealiseerde 
promoties in de komende jaren toenemen. In het kader van de verdere ontwikkeling van structurele 
relaties met (regionale) organisaties (punt H) kon het afgelopen jaar dr. Piet Verdonschot worden 
benoemd als bijzonder hoogleraar Wetland Restoration Ecology, ingesteld door Alterra (WUR), met 
steun van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De leerstoel Grote Mensapen 
vanwege het Wereld Natuurfonds (WNF) werd gevestigd en aan het eind van het jaar heeft het 
curatorium een kandidaat geselecteerd die inmiddels aan het College van Bestuur is voorgedragen. 
In 2013 is ook de bijzondere leerstoel Viral Ecology (prof. Corina Brussaard) in samenwerking met 
het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) van start gegaan. Verder is 
besloten dat de inzet is om de leerstoelen Mycology (CBS)  en Marine Biogeochemistry (Deltares) te 
continueren, en zijn de eerste stappen gezet in het vinden van geschikte kandidaten.   
 
Gerealiseerde activiteiten: onderwijs 
Voor een onderzoeksinstituut zijn MSc programma’s van direct belang voor aansluiting onderzoek–
onderwijs (punt K). De instroom van de voor IBED meest relevante tracks is gegroeid.  In 2013 is 
intensief gesproken over samenwerking met de VU (punt L), op het gebied van onderzoek, onderwijs 
en governance. Dit leidde tot toekenning van een gezamenlijk project uit de centrale 
profileringsgelden, en de planning van een gemeenschappelijk tweedaags symposium in januari 
2014.  De track Ecology (binnen MSc Biology) wordt inmiddels geheel gezamenlijk ingevuld. Uit het 
vele overleg bleek verder dat de betrokken groepen zeer complementair zijn, en het streven naar 
unilocatie op Science Park op afzienbare termijn wordt door medewerkers breed gedragen. 
 
Niet gerealiseerd 
Een aantal resultaten gepland voor 2013 zijn niet behaald, in veel gevallen doordat het tijdpad voor 
realisatie langer bleek dan voorzien, zoals bijvoorbeeld bij LifeWatch (punt A).  De werving voor een 
nieuwe groepsleider Aquatische Ecologie (punt B) was niet succesvol, en met alle betrokkenen 
worden de vervolgstappen besproken, waarna er in 2014 een besluit wordt genomen.  In het 
zwaartepunt Systeembiologie (punt C) s implementatie van de 2e fase nog niet ingezet. Op het 
gebied van acquisitie was het aantal nieuwe toekenningen van projecten in 2013 lager dan 
verwacht. In 2013 werd in totaal 2.2 M€ aan nieuwe projecten binnengehaald, waarvan met name 
de 446 k€ in de derde geldstroom minder is dan de planning en realisatie in eerdere jaren (punt F). 
Hoewel het uitermate succesvolle jaar 2012 met de toekenning van drie ERC Advanced Grants niet 

 
 

Jaarverslag 2013 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  33
  

 



 
snel herhaald zal worden, maakt dit duidelijk dat acquisitie een groot punt van aandacht is, mede 
gezien Horizon 2020, en verschuivingen in subsidiestromen. Daar staat tegenover dat de nieuwe 
high potentials ook nieuwe initiatieven zullen starten.  Een verdere analyse wordt uitgevoerd. In 
2013 verdedigden 12 promovendi met succes hun thesis en ontvingen de doctors titel aan de 
Universiteit van Amsterdam. Dit was echter twee minder dan de prognose (punt J). Ook hier is 
vertraging een belangrijke oorzaak, soms met een duidelijke reden (zoals 2x zwangerschapsverlof), 
maar een betere bewaking van het tijdpad naar promotie is inmiddels ter hand genomen.  
 
Overige activiteiten 
Dr. Isabel Smallegange werd aangesteld als MacGillavry fellow, na een brede en competitieve 
werving om excellente vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. Haar werk is zowel theoretisch 
als experimenteel, en richt zich op onderzoek aan dynamische energie budgetten voor het begrijpen 
van evolutionaire en demografische processen, met mijten als modelsysteem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algenkweek met energiezuinige LED verlichting (dr. Hans C.P. 
Matthijs, Onderzoeksgroep Prof. dr. Jef Huisman, IBED 
Aquatische Microbiologie).  
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3.2.2  Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)  

Bij het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op 
gebied van moleculair design, synthese, analyse, theoretische- en fundamenteel begrip en naar 
toepassing, structuur, fysische eigenschappen en reactiviteit van nieuwe functionele 
(supra)moleculaire systemen. Vraagstukken waaraan gewerkt wordt komen voort uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid of maatschappij (inclusief bedrijfsleven). 
 
Beleidsbegroting HIMS 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Afronding promotietrajecten en 

verbetering promotie-rendement 
A 20 promoties (-3/+3). 

Met FNWI volgsysteem implementeren en 
inzetten. 

 B Ca. 10 aanvragen bij NWO, STW, ERC B Honorering 5 aanvragen. 
 C Versterken Soft Matter cluster C Invulling tenure track positie Soft Matter Theory 

bij IoP i.s.m. HIMS. 
 D Invullen openstaande SNS posities D Alle posities vervuld. 
 E Uitbouwen zwaartepunt sustainable 

chemistry 
E Voorstel voor extra financiële steun indienen. 

 F Nieuwe onderwijstaken bevorderen F Nieuwe onderdelen binnenhalen via AFS. 
 G Aantal jaargesprekken monitoren en 

bevorderen 
G Met nagenoeg alle werknemers wordt een 

jaargesprek gevoerd. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
HIMS onderzoekers waren in 2013 succesvol in het verwerven van onderzoeksmiddelen (punt B). Er 
werden acht onderzoeksvoorstellen gehonoreerd, waaronder een ERC Advanced Grant door prof. 
Joost Reek. Dr. Wojciech Dzik is in 2013 met een eigen Veni grant gestart. Daarnaast heeft het 
College van Bestuur in 2013 het door HIMS geïnitieerde thema Sustainable Chemistry aangewezen is 
als universitair zwaartepunt, in combinatie met toewijzing van structurele additionele financiering 
voor uitbreiding van de wetenschappelijke staf. Vanuit HIMS thema Computational Chemistry is de 
samenwerking op het gebied Soft matter verder uitgebreid (punt C). Zo zijn bijvoorbeeld in 2013 
voorbereidingen getroffen voor een Vrije programma aanvraag die begin 2014 bij FOM wordt 
ingediend. Het invullen van de Sectorplanposities (punt D) heeft in 2013 hoogste prioriteit gekregen. 
De kandidaten voor Analytische chemie zijn geworven en zullen begin 2014 van start gaan (prof.dr. 
Garry Corthals en dr. Michelle Camenzuli). De sectorplan tenure track-positie voor biokatalyse is per 
1 september 2013 parttime bezet door dr. Anett Schallmey. Zij zal vanaf 2014 voltijds in Amsterdam 
gaan werken. Dr. Stefania Grecea bezet de gender sectorplanplaats. Verder zijn vanuit alle HIMS 
thema’s nieuwe mastervakken gestart (punt F). Verder is er begonnen met het opzetten van een 
nieuwe mastertrack, science for energy and sustainability, die samen met IoP invulling krijgt.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Door een opeenstapeling van enkele promovendi die vanwege ziekte niet in staat waren hun 
promotie af te ronden is het doel 20±3 promoties in 2013 met het behaalde aantal van 16 net niet 
gehaald. Het monitoren van de jaargesprekken heeft in 2013 niet de aandacht gekregen die het 
nodig had. Dit onderwerp heeft voor 2014 hoge prioriteit gekregen. 
 
Management 
Per 1 november werd prof. Joost Reek de nieuwe directeur van HIMS. Hij volgde daarin prof. Aart 
Kleijn op, die directeur werd van het op te richten Center of Interface Dynamics for Sustainability in 
Chengdu, China. Op 13 september vond een minisymposium plaats waarbij het officiële startsein 
werd gegeven voor het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC), een onderzoekcentrum van 
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FNWI en AMC voor Forensic Science and Medicine. Aansluitend hield de nieuwe directie van het 
centrum - prof. Arian van Asten, bijzonder hoogleraar Forensische Analytische Chemie (HIMS) en 
prof. Maurice Aalders, bijzonder hoogleraar Forensische Biofysica (AMC) – een dubbeloratie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prijzen en eerbewijzen  
In juni was Amsterdam gedurende vijf dagen de wereldhoofdstad Analytische chemie. Het 39th 
International Symposium on High-Performance-Liquid-Phase Separations and Related Techniques 
onder leiding van prof. Peter Schoenmakers zeer succesvol in Amsterdam georganiseerd. Het 
congres verwelkomde ruim 1500 deelnemers en 55 bedrijven vanuit de gehele wereld. Verschillende 
HIMS-onderzoekers vielen in 2013 in de prijzen, waaronder drie promovendi met vanwege hun 
proefschrift: Linde Smeenk ontving de Stufkens Prijs van de Holland Research School of Molecular 
Chemistry. Elena Uliyanchenko won de I.M.Kolthoff Award van de sectie Analytische chemie van de 
KNCV. Nicole Franssen won de DPI Golden Thesis Award. Prof. Rajamani Krishna ontving in juni uit 
handen van de Italiaanse president Giorgio Napolitano de prestigieuze Eni Award. Dr. Jan van 
Maarseveen ontving op 8 januari tijdens de UvA's Dies Natalis de award voor beste docent van de 
gehele UvA.  Vanuit het HIMS thema Molecular photonic heeft prof. Fred Brouwer meegeschreven 
aan het winnende bod van AMOLF, UvA en VU aan ASML voor het opzetten van het Advanced 
Research Centre for Nano Lithography. In oktober is hiervoor een memorandum of understanding 
ondertekend. In 2014 zal het onderzoek van ARCNL opgestart worden. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Maurice Aalders (links) en Arian van Asten (rechts) 
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3.2.3  Instituut voor Informatica (IvI) 
 
Het IvI doet onderzoek naar programmatuur, intelligente autonome systemen, 
sensorinformatiesystemen, computationele wetenschap en computerarchitectuur.  
 
Beleidsbegroting IvI 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Organisatorische en bestuurlijke 

samenwerking met de VU verder 
uitwerken.  

A Verder implementeren van samenwerkings-
strategie die in 2012 gekozen is. 
 

 B Het creëren, uitwerken en opschrijven 
van nieuwe onderzoekresultaten en 
promoties.  

B Relevante onderzoekoutput van artikelen (5 à 
10 per groep). 

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

C Deelname in projecten die uit de nationale 
initiatieven voortkomen. 

 D Afronden Russian Leading Scientist 
programma.  

D Onderzoekoutput in de vorm van 
wetenschappelijke artikelen en het afleveren 
van twee promoties voor het IvI.  

 E Administratieve financiële processen 
verbeteren, exploitatie en 
meerjarenbegroting. 

E Financiële administratie die een adequate 
weergave is van de projecten die zijn 
aangegaan en de financiële implicaties daarvan.  
Daarnaast een niet overschrijdende exploitatie 
en een meerjarenbegroting die gebaseerd is op 
een gewogen pijplijn van onderwijs, promoties 
en onderzoeksopdrachten. 

 F Afronding promotietrajecten. F 17 promoties (±2).  
 G Aantal jaargesprekken monitoren en 

bevorderen.  
G Met nagenoeg alle werknemers wordt een 

jaargesprek gevoerd.  
 H Ontwikkelen IvI protocol voor 

jaargesprekken en beoordelingen. 
H Protocol geïmplementeerd. 

 I Follow up evaluatie DocentenGroep 
(DG). 

I Hoofd DG 30% vrijgesteld voor mgt. taken. 
Sluitende meerjarenbegroting DG. 

 J Inrichten OndersteunersGroep (OG)  J Alle ICT-ontwikkelaars met vaste aanstelling 
zitten in de OG. Hierin wordt gericht en 
zorgvuldig HR-beleid uitgevoerd voor de 
doelgroep. 

 
Gerealiseerde activiteiten: samenwerking met de VU 
De onderzoekers van het instituut zijn twee keer samen geweest met de onderzoekers van de 
afdeling Informatica van de VU om elkaars onderzoeksprogramma’s beter te leren kennen. In 
december heeft het IvI een strategie sessie gehouden met alle vaste staf over haar toekomst in het 
perspectief van een samenvoeging met Informatica VU. Ook naar de arbeidsmarkt toe wordt al 
samengewerkt: in 2013 heeft het IvI samen met Informatica VU succesvol geworven voor 4 U(H)D 
posities. Voor het onderwijs zijn twee gezamenlijke commissies van IvI en VU Informatica ingesteld 
en die hebben de onderwijsprogramma’s nader op elkaar afgestemd.  
 
Gerealiseerde activiteiten: regionale en nationale initiatieven 
Het instituut is in het afgelopen jaar actief gaan deelnemen in het e-Science Center middels een 
tweetal grote projecten, namelijk “SIM City” en "Searching Public Discourse", het laatste in een 
consortium van UvA (FNWI, FMG) en UU (GW). Het e-Humanities initiatief is doorgezet met de 
vorming van het Center for Humanities and Technology (CHaT) en door bijdrage aan de inrichting 
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van een nieuwe minor Digital Humanities (VU en UvA). Via de Amsterdam Economic Board heeft het 
instituut in opdracht van een consortium (UvA-VU-de Waag) een opdracht van een ton 
binnengehaald onder de noemer ODE (Open Data Exchange II). 
 
Gerealiseerde activiteiten: onderzoek 
Het instituut heeft 238 Wetenschappelijke Publicaties geplaatst en 16 promoties gerealiseerd. Dat 
zijn vier promoties meer dan in 2012. In mei is een Midterm Review uitgevoerd op het onderzoek 
over de periode 2009-2011 door een commissie bestaande uit prof. Inald Lagendijk (TUD), prof. 
Emile Aarts (TUE), prof. Peter Apers (UT) en prof. Peter Buneman (University of Edinburgh). Deze 
commissie heeft het onderzoek van IvI geëvalueerd vanuit het perspectief van een samengaan met 
de afdeling Informatica van de VU. Daarbij is vastgesteld dat het instituut vier succesvolle 
onderzoekgroepen telt met een mooi toekomstperspectief, die kunnen dienen als groeikernen bij de 
samenvoeging. Dat zijn de groepen Information and Language Processing Systems (ILPS), 
Computational Science (SCS), Intelligent Autonomous Systems (IAS) en Intelligent Sensory 
Information Systems (ISIS). Voor de overige vier groepen beveelt de WAR beveelt aan om aansluiting 
zoeken bij andere groepen aan de UvA of de VU. Het eindrapport is gedeeld met de VU. Daarop 
heeft de afdeling Informatica van de VU aan dezelfde commissie gevraagd om vanuit hetzelfde 
perspectief bij hun een MTR te doen in januari 2014. 
 
Gerealiseerde activiteiten: Internationalisering  
Het Russian Leading Scientists Program (RLSP) van prof. Peter Sloot is door Rusland met twee jaar 
verlengd (2013-2014). Van hieruit begint een stroom promoties aan de UvA op gang te komen. In 
dezelfde context heeft IvI 120 duizend euro van EZ ontvangen waarmee in 2014 waarmee een 
Nederlands-Russische zomerschool gericht op modelleren van Complexe Systemen zal worden 
georganiseerd. Daarnaast is Peter Sloot begonnen om in Singapore een Complexity Institute op te 
zetten. 
 

 
Peter Sloot, IvI 
 
Gerealiseerde activiteiten: HRM 
Op 1 augustus 2011 heeft het Instituut voor Informatica een Docentengroep (DG) opgericht die 
naast de acht onderzoeksgroepen is gepositioneerd. Dit was een voorlopige maatregel om een 
viertal effecten te bereiken: het samenbrengen van de hiërarchische en functionele lijn voor het 
merendeel der taken van medewerkers (1), de meewerkend voorman wordt een leidinggevende met 
hart voor de zaak en korte lijnen naar de groep (2), de groep krijgt een duidelijke plek in de 
organisatorische en bestuurlijke structuur, waardoor haar belangen beter worden meegenomen in 
beslissingen van directeur en managementteam (3) en meer aandacht voor de ontwikkeling van 
medewerkers en het pakket van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dat de groep op 
zich nemen (4). Daarbij vinden zaken als persoonlijke ontwikkeling, ambities en scholing via 
jaargesprekken een natuurlijke thuisbasis. In 2013 heeft het instituut de DG geëvalueerd op basis 
van deze vier beoogde effecten en het organisatieprincipe van het besturingsmodel FNWI dat stelt 
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dat de FNWI een research based faculteit is, waarin onderzoek en onderwijs sterk met elkaar 
verweven zijn (5). Het instituut heeft daar zelf nog een item aan toegevoegd, namelijk de vraag of de 
DG een geschikt platform is om WP met een vaste aanstelling te laten landen die hun roeping meer 
in het onderwijs zien dan in onderzoek (6). Deze evaluatie heeft tot de conclusie geleid dat de 
beoogde effecten 1 t/m 4 en 6 voor een belangrijk deel zijn bereikt. Aangetekend wordt dat de 
effecten 2 en 4 uit balans zijn: het hoofd van de DG besteedde zoveel tijd aan zijn rol als 
meewerkend voorman annex docent dat dit op termijn niet geloofwaardig is te combineren met zijn 
rol als hoofd DG. Doelstelling 5 (behoud van aansluiting tussen onderwijs en onderzoek) blijft een 
punt van aandacht en zorg. Het instituut heeft aangegeven dat het zonder extra financiering niet 
haalbaar is om docenten in de DG voor meer dan 10% van hun tijd vrij te stellen voor onderzoek. Per 
saldo zijn deze conclusies zodanig bemoedigend dat de DG is gecontinueerd. Inmiddels zijn ook twee 
belangrijke aanbevelingen uitgevoerd: het hoofd DG is voor 30% vrijgesteld voor managementtaken 
en de vrijstelling van docenten voor professionele ontwikkeling en onderzoek is verhoogd van 10% 
naar 20%. Hiervoor is financiering gevonden door een deel van de vrije voet van het 
onderwijsinstituut GSI over te hevelen naar IvI. 
 
In 2013 is begonnen met het uitwisselen van ICT ontwikkelaars tussen de onderzoeksgroepen via 
een Ondersteunersgroep (OG). Doelstelling is enerzijds het sharen van schaarse resources en 
anderzijds het voeren van gericht personeelsbeleid op deze doelgroep. In 2014 zal een aantal van 
deze ontwikkelaars worden onder gebracht in een OG die net zoals de DG naast de 
onderzoeksgroepen komt te staan. Verder heeft het instituut een protocol voor jaargesprekken 
opgesteld als onderdeel van Handboek bedrijfsvoering IvI. Het protocol is direct geïmplementeerd. 
Intussen is een indrukwekkende inhaalslag uitgevoerd: met 69 van de 86 medewerkers die in 2013 
aan het instituut waren verbonden is een jaargesprek gevoerd. Daarmee is een dekkingsgraad 
gerealiseerd van 80%. In dezelfde periode waren 51 promovendi toe aan een 9- of 14-maands 
evaluatie. Deze is voor 47 promovendi volgens plan uitgevoerd, zodat hier een dekking van 92% is 
bereikt. 
 
Gerealiseerde activiteiten: onderwijsvernieuwing 
In 2013 is een track game studies ontworpen en van start gegaan met 16 studenten. De track maakt 
deel uit van de 1-jarige master information studies. Daarnaast is de 2-jarige masteropleiding 
Computational Science van start gegaan na “omnoeming” van de eerder bestaande opleiding Grid 
computing. Computational Science is in samenwerking met de afdeling informatica van de VU 
ontworpen en wordt met samen met de VU aangeboden.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten: ACT  
De samenwerking in de Amsterdam Economic Board heeft geleid tot het indienen van een voorstel 
van UvA, HvA en VU voor een nieuwe universiteit gericht op de grootstedelijke problematiek: 
Amsterdam City Technology (ACT). Helaas heeft de gemeente het voorstel niet gehonoreerd. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten: financiën 
Het instituut heeft gedurende het hele jaar 2013 last gehad van tegenvallers, ofwel van posten van 
vele tonnen die ten onrechte niet in de begroting waren opgenomen. In september heeft IvI met 
Andel Hoitsema de Financiële Leergang ingehaald. Hier heeft de bedrijfsvoerder Informatica VU ook 
aan deel genomen. Daarna is het begrotingsproces voor 2014 geëxpliciteerd in een stappenplan 
inclusief het opstellen deelbegrotingen per onderzoeksgroep. Er is ook een boekhouding van de 
reserves aangelegd, en in de begroting voor 2014 is volgens de regels van FNWI voor 900.000,- aan 
bestemmingen van reserves aangevraagd en verkregen. 
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Niet gerealiseerde activiteiten: onderwijsvernieuwing 
Het opzetten van een software technology track binnen de master software engineering is dit jaar 
niet gelukt. De start is wordt nu voorzien in september 2014. 
 
Overige activiteiten 
Het IvI onderschrijft het beleid van de UvA, waarin Valorisatie als een hoofddoelstelling wordt 
beschouwd op gelijke voet met onderzoek en onderwijs. Najaar 2012 heeft een externe consultant 
het IvI hierop doorgelicht. In januari 2013 heeft zij een rapport uitgebracht, waarin zij aanbeveelt om 
meer structuur aan te brengen en zoveel mogelijk drempels weg te nemen. In opvolging daarvan 
heeft IvI Bert Bredeweg benoemd tot Valorisation Officer (VO). Deze is inmiddels begonnen met het 
opzetten van een netwerk richting bedrijfsleven en heeft onder meer twee vruchtbare workshops 
B2U (Business to University) gehouden. In de omgeving van IvI zijn de afgelopen jaren vier bedrijfjes 
opgestart : Euvision, Thirdsight, Perceptech en Electric Ant. Thirdsight heeft in 2013 na faillissement 
een doorstart gemaakt onder de naam Sightcorp. Daarnaast zijn in 2013 twee nieuwe bedrijfjes 
opgericht, namelijk Scyfer en 904 labs. Verder heeft de faculteit een MacGillavry beurs toegekend 
aan Ana Varbanescu en is Theo Gevers per 1 januari 2014 benoemd als fulltime hoogleraar 
Computer Vision. Hij was daarvoor bij het instituut werkzaam als UHD. 
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3.2.4  Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) 
 
De wetenschappelijke missie van het Institute for Logic, Language and Computation behelst het 
geven van een fundamentele, formele analyse van processen die gemoeid zijn met het coderen, 
doorgeven, verwerken en begrijpen van informatie. Dat het ILLC daarmee traditionele 
wetenschappelijke grenzen overstijgt, blijkt uit het feit dat het instituut door de Faculteit Wiskunde, 
Natuurwetenschappen en Informatica gedeeld wordt met de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Beleidsbegroting ILLC 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Deelname UvA zwaartepunten A Herziening meerjarenbeleid & implementatie 

inzet ILLC staf. 
 B Versteviging Language & 

Computation groep 
B Aanstellen UD computationele taalkunde. 

 C Versteviging Logic & Computation 
groep 

C Opening en invulling vacature UD wiskundige 
logica. 

 D Bestendiging leiderschap Logic & 
Language groep 

D Benoeming twee nieuwe hoogleraren (in 
dakpanconstructie).  

 E Realisatie promoties E 6 promoties (3 FNWI). 
 F Coördinatie ILLC onderwijs F Opstellen & implementatie meerjarenplan met 

stabiele onderwijsinkomsten.  
 G Coördinatie ILLC graduate 

programme 
G Stroomlijnen en duidelijk profileren PhD deel. 

 H Werving persoonsgebonden 
subsidies 

H 4 aanvragen ingediend. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het ILLC bevind zich midden in een periode waarin een groot deel van de oprichters van het instituut 
het  wetenschappelijk leiderschap overdragen aan een nieuwe generatie onderzoekers. Bij de Logic 
& Language groep zijn, in een dakpanconstructie, twee nieuwe hoogleraren benoemd: Arianna Betti 
(Taalfilosofie) en Robert van Rooij (Logica en Cognitie) (punt D). Verder zijn er nieuwe UDs en UHDs 
aangesteld in de Logic & Computation groep (Benno van den Berg, Christian Schaffner en Jakub 
Szymanik) (C), in de Language & Computation groep (Makiko Sadakata en Ivan Titov) (punt B) en de 
Logic & Language groep (Floris Roelofsen). De verjonging van de vaste staf gaat gepaard met 
aanpassingen in de positionering van het instituut ten opzichte van UvA zwaartepunten. Na het 
wegvallen van het zwaartepunt Information & Meaning heeft het ILLC zijn participatie in de 
zwaartepunten Quantum Matter and Quantum Information en Brain & Cognition versterkt, door 
verschuivingen en nieuwe aanstellingen. Harry Buhrman is één van de ambassadeurs van QMQI, 
terwijl Henkjan Honing één van drie leden is van de board van ABC (Amsterdam Brain & Cognition). 
Daarnaast is er een significante participatie van ILLC-onderzoekers in het door de UvA met 
zwaartepuntgelden gefinancierde project CREATE (Creative Amsterdam: An E-Humanities 
Perspective) dat deel uitmaakt van het zwaartepunt Cultural Heritage & Identity. Verder heeft het 
instituut een plan opgesteld voor het opnieuw vormgeven en duidelijker profileren van zijn PhD-
programma, dat zo uniform mogelijk zal gelden voor PhD-kandidaten in de FGw en de FNWI (punt 
G). Dit plan zal in 2014 worden geïmplementeerd. Vanuit het ILLC zijn ook veel persoonsgebonden 
subsidieaanvragen ingediend: 10 VENI, 6 VIDI, 2 VICI, 2 ERC Consolidator en 2 EU-Marie Curie. 
Hiervan zijn er twee toegekend  en twaalf afgewezen, terwijl van acht aanvragen de uitslag nog niet 
bekend is. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
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Hoewel het ILLC een duidelijk beeld heeft van de opleidingen waar stafleden onderwijs verzorgen, 
en met name van die waar het instituut (mede-)eigenaar van is, is er hangende de besluitvorming 
over de samenwerking met de VU besloten om geen meerjarenplan op te stellen (punt F). In totaal 
zijn er aan het ILLC in 2013 slechts drie PhD-kandidaten gepromoveerd; deze promoties vonden alle 
drie plaats aan de  FNWI (punt E). 
 
Overige activiteiten 
Een hoogtepunt voor het instituut was het verschijnen van het evaluatierapport van de 
internationale visitatiecommissie die het onderzoek aan het ILLC over de jaren 2006-2011 onder de 
loep heeft genomen. Het instituut als geheel ontving de hoogst mogelijke score (5-excellent), terwijl 
het Logic & Computation programma op alle onderdelen als excellent werd beoordeeld, en de beide 
andere programma’s elk op vier onderdelen als excellent en op één onderdeel als zeer goed werden 
geëvalueerd. De evaluatiecommissie vatte haar oordeel als volgt samen: “The ILLC has a well-
deserved reputation as an internationally leading centre for interdisciplinary research and training. 
Research quality and productivity are both excellent, and the Institute also maintains vigorous 
Masters and PhD programmes which attract high calibre students from around the world.” 
 
In aanwezigheid van de rector magnificus werd begin september het Tsinghua-Uva Joint Research 
Center in Logic opgericht. Hiermee wil het ILLC met kracht de bestaande samenwerking met Chinese 
wetenschappers op het gebied van de logica en de wijsbegeerte vormgeven en het opstarten van 
nieuwe projecten bevorderen en faciliteren. In samenhang met deze gebeurtenis verzorgden Johan 
van Benthem en ILLC-alumna Fenrong Liu een prominente bijdrage aan de opening van het 
academisch jaar van de UvA. 
 
Stafleden van het instituut boekten meerdere successen met onderzoekaanvragen in prestigieuze 
nationale of Europese programma’s. Nina Gierasimczuk verwierf een VENI, Alessandra Palmigiano 
een VIDI, Roberto Ciuni een Marie Curie beurs, Ronald de Wolf een ERC Consolidator beurs, en Khalil 
Sima’an een VICI. Harry Buhrman was één van de hoofdaanvragers van het succesvolle NWO 
Zwaartekrachtvoorstel Networks. Rens Bod en Jaap Kamps waren mede-aanvragers van het 
succesvolle UvA-zwaartepunt projectvoorstel CREATE. Zowel Jaap Kamps en Robert van Rooij zijn 
partners in nationale en Europese consortia die in 2013 grote onderzoeksubsidies verwierven. Ten 
slotte is in 2013 het NWO Zwaartekrachtproject Language in Interaction, waar het ILLC één van de 
leidende partners van is, opgestart. Rens Bod en Robert van Rooij zijn co-leaders van twee van de 
zeven work packages. Verscheidene ILLC-ers ontvingen in 2013 prijzen en eerbewijzen. Aan Henkjan 
Honing werd een Distinguished Lorentz Fellowship toegekend, als erkenning van zijn baanbrekende 
interdisciplinaire werk op het gebied van muziek en cognitie. Johan van Benthem werd geëerd met 
een Chang Jiang professoraat, toegekend door het Chinese ministerie van onderwijs. De 
afstudeerscriptie van MSc Logic student Fabio Zanasi werd door de Associazone Italiana di Logica e 
sue Applicazioni beoordeeld als één van de beste uit 2012 van de hand van een Italiaanse student. 
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3.2.5  Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde (KdVI) 
 
Het Korteweg- de Vries Instituut voor Wiskunde bevordert het onderzoek in de wiskunde zowel in 
theorie als in toepassing. Daarnaast stimuleert het instituut de toepassing van en de waardering 
voor de wiskunde in andere wetenschappelijke disciplines en in de maatschappij in het algemeen. 
 
Beleidsbegroting KdVI 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Actualiseren werving 

buitenpromovendi en eventuele 
aanpassing programma 

A In planperiode worden 2 à 3 buitenpromovendi 
binnengehaald 
 

 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 35 in 2013)  

 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 uitvoering 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 voltooien  F Versterking van Onderzoek. 
Verbetering efficiëntie Onderwijs 
Scenarios voor fusie zijn gereed 

 G Afronding promotietrajecten G 4 promoties (+/- 1) 
 H Vervroegde opvolging Van der Geer 

met Clustergelden realiseren 
H Tenure track HL Algebra-Meetkunde start per 1-

9-2013 
 
Gerealiseerde activiteiten 
In 2013 is het beleid voor buitenpromovendi aangescherpt. Ervaring heeft geleerd dat met name 
beurspromovendi vaak een niet-toereikende beurs krijgen en halverwege in financiële problemen 
komen. Het KdVI heeft daarom strengere eisen geformuleerd voor de hoogte van de beurs, zodat 
kandidaatpromovendi beter weten wat hen te wachten staat. Tevens is een toelatingsprocedure 
ingevoerd, waarbij op basis van masterscriptie de kwaliteit van de kandidaatpromovendus wordt 
getoetst door een leescommissie. In 2013 zijn twee buitenpromovendi toegelaten; een derde 
kandidaat heeft nog geen uitsluitsel gekregen over de toekenning van een beurs. Daarnaast zet het 
KdVI meer in op het formaliseren en zichtbaar maken van samenwerking in het onderzoek door 
middel van een joint doctorate. In 2013 is een joint doctorate procedure met Aix-Marseille 
University succesvol doorlopen. Een aanvraag voor een joint doctorate met de University of 
Queensland en met de Universiteit Gent zijn in voorbereiding. 
 
Veel aandacht ging in 2013 uit naar het wiskundeonderwijs. De visitatiecommissie in het kader van 
de heraccreditatie van de bachelor- en masteropleidingen heeft in oktober 2013 het bezoek aan de 
opleidingen afgelegd. Uit de mondelinge rapportage van de commissie bleek veel waardering voor 
de bachelor- en de masteropleidingen.  In de regulieren opleidingen zijn in totaal 48 diploma’s 
gerealiseerd in de wiskunde en stochastiek (27 in de bacheloropleiding en 21 in de 
masteropleidingen). Het gestelde doel is daarmee ruimschoots behaald. Daarnaast organiseert het 
KdVI zomercursussen Wiskunde A en B voor scholieren met een deficiëntie in deze vakken. De 
deelname aan deze zomercursussen neemt nog steeds toe. In 2013 telde de Wiskunde B cursus 116 
deelnemers, de Wiskunde A cursus 30 deelnemers en hebben 51 studenten het Colloquium doctum 
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examen wiskunde gedaan. De zomercursussen voor AUC telde met  36 studenten wat minder 
deelnemers dan vorig jaar.  ICT-ondersteund en op oefening plus toetsing gebaseerd 
wiskundeonderwijs is ontwikkeld en uitgevoerd voor de vakken Bio-organische chemie, Biochemie & 
Celbiologie (Bachelor Biologie en Biomedische Wetenschappen) en Inleiding Cognitieve 
Neurowetenschappen (Bachelor Psychobiologie). Hierbij zijn in de SOWISO omgeving oefen- en 
toets-items ontwikkeld en geïmplementeerd in het kader van de SURF projecten ONBETWIST en 
TWIST. Tevens zijn voor deze vakken learning analytics tools gemaakt en getest in het kader van het 
SURF project COACH. 
 
Wat betreft het verwerven van externe gelden kende het KdVI in 2013 een uiterst succesvol jaar. 
Aan Hessel Posthuma is een TOP-subsidie toegekend. Tevens is een TOP-subsidie toegekend aan 
Michel Mandjes en Sindo Nunez-Queija in samenwerking met Onno Boxma van de Technische 
Universiteit Eindhoven. De NWO-wiskunde clusters STAR en GQT hebben toegezegd 3 jaar een 
tenure-track positie aan het KdVI te financieren. Sergey Shadrin heeft, aansluitend op de afloop van 
zijn VIDI, een VICI-subsidie verworven.  Lex Schrijver heeft een ERC Advanced Grant toegekend 
gekregen van 2.5 miljoen euro. Op de rand van het kalenderjaar werd bekend dat NWO 22,6 miljoen 
heeft toegekend aan het Zwaartekrachtproject “Networks”, waarvan de UvA in persoon van Michel 
Mandjes penvoerder is.  De overige partners in dit Zwaartekrachtproject zijn de TU Eindhoven, het 
CWI en de Universiteit Leiden. In 2013 zijn er 6 promoties gerealiseerd, waarvan 1 gezamenlijk met 
IoP. De werving voor een hoogleraar Algebraische Geometrie als opvolging voor de positie van 
Gerard van der Geer is in gang gezet. Deze positie zal echter niet vanuit clustergelden gefinancierd 
worden, maar uit de eigen middelen van het KdVI.   
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het overleg met de VU is verder vormgegeven in gezamenlijk MT-overleggen, waarbij ook het ILLC is 
aangesloten als voorbereiding op het toekomstige Department of Mathematics and Logic. In 
overleggen werd al snel duidelijk dat het niet zinvol is om stappen richting het te vormen 
department te zetten zolang er geen duidelijkheid over de financiële en bestuurlijke kaders van de 
faculteit bestaat. Mede daarom zijn de overleggen na de zomer stilgelegd in afwachting van de 
besluitvorming rond de UvA-VU samenwerking. 
 
Overige activiteiten 
In de tweede ronde van de MacGillavry beurzen van de faculteit heeft het KdVI samen met het IoP 
Miranda Cheng weten aan te stellen. Miranda is een veelbelovend onderzoeker, die in de 
mathematische fysica de brug tussen IoP en KdVI verder kan versterken. Het zwaartepunt QM&QI is 
in 2013 erkend als universitair zwaartepunt. In kader van dit zwaartepunt is in juni Hans Maassen 
voor 0,2 fte benoemd als hoogleraar Quantum probability and quantum information. Het 
symposium “Leve de Wiskunde!” werd voor de 11e keer georganiseerd door het KdVI en het ILLC. 
Ruim 100 docenten en leerlingen van middelbare scholen wisten de weg naar het Sciencepark te 
vinden. Lezingen werden verzorgd door Sindo Nunez – Queija, Benedikt Lowe en Roland van der 
Veen. Als laatste aan de beurt was prof. dr. Alexander Rinnooy Kan. Hij vertelde over de rol van 
wiskunde in zijn indrukwekkende loopbaan en beantwoorde vragen uit het publiek, waarbij hij 
afsloot met de opmerking “wiskunde is een van de topprestaties van de mensheid”. De dag werd 
door de deelnemers goed geëvalueerd en was een succes te noemen. 
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3.2.6  Institute of Physics (IoP) 

Het natuurkundeonderzoek aan de UvA is ondergebracht bij het Institute of Physics (IoP). In het IoP 
zijn sinds 2011 het Instituut voor Hoge Energie Fysica (IHEF), het Instituut voor Theoretische Fysica 
Amsterdam (ITFA), en het Van der Waals-Zeeman Instituut (WZI) voor experimentele fysica verenigd. 
Het instituut telde in 2013 150 fte WP, waarvan 33 fte vaste wetenschappelijke staf. Het instituut 
heeft zijn onderzoek vrijwel geheel ondergebracht in de UvA-zwaartepunten GRAPPA en QM&QI en 
in het facultaire onderzoekcluster Soft Matter. 
 
Beleidsbegroting IoP 
  Activiteiten   Prestaties / resultaten  
2013 A Versterken GRAPPA zwaartepunt A Fondswerving junior faculty GRAPPA. 
 B Consolideren GRAPPA 

zwaartepunt 
B Tenure Track / Dakpanconstructies Astrodeeltjes-

fysica IHEF. 
 C Verder uitbouwen GRAPPA 

zwaartepunt 
C Indienen voorstel ter verkrijging van additionele 

UvA-financiering. 
 D Versterken IoP-IHEF / GRAPPA 

zwaartepunt 
D Indienen van NWO Zwaartekracht aanvraag Nikhef-

consortium onder UvA-penvoerderschap. 
 E Uitbouwen LHC-theoriegroep 

IoP/IHEF en IoP/ITFA 
E Indienen FOM-programma theoretische 'Higgs' 

fysica. 
 F Versterken IoP-IHEF / GRAPPA 

zwaartepunt 
F Indienen aanvraag Nationale Roadmap groot-

schalige onderzoeksfaciliteiten NWO: LHC-upgrade 
& Computing Tier-1 Facility. 

 G Versterken IoP-IHEF / GRAPPA 
zwaartepunt 

G Indienen FOM-programma t.b.v. voortzetting LHC. 

 H Consolideren QMQI cluster H Indienen QMQI als nieuw UvA-zwaartepunt. 
 I Uitbouwen QMQI zwaartepunt I Indienen FOM-programma Quantum Simulators.  
 J Uitbouwen QMQI zwaartepunt J Indienen voorstel ter verkrijging van UvA-

financiering. 
 K Versterken QMQI zwaartepunt K Benoeming op sectorplan leerstoel Experimentele 

Quantumfysica. 
 L Consolideren Soft Matter cluster L Aanhalen banden met Shell Research Amsterdam. 
 M Uitbouwen Soft Matter cluster M Aantrekken nieuwe UHD. 
 N Uitbouwen Soft Matter cluster N Invulling positie Soft Matter Theory. 
 O Consolideren Soft Matter cluster O Besteding facultair budget: gastenbudget, soft 

matter lezingencyclus. 
 P Vestigen Solardam P Participatie in NWO Zwaartekrachtvoorstel VU 
 Q Versterken photovoltaics-aandeel 

Solardam 
Q Aantrekken programmaleider ECN als deeltijd 

hoogleraar. 
 R Start exploitatie D-ITP consortium R Aanstellen twee tenure trackers en PhD’s, PD’s bij 

IoP/ITFA. 
 S Versterken programma 

Snarentheorie  
S Aanstellen tenure trackers als opvolging 

Skenderis/Taylor. 
 T Voortzetten onderzoek 

geschiedenis van de natuurkunde 
T Benoeming nieuwe deeltijd hoogleraar als 

opvolging Kox. 
 U Afronding promotietrajecten  U 18 ± 2 promoties. 
 V Aantal jaargesprekken monitoren 

en bevorderen 
V Met nagenoeg alle werknemers wordt een 

jaargesprek gevoerd.  
 
Gerealiseerde activiteiten: zwaartepunten  
Het grootste deel van de beleidsvoornemens van het IoP werd in 2013 gerealiseerd. Zo zijn binnen 
zwaartepunt GRAPPA de meeste nieuwe stafleden al één of meerdere keren succesvol geweest bij 
fondsacquisitie (punt a). De aanvraag vanuit GRAPPA voor aanvullende zwaartepuntfinanciering 
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(punt c) was helaas niet succesvol, evenals de in Nikhef verband voorbereide NWO Zwaartekracht 
aanvraag (punt d) en de aanvraag voor een vrij FOM-programma voor een Nikhef theorieprogramma 
(punt e). Het succes van de tevens in Nikhef verband voorbereide aanvraag in het kader van de 
Nationale Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten (punt f) zal in 2014 blijken. Het FOM 
Strategieprogramma voor voortzetting van de participatie in de Large Hadron collider werd in 2013 
gehonoreerd (punt g). Het begin 2013 nog als FNWI-onderzoekcluster gekenmerkte consortium 
Quantum Matter & Quantum Information verkreeg de status van UvA-zwaartepunt (punt h). Waar 
de geplande aanvraag voor een vrij FOM-programma vanuit QM&QI succesvol was (punt i), was de 
aanvraag voor additionele UvA-financiering voor het onderzoekzwaartepunt (punt j) dat helaas niet. 
Met de benoeming van Schreck op de leerstoel Experimentele Quantumfysica (punt k) kan QM&QI 
zich verheugen in een nieuwe, zichtbare onderzoeker binnen het consortium (zie ook onder 
‘Acquisitie, prijzen en eerbewijzen’). 
 
Gerealiseerde activiteiten: onderzoekclusters  
Het Soft Matter ‘cluster in wording’ verkreeg in 2013 de officiële status van FNWI onderzoekcluster. 
Binnen het cluster is in het najaar de werving gestart voor een nieuw tenure track staflid, met als 
specialisme Theoretische Statistische Fysica en Soft Matter Fysica (punt n). Dit resulteerde begin 
2014 in een aanbod aan de favoriete kandidaat die tevens voor een AAA-fellowship werd 
voorgedragen. De aanstelling zal in de loop van 2014 gerealiseerd worden. De facultaire bijdrage aan 
het Soft Matter cluster is in 2013 besteed aan een aantal gemeenschappelijke bezoekers en het 
organiseren van bijeenkomsten met de verschillende onderzoeksgroepen in het Soft Matter cluster 
en gerelateerde groepen op de VU en bij AMOLF (punt o). Naast de eerder genoemde benoeming 
van Sinke (punt q) is in 2013 middels deelname aan een gezamenlijke aanvraag in de tweede NWO 
Zwaartekracht ronde een boost gegeven aan de Amsterdamse samenwerking op het gebied van 
zonne-energie onder de noemer Solardam (punt p). De aanvraag werd helaas niet gehonoreerd. 
 
Gerealiseerde activiteiten: wetenschappelijk personeel 
Bij de divisie ITFA werden in 2013 diverse nieuwe stafleden benoemd. Alejandra Castro en Diego 
Hofman volgden als tenure trackers in de Snarentheorie-groep het echtpaar Skenderis/Taylor op, die 
in 2012 naar Southampton vertrokken (punt s). De vacatures die ontstonden door de toekenning 
eind 2012 van de NWO-zwaartekrachtsubsidie aan het Delta-Institute for Theoretical Physics zijn 
ingevuld met de benoemingen van Vladimir Gritsev en Wouter Waalewijn als respectievelijk UHD en 
tenure tracker (punt r). Tenslotte werd bij ITFA Jeroen van Dongen aangesteld (punt t, zie onder) en 
zorgde de toekenning van een MacGillavry fellowship aan Miranda Cheng voor haar aanstelling 
vanaf januari 2014, gezamenlijk bij IoP/ITFA en KdVI. In 2013 werd voor het aantal promoties de 
doelstelling met drie promoties overtroffen (totaal 21; punt u). 
 
Gerealiseerde activiteiten: hoogleraarbenoemingen 
In 2013 zijn bij het IoP drie nieuwe hoogleraren benoemd. Jeroen van Dongen is begonnen als 
hoogleraar Geschiedenis der Natuurwetenschappen, i.h.b. de Natuurkunde (punt t). Hij volgt Anne 
Kox op, die in 2013 met emeritaat ging en in september een drukbezochte afscheidsrede hield. 
Daarnaast werden conform de beleidsvoornemens Florian Schreck (IQOQI, Innsbruck) benoemd op 
de sectorplanleerstoel Experimentele Quantumfysica (punt k) en Wim Sinke (hoofdaanstelling ECN 
en tevens verbonden aan AMOLF) op de leerstoel Photovoltaic Energy Conversion (punt q). 
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Jeroen van Dongen Florian Schreck Wim Sinke 

 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De geplande dakpanconstructie voor de opvolging van Paul Kooijman als hoogleraar Astrodeeltjes-
fysica (punt b) is pas eind 2013 in gang gezet en zal naar verwachting in 2014 zijn beslag krijgen. De 
contacten met Shell Research inzake herhuisvesting van hun labs van Rijswijk naar Amsterdam (punt 
l) zijn nog niet van de grond gekomen. De benoeming van een nieuw staflid bij de Soft Matter 
onderzoeksgroep (punt m) is helaas te elfder ure door persoonlijke omstandigheden van de 
kandidaat niet doorgegaan. De leiding van de onderzoeksgroep beraadt zich op een andere invulling. 
Tenslotte blijven de jaargesprekken in 2014 een aandachtspunt. Met slechts 62% van de 
medewerkers werd in 2013 een gesprek gevoerd. Alhoewel voor diverse medewerkers er een 
gegronde reden was waarom het gesprek (nog) niet werd gevoerd, is de IoP-directie gecommitteerd 
om voor 2014 een betere statistiek te laten zien. 
 
Acquisitie, prijzen en eerbewijzen 
Diverse onderzoekers zagen hun onderzoeksvoorstellen in 2013 gehonoreerd. Naast in totaal twee 
FOM Projectruimte-subsidies (Robert Spreeuw voor de derde keer op rij; Stan Bentvelsen samen met 
Nikhef-collega Van Eijk; ±450k€ per stuk) en een Open STW Programma (Daniel Bonn samen met NFI 
en twee industriële partners; k€420) kregen Gora Shlyapnikov en de kersvers benoemde Florian 
Schreck resp. een Advanced en Consolidator grant van de European Research Council toegekend. 
Waar Shlyapnikov zijn project grotendeels in Parijs zal uitvoeren, is de subsidie voor Schreck een 
welkome aanvulling op zijn startup-budget. 
Ook in de Vrije FOM Programma’s werd succes behaald: 
Robert Spreeuws programma-aanvraag ‘Rydberg Atoms on 
a Lattice’ samen met TU/e werd gehonoreerd (punt i), 
evenals een programma onder Twentse leiding met 
participatie van Mark Golden et al. vanuit het IoP. 
Op het gebied van prijzen en eerbewijzen was de Physica-
prijs voor Stan Bentvelsen en Frank Linde een erkenning 
voor de ontdekking van het Higgs-deeltje via de 
Nederlandse bijdrage aan het ATLAS-programma. Katerina 
Dohnalová en Miranda Cheng kregen in 2013 een 
MacGillavry Fellowship toegekend, waarmee zij zich op een 
tenure track kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke 
groepsleiders. Naast het fellowship kreeg Dohnalová in 
2013 ook de FOM Minervaprijs voor de beste 
wetenschappelijke publicatie door een vrouwelijke 
onderzoeker toegekend. Florian Schrecks realisatie van een uitsluitend met laserkoeling tot stand 
gebracht Bose-Einsteincondensaat werd eind 2013 uitgeroepen tot één van de tien Physics 
Breakthroughs of the Year. Erik Verlinde werd verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. Tenslotte ontving Martin Frimmer, promovendus van bijzonder 
hoogleraar Femius Koenderink (AMOLF) de FOM proefschriftprijs 2013. 

 
Stan Bentvelsen en Frank Linde bij de 
uitreiking van de Physica-prijs 2013 
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Valorisatie 
Op het gebied van valorisatie is de licentieovereenkomst die gezamenlijk werd getekend door UvA, 
TU Delft en chemieconcern BASF voor commercialisatie door BASF van het concept van magnetische 
koeling een fraai en blijvend resultaat van het werk van Ekkes Brück aan de UvA.  Brück is thans 
verbonden aan de TU Delft. Daarnaast besloot in 2013 het Veldhovense ASML tot vestiging van een 
nieuw onderzoeksinstituut op het Science Park. Dit publiek-private Advanced Research Center for 
NanoLithography is opgezet in nauwe samenwerking met UvA, VU, AMOLF, FOM en NWO. ARCNL zal 
nieuwe groepen huisvesten voor onderzoek waarbij IoP en HIMS nauw betrokken zullen zijn. 
 
Samenwerking met de VU 
In 2013 zijn voorts stappen voorwaarts gemaakt in de 
verregaande samenwerking met de collega’s van de VU. De 
interesse om samen op te trekken in een Department Physics 
and Astronomy van de beoogde Amsterdam Faculty of 
Science is breed gedragen, zoals werd onderstreept tijdens de 
bijeenkomst die op 3 oktober werd georganiseerd voor de 
gezamenlijke wetenschappelijke staf en het ondersteunend 
personeel van IoP, API en de VU-afdeling Natuur- en 
Sterrenkunde. De situatie die door het uitblijven van 
instemming van de medezeggenschap is ontstaan zal voor 
wat betreft de Amsterdamse natuur- en sterrenkunde gemeenschap hopelijk een transitie blijken te 
zijn naar een nog altijd krachtig door de moederinstellingen ondersteunde vorm van verregaande 
integratie. 
 
 
 

  

 
Collega’s van IoP, API en VU natuurkunde 
tijdens de bijeenkomst op 3 oktober. 
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3.2.7  Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (API) 
 
Het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde (API) verzorgt het onderwijs en onderzoek in de 
sterrenkunde binnen de faculteit. Het instituut maakt deel uit van de Nederlandse 
toponderzoekschool NOVA en het onderzoek vindt plaats binnen vele nationale- en internationale 
samenwerkingsverbanden. Op het instituut zijn circa 70 astronomen uit binnen- en buitenland 
werkzaam.  Door de aanwezigheid van vele jonge onderzoekers en masterstudenten heerst op het 
instituut een dynamische, informele sfeer.  
 
Beleidsbegroting API  

  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Afronding promotietrajecten A 11 promoties.  
 B Leerstoel LEA search afmaken B Benoeming HL LEA.  
 C Versterking LEA middels gezamen-

lijke benoemingen met SRON en 
VU/AW 

C Overeenkomst met SRON en VU/AW over aard van 
posities en timing benoemingen.  

 D SRON naar SPA halen D Heldere procedure voor planning maken en 
gesprekken over details voeren. 

 E Radiosterrenkunde beter veran-
keren in API i.v.m. LOFAR en SKA 

E Plan voor benoeming radioastronoom aan API, 
wsch. Pulsars en Transients.  

 F NOVA-4 implementatie F Toekenning/verdeling fondsen Strategische inzet 
fondsen binnen API.  

 G Benoemingen bijzonder hooglera-
ren, o.a. Gilfanov en Kouveliotou 

G Benoemingen voltooien en oratie laten houden. 

 H Strategisch plan API 2020 
opstellen 

H Plan gereed, aanbieden aan decaan & rector. 

 I Inrichten APO I Heliostaat operationeel, 12” in zonnekoepel 
operationeel. 

 J Verbetering beheer APO J Overname beheer door API, op basis van heldere 
afspraken met faculteit. 

 K Lange termijn begroting 2020 
opstellen 

K Inventarisatie toekomstverwachting 1e/2e/3e 
geldstroom. 

 L Verbeteren alumnirelaties en 
alumni- inzet. 

L • Publicatie alumniboekje 
• Nieuwsbrief voor alumni, 1-2 jaar 
• Bio’s/carrières alumni online, ter info 

geïnteresseerde studenten 
 M Opnieuw bezien rol WAR  M Plan voor samenstelling, inzet en werkwijze WAR. 
 N Verkenning astro-informatica 

opleiding[sdelen] met IvI, CWI 
N Mogelijk plan voor BSc-minor of professional 

MSc/track (kan breder zijn dan alleen astro). 
 O Mid-term review API O Goede beoordeling onderzoek API. 

 
 P Alle taken van vaste staf bezien op 

hoeveelheid, zwaarte en noodzaak. 
Zo nodig herschikken of keuzes 
maken. 

P Ervaren werkdruk is verminderd (UvA -monitor). 
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Gerealiseerde activiteiten: kwaliteitszorg  
Het jaar van API heeft onder meer in teken gestaan van de midterm review (punt O). De 
Wetenschappelijke Adviesraad heeft geconstateerd dat “the productivity level of API continues to be 
very high, and more importantly to be of the highest quality. With API continuing to attract and win 
substantial research funding, they are maintaining their status as a world-class research institute”. 
Belangrijke punten van aandacht tijdens deze midterm review waren de ontwikkelingen in het 
onderzoek als voorbereiding op het opstellen van een strategisch plan voor API voor 2020 (punt H) 
en de vormgeving, kansen en bedreigingen van een gezamenlijke “Department of Physics and 
Astronomy” in het kader van de samenwerking met de VU (zie onder). Het was de laatste keer dat 
de WAR in deze samenstelling de decaan en API heeft geadviseerd. De WAR zal zijn activiteiten 
doorzetten, maar in 2014 zal voor prof. dr. Jan Kuipers een nieuw lid benoemd worden (punt M).  
 
Gerealiseerde activiteiten: personeel en financiën  
In 2013 is gewerkt aan het bijstellen van de lange termijn begroting tot 2020 (punt K). Op basis van 
de analyse van de reserves en de verwachte inkomsten uit NOVA, 2e en 3e geldstroom is besloten om 
te gaan werven voor een UD in de Radiosterrenkunde (punt E). Er is een start gemaakt met de 
werving voor deze UD. Ook is een besluit genomen over de voordracht voor een kandidaat voor de 
LEA-hoogleraar. De procedure tot de benoeming van deze hoogleraar is in gang gezet. In het kader 
hiervan zijn ook de gesprekken met SRON opgestart om deze positie te versterken door het 
aanstellen van gezamenlijke UDs (punt C).  In 2014 is duidelijkheid gekomen over de NOVA-4 gelden 
(punt F). Inmiddels zijn de eerste 8 promovendi op NOVA-gelden aangesteld.  Met 12 gerealiseerde 
promoties in 2013 voldoet API ruim aan de inschatting 11 promotietrajecten af te ronden. Een 
betere monitoring van met name de administratieve handelingen voor (toelating tot) de promotie 
heeft ertoe geleid dat er vrijwel geen vertraging meer wordt opgelopen in de afhandeling hiervan. 
Daarnaast bewijst de jaarlijkse “inquisitie” haar nut: eventuele vertragende factoren worden 
hierdoor snel opgevangen, waardoor het mogelijk is om eerder actie te ondernemen. De werkdruk 
binnen API, met name van de vaste staf (punt P), is onderwerp van gesprek geweest tijdens de 
heidag van API en tijdens de jaargesprekken, waarna op een stafvergadering het resultaat van deze 
discussies is besproken. Hoewel het ervaren van werkdruk zeer persoonlijk is en soms een oplossing 
wordt gevonden in het aanbieden van het cursus time management, zijn er ook mogelijkheden om 
op instituutsniveau de werkdruk te verlagen. Dit heeft onder andere zijn beslag gevonden in een 
sterk gereduceerde vorm van het jaarverslag, en in een lopende discussie over het vakkenaanbod in 
BSc en MSc dat door medewerkers van API wordt verzorgd. Daarnaast loopt nog een inventarisatie 
van administratieve zaken die onnodig veel tijd vergen van het wetenschappelijk personeel. Met de 
faculteit zijn heldere afspraken gemaakt over de overname van het Anton Pannekoek Observatorium 
(APO) (punt J). Afgesproken is dat de gemaakte afspraken jaarlijks geëvalueerd worden. Als resultaat 
van deze afspraken is Hans Gerritsen voor 0,2 fte structureel in dienst van API gekomen als technisch 
beheerder van APO.  De heliostaat zal in het voorjaar van 2014 worden geïnstalleerd en afgebouwd, 
als alle onderdelen ervoor gemaakt zijn. Tenslotte is vermeldenswaard dat API Selma de Mink heeft 
weten aan te stellen met behulp van een MacGillavry Fellowship beurs. Selma  is een veelbelovend 
onderzoeker op het gebied van Sterevolutie en Sterpopulaties. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
In 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden met Bureau Alumni om het alumnibestand verder te 
vervolledigen. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de bestanden. Daarnaast wordt geprobeerd 
meer gebruik te maken van de mogelijkheden van LinkedIn. Verdere acties zijn nog niet 
ondernomen; het blijft de wens van API om hier structureel meer aandacht aan te besteden (punt L). 
 
  

 
 

Jaarverslag 2013 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  50
  

 



 
Samenwerking met de VU en IoP 
In het kader van de samenwerking met IoP en de VU, wat moet leiden tot de vorming van een 
gezamenlijk departement, zijn in 2013 de eerste gezamenlijke MT-vergaderingen gehouden en is er 
een heidag georganiseerd voor al het personeel in vaste dienst. Deze heidag stond voornamelijk in 
het teken van kennismaking, maar er is ook aandacht besteed aan de gewenste inrichting van het 
departement. In lijn met het advies van de WAR is de conclusie dat API een eigen identiteit behoudt 
in het nieuwe departement, om zo (internationaal) goed zichtbaar te blijven. De nauwere 
samenwerking met IoP en de VU in een nieuw departement, maar zeker ook de komst van SRON, 
biedt API mogelijkheden om het gezamenlijk onderzoek verder te versterken en verder uit te 
bouwen. 
 
Outreach  
In 2013 is API begonnen met de organisatie van Sterrenkijkavonden. Elke laatste vrijdag van de 
maand vindt een sterrenkijkavond plaats. Tijdens deze avonden is het grotere publiek welkom in de 
sterrenkoepels. Na een lezing wordt er (bij helder weer) waargenomen. De Sterrenkijkavonden zijn 
een groot succes; velen weten de weg naar het Science Park te vinden.  
 
Verworven subsidies en samenwerking met SRON en ASTRON 
In 2013 hebben verschillende medewerkers van API een subsidie toegekend gekregen in de 2e en 3e 
geldstroom. Sera Markoff heeft in de Vrije Competitie een beurs voor een postdoc toegekend 
gekregen. Saskia Hekker heeft een ERC Starting Grant verworven, die zij  zal  uitvoeren in het Max 
Planck Institute for Solar System Research in Göttingen.  Jason Hessels (ASTRON, gastwetenschapper 
bij API) heeft zowel een ERC Starting Grant verworven als een VIDI. Joeri van Leeuwen (ASTRON, 
eveneens gastwetenschapper bij API) heeft een TOP-subsidie verworven en een NWO-Medium 
grant. Een aantal van de promovendi en postdocs op zowel de beurzen van Hessels als van Van 
Leeuwen zullen bij API worden aangesteld. Deze aanstellingen vloeien voort uit de zeer nauwe 
samenwerking met ASTRON in de radiosterrenkunde, net als de aanstelling van enkele andere 
promovendi volgt uit de samenwerking met SRON. 
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3.2.8  Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS)  
 
The Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) is a multidisciplinary research institute focusing 
on systems biology of the cell, neurosciences and molecular plant biology. The overall research 
question addressed is how an organism, organ or cell deals with its environment. The institute brings 
together approximately 200 researchers allocated over 13 research groups and 2 expertise centres. 
Next to research SILS personnel is involved in teaching an increasing number of bachelor and master 
students. 
 
Beleidsbegroting SILS 
2013  Activiteiten  Resultaten 
OW A DVM +1 opzetten. 

 
A Inplannen onderwijsinzet SILS personeel 

verbeteren. 
B Aantrekken internationale coryfee als 

gasthoogleraar onder andere ten behoeve 
van honoursonderwijs.  

B Verdere verbetering kwaliteit SILS onderwijs. 

OZ 
 

C  Aantrekken internationale coryfee als 
gasthoogleraar onder andere ten behoeve 
van intensivering samenwerking.  

C  
 

Versteviging samenwerking met 
internationale research top.  
 

D Overgang VU Plantengenetica groep naar 
SPA. 

D Focus en massa UvA/VU 
plantenwetenschappen. 

E Rol Westerhoff en Muijzer (IBED) helder 
maken en UD, 2 AIO’s en TT gender positie 
Systems Biology uit SNS invullen. 

E Versterking en zichtbaar maken zwaartepunt 
Systems Biology. 

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

F Van NL Roadmap naar EU Roadmap naar 
financiering door EU. 

G Stimuleren Vernieuwingsimpuls en ERC 
projecten en andere persoonsgebonden 
subsidies.  

G Tenminste 2 Veni, 1 Vidi, 1 Vici en 1 ERC 
aanvraag indienen. 

H Verdere afstemming UvA / VU life science 
onderzoek.  

H Focus en massa in Amsterdams life science 
onderzoek. 

I Uitbouw samenwerking met het 
plantenveredelingsbedrijfsleven en Seed 
Valley.  

I Start 1 bilateraal onderzoeksproject via de 
bijzonder hoogleraren. 

J Aansluiting SILS bij Topsectoren Tuinbouw 
& Uitgangsmateriaal, Agrofood en Life 
Science geïmplementeerd.  

J Verder ingespeeld op vragen AEB en 
Ministerie ELI. 

K Afronding promotietrajecten en 
rendementsverbetering.  

K 18 interne promoties met 60% binnen 4 jaar. 

ORG L 75% medewerkers voeren jaargesprekken 
waarvan de verslagen naar PZ gaan.  

L Functioneren medewerkers en hun wensen 
en tevredenheid in beeld gebracht. 

M Verbeterde interne sollicitatieprocedures 
geïmplementeerd.  

M Kwaliteitsborging nieuw personeel. 

N SILS alumnisite optimaliseren. N Zicht op verdere carrière en contact houden 
met voormalige SILS medewerkers. 

O SILS administratieve procedures 
geoptimaliseerd. 

O Excellentie in organisatie. 

FIN P Bezuinigingsmaatregelen implementeren.  P Gericht op sluitende exploitatie in 2014. 
Q Opzetten accurate meerjarenbegroting op 

groepsniveau. 
Q Sluitende meerjarenbegroting op 

groepsniveau. 
R Vaststellen centraal reservebeleid. R Reservebeleidsplan vastgesteld voor 2014-

2017.  
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Gerealiseerde activiteiten onderwijs 
Door de toenemende studentenaantallen met name in de bachelor Psychobiologie (meer dan 325 
nieuwe inschrijvingen in september 2013) en de tracks Neurobiologie binnen de master Biomedical 
Sciences is de onderwijsbelasting van SILS medewerkers zodanig opgelopen dat een verbeterde 
planning van hun inzet cruciaal is voor het handhaven van het kwaliteitsniveau van deze opleidingen. 
Vandaar dat het inplannen van SILS personeel voor het studiejaar 2014/2015 nu al is opgepakt 
samen met de opleidingsdirecteuren van de opleidingen (punt A). Om invulling te geven aan 
kwalitatief hoogstaand honours onderwijs is prof. Roel Nusse van Stanford University aangesteld als 
visiting professor Stem Cells and Regenerative Biology. Professor Nusse is specialist op het terrein 
van stamcellen, een hot topic in de ontwikkelingsbiologie (punt B). Hij is tevens onderzoeker bij het 
Howard Hughes Medical Institute, lid van de KNAW en de National Academy of Sciences of the USA .  
 
Gerealiseerde activiteiten onderzoek 
Naast prof. Nusse is dr. Renée van Amerongen aangetrokken als MacGillavry fellow. Zij heeft als 
postdoc gewerkt bij Nusse en sinds 2011 als postdoc bij het Nederlands Kankerinstituut. Zij zal 
stamcelonderzoek gaan opzetten bij SILS waarbij zij o.a. gesteund wordt door een KWF beurs van k€ 
500 (punt C). De overgang van de groep Koes naar SILS zal naar verwachting in 2014 worden 
geëffectueerd (punt D). Er zijn door medewerkers van SILS dit jaar één VICI en vier VIDI voorstellen 
ingediend waarvan er twee nog in de running zijn (punt G). De twee ERC Consolidating grant 
aanvragen zijn afgewezen. Eind 2013 zaten nog vier VENI voorstellen in de beoordelingsprocedure.  
 
Binnen het Zwaartepunt Systems Biology zijn bij de groep Westerhoff tenure tracker dr. Matteo 
Barberis en postdoc dr. Christian Linke aangesteld. Beiden systeembiologen komen van de Humboldt 
Universität Berlin, waar ze in bij de Theoretische Biofysica groep van professor Klipp hebben 
gewerkt. Zij worden ondersteund door een analist. Er wordt geworven voor een AIO (punt E). Prof. 
Hans Westerhoff en Roel van Driel zijn nauw betrokken bij het vormgeven van het ESFRI Roadmap 
project Infrastructure for Systems Biology Europe (ISBE) dat zich nu in de voorbereidende fase 
bevind (punt F).  
 
In het kader van de samenwerking tussen de bètafaculteiten van UvA en VU zijn er vanuit SILS drie 
clusters gevormd (punt H). Eén cluster bestaande uit de plantengroepen van Cornelissen en Haring, 
de microbiologie groepen van Hellingwerf en Brul en de technologiegroepen van Breit en de Koster 
richt zich op versteviging van de onderzoekssamenwerking met onderzoeksgroepen van HIMS en de 
plantengenetica groep van Koes, de biofysicagroep van Croce en Grondelle, de theoretisch chemici 
Bickelhaupt en Visscher en de groep van Lammertsma van de VU. Het onderzoeksthema is 
Sustainability. Een tweede cluster bestaande uit de neurobiologie groepen van Lucassen, Pennartz, 
Smidt en Wadman richten zich op de VU neurobiologie groepen van Mansvelder, Smit en Verhage en 
heeft als thema Translational Neurosciences. De derde cluster bestaande uit de groepen van 
Gadella, Hamoen, Smilde en Westerhoff richt zich op de versterking van de samenwerking met de 
VU groepen van Bitter, Heringa, Leurs, Lill, Orru, Smit, Somsen, Teusink, Vermeulen, Westerhoff en 
Wuhrer. Het onderzoekthema van deze cluster is Human Life Sciences. 
 
Onder veel belangstelling vanuit de Seed Valley bedrijven, medewerkers van SILS en Wageningen 
Universiteit heeft bijzonder hoogleraar prof. Keurentjes heeft op 30 januari 2014 zijn inaugurele 
rede gehouden (punt I). Op 1 september is dr. Marcel Prins aangesteld als bijzonder hoogleraar 
Fytopathologie met bijzondere aandacht voor de plantenvirologie vanwege Bioseeds BV. Dit is 
mogelijk gemaakt door zijn bedrijf Keygene NV, dat ook de aanstelling van een AIO zal financieren 
waardoor een bilateraal onderzoeksproject tussen Keygene en SILS kan starten. In het kader van de 
activiteiten van SILS binnen de Cluster Flowers & Food van de Amsterdam Economic Board zijn dit 
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jaar een viertal projecten die onderdeel uitmaken van de Green Life Science Hub van start gegaan. 
De provincie Noord-Holland en Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam hebben een subsidie 
toegekend om de techniek van herkomstbepaling van tuinbouwproducten op basis van isotopen te 
ontwikkelen. Het Platform Regionale Economische Structuurversterking heeft een subsidie 
toegekend aan het project Green Forensics terwijl de Kamer van Koophandel een subsidie heeft 
toegekend aan de projecten Groene Innovatie Toonbank en Green Student Lab. Ook is een 
onderzoeksproject toegekend door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. 

 
Gerealiseerde activiteiten organisatie 
Met alle hoogleraren en AIO’s worden jaargesprekken gevoerd. De verslagen van deze gesprekken 
gaan naar PZ (punt L). Ook met postdocs en vaste medewerkers (UD, UHD, docent) worden 
jaargesprekken gevoerd, meestal in het kader van een voorstel tot bevordering. Tenure trackers 
houden jaargesprekken met hun begeleider na 1, 3 en 4½ jaar, conform hun tenure track contract. 
Dit is een duidelijke verbetering t.o.v. voorgaande jaren. De aandacht vestigt zich nu op de kwaliteit 
van de gesprekken en verslagen. In het kader van verbetering van de begeleiding van promovendi 
heeft het instituut een document opgesteld waarin ook de procedure van aantrekken van 
promovendi is beschreven en aanbevelingen worden gedaan wat betreft de samenstelling van de 
sollicitatiecommissie (punt M). Deze aanbevelingen hebben ook betrekking op het aantrekken van 
ander personeel. In 2013 heeft SILS 34 tijdelijke medewerkers aangetrokken, waarvan 22 
promovendi, vijf postdocs en zeven analisten. Verder heeft SILS een LinkedIn pagina opgezet, waar 
medewerkers die aangesteld zijn door SILS en alumni zich kunnen aanmelden. Op dit moment 
hebben 41 (oud) medewerkers zich aangemeld (punt N). SILS medewerkers worden regelmatig 
gevraagd hun mening te geven over de administratieve procedures Punt O). Indien mogelijk 
implementeert SILS Office verbeteringen.   
 
Gerealiseerde activiteiten financiën 
Door uitblijven van voorfinanciering (eerste geldstroom) door de faculteit van nieuw aangestelde 
UD’s en AIO’s in verband met de hoge onderwijslast bij de neurobiologen heeft SILS een tekort op 
zijn begroting. Dit tekort wordt in 2015 ten dele teniet gedaan door de verwachte gestegen 
inkomsten uit het onderwijs aan nog steeds toenemende aantallen bachelorstudenten 
Psychobiologie en masterstudenten Neuroscience. Verder zijn de inkomsten uit de 2de en 3de 
geldstroom toegenomen tot meer dan 7 m€ (punt P). In verband met de wens op een sluitende 
exploitatie is een nauwkeurige meerjarenbegroting op groepsniveau opgesteld (punt Q). Via deze 
groepsbegrotingen is een goed inzicht te verkrijgen in de mate waarin de eerste geldstroom 
bijdraagt aan het financiële beloop van iedere SILS groep. Aan de hand hiervan worden groepen 
indien nodig aangesproken op hun externe verdiencapaciteit. Ter zake het beleid m.b.t. financiële 
reserves (punt R) zijn alle inspanningen gericht op het op peil brengen van deze reserves tot 10% van 
de jaaromzet, aangezien de reserves van het instituut eind 2014 zijn uitgeput.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
In 2013 zijn 22 promovendi bij SILS gepromoveerd, waarvan acht hun werkzaamheden buiten SILS 
hebben verricht. Van de 14 interne promovendi zijn er vijf ( 35%) binnen 4,5 jaar na hun aanstelling 
gepromoveerd en twee pas na 8 jaar (punt K). De reden van de lange duur van het promotietraject 
kan een nieuwe aanstelling direct na afloop van het AIO contract zijn, de verlenging van de 
aanstelling i.v.m. het geven van onderwijs of de naweeën van de verhuizing van het lab van het 
Roeterseiland complex naar SPA. Nu alle SILS faciliteiten optimaal werken is de verwachting dat de 
gemiddelde promotieduur zal teruglopen en het merendeel de promotie binnen 5 jaar zal afronden.   
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Overige activiteiten 
Het Leeuwenhoek Centre for Advanced Microscopy heeft een excellente beoordeling gekregen in 
het kader van de selectie van functional imaging nodes door het ESFRI Euro-Bioimaging Consortium. 
Dit is het nieuwe pan-Europese ESFRI initiatief gericht op het opzetten van Europees-brede 
advanced microscopy onderzoekinfrastructuur (http://www.eurobioimaging.eu/). Tevens is de 
aanvraag van het NL-Bioimaging AM Consortium in het kader van de Nationale Road Map 
Grootschalige Onderzoekinfrastructuur zeer positief beoordeeld door een commissie bestaande uit 
internationale referenten. Dit consortium bestaat uit Nederlandse onderzoeksgroepen en wordt 
gecoördineerd door prof. Dorus Gadella. 

4  Maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatie 
 
4.1  Kennisvalorisatie 
 
Doel / KPI (43) Realisatie publiek–privaat instituut omzet > 5 miljoen per jaar  
Wat was het doel voor 2013  1 PPI 
Wat hebben we daarvoor gedaan Voorstel gemaakt i.s.m. met VU en AMOF/FOM dat door ASML 

geaccepteerd is als basis voor het Advanced Research Center for 
NanoLithography (ARCNL) dat begin 2014 van start gaat. 

Wat hebben we bereikt in 2013 Prominente samenwerking in een nieuw publiek-privaat 
onderzoeksinstituut dat na de opstartfase 100 medewerkers zal 
hebben. 

Toelichting  In de basisfinanciering wordt gelijkelijk bijgedragen door ASML (in cash) 
en de publieke partijen FOM (in cash), VU en UvA (beide in kind). 

 
 
Beleidsbegroting Kennisvalorisatie 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Uitbreiden samenwerking met 

maatschappelijke en commerciële 
partijen 

A Toename volume 2de geldstroom. 
Intensiveren ondersteuning onderzoekers in 
samenwerking met BKT. 
Overleg over nieuwbouw van en hechtere 
samenwerking met SRON tezamen met de VU. 
Hechtere samenwerking met Shell opzetten. 

 B Meer aansluiting zoeken bij grote 
onderzoekconsortia 

B Profilering van de kwaliteit van FNWI onderzoek, 
met name van de geselecteerde zwaartepunten. 
IBED is leidend bij de Nederlandse tak van Europese 
LifeWatch consortium. 

 C Instandhouding/uitbreiding 
octrooiportefeuille 

C 20 octrooien in portefeuille, 2 nieuwe octrooien en 
1 nieuwe licentieovereenkomst over bioplastics. 
Contract met BASF over octrooien magnetisch 
koelen.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
Alhoewel het aantal toegekende contracten in de 2e geldstroom is afgenomen ten opzichte van 
2012, voornamelijk door terugvallende cijfers in de Open en Vrije Programma’s van NWO, is het 
volume van de 2e geldstroom portefeuille wel toegenomen. De participatie in drie Zwaartekracht 
onderzoeken (waarvan twee als trekker) en een stabiele score in de VICI en VIDI ronden van de NWO 
Vernieuwingsimpuls zijn daar debet aan. De 3e geldstroom is zowel in aantal als volume (iets) 
teruggelopen in vergelijking met 2012. De overgang van het Zevende Kaderprogramma naar 
Horizon2020 van de Europese Commissie heeft ervoor gezorgd dat er minder subsidiemogelijkheden 
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bestonden, met name waar het reguliere onderzoeksprojecten betrof. Daarentegen is opnieuw goed 
gescoord op de ERC en Marie Curie onderdelen.  
 
Door de afdeling projectmanagement is actief ondersteuning verleend bij de indiening van 
projectvoorstellen waarin de UvA de leidende partner was. Succesvolle aanvragen waren TERESA 
(EU-KP7, IvI) en D-ITP (NWO Zwaartekracht, IOP). De afdeling projectmanagement voorziet beide 
projecten van een projectmanager.  Verder is een start gemaakt met het case-management: 
medewerkers van de afdeling projectmanagement fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle 
project gerelateerde vragen binnen de Onderzoeksinstituten. Dit wordt gedaan in nauwe 
samenwerking met de afdeling Project control en BKT, waarvan enkele medewerkers een dag in de 
week op de afdeling projectmanagement aanwezig zijn om nauwere samenwerking te 
bewerkstelligen. Begin 2014 zal deze constructie worden geëvalueerd. 
 
In 2013 zijn vanuit de afdeling projectmanagement diverse activiteiten ondernomen om de FNWI zo 
goed mogelijk te positioneren in Horizon2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek van de 
Europese Unie. Een aantal senior onderzoekers is aangemeld als lid van klankbordgroepen voor de 
Nederlandse delegatie die onderhandelt over H2020 in Brussel en er is een informatiemiddag 
georganiseerd specifiek rondom het thema security, waarbinnen de activiteiten van Forensic Science 
passen. Er is actief gecommuniceerd richting onderzoeksinstituten over concept-werkprogramma's 
om onderzoekers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over mogelijkheden in de eerste 
calls. Vanuit de afdeling projectmanagement is ondersteuning verleend aan de activiteiten van IBED 
binnen LifeWatch Europa alsmede de indiening van een omvangrijk voorstel voor nationale 
financiering van LifeWatch activiteiten, in samenwerking met NBC Naturalis en het NIOZ. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De nieuwbouw voor SRON is nog niet gerealiseerd; het beschikbare budget is – vooralsnog – 
onvoldoende. Wordt vervolgd in 2014. 
 
Overige activiteiten 
In 2103 heeft de gemeente Amsterdam een tender uitgeschreven voor meer wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs dat direct gerelateerd is aan de (problemen van een) grote stad. Een 
consortium van Delft/Wageningen en MIT heeft deze tender gewonnen. Het gezamenlijke voorstel 
van UvA, VU, HvA en Columbia University eindigde op de derde plaats. 
 
4.2  Amsterdam Science Park (ASP) 
 
Amsterdam Science Park is home to one of the largest concentrations of beta sciences in Europe. 
This unique juncture of prestigious education, high-quality research and knowledge-intensive 
business has been carefully cultivated to stimulate innovation and collaboration. With the University 
of Amsterdam Faculty of Science, the Amsterdam University College, renowned research institutes 
and some 120 companies – from start-ups to multinationals – all working in the fields of IT, Life 
Sciences, advanced technology and sustainability, Amsterdam Science Park has become a place 
where business, science and innovation meet. 
 
Beleidsbegroting ASP 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Directie Science Park zet 

programma’s op voor acquisitie 
van bedrijven en nieuwe 
onderzoeksactiviteiten. 

A Betere afstemming en meer slagkracht bij het 
aantrekken van nieuwe organisaties die binnen het 
concept van Amsterdam Science Park passen. 
Nader uitwerken hoe de VU op het Science Park 
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VU samenwerking versterken aanwezig en zichtbaar is. 

 B Vestiging wetenschappelijk 
hoofdkantoor van LifeWatch op 
het Science Park 

B Wetenschappelijk hoofdkantoor van LifeWatch wordt 
officieel op het Science Park gevestigd.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan de acquisitie van (de huisvesting van) twee 
wetenschappelijke organisaties op het gebied van Sterrenkunde en Natuurkunde. Met SRON wordt 
nog overlegd over vestiging op het Science Park. De intentie is er bij alle partijen en ook de 
gemeente wil bijdragen, maar de benodigde investeringen voor huisvesting van SRON zijn – 
vooralsnog – groter dan het beschikbare budget. UvA en VU hebben in oktober 2013 een 
Memorandum of Understanding (MoU) getekend met FOM en ASML  ten behoeve van vestiging van 
een Advanced Research Center for NanoLithography (ARCNL) op het Science Park. De verwachting is 
dat de samenwerkingsovereenkomst begin 2014 ondertekend wordt. In het kader van de hechtere 
samenwerking tussen de bèta faculteiten van de VU en de UvA wordt ook onderzocht hoe 
onderzoekers en faciliteiten gezamenlijk gehuisvest kunnen worden in een (nieuw) gebouw op het 
Science Park. De naam van Science Park Amsterdam (SPA) is eind 2013 gewijzigd in Amsterdam 
Science Park (ASP). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten  
De slagkracht voor het aantrekken van nieuwe organisaties is nog niet vergroot (punt A). Begin 2014 
wordt een kwartiermaker aangesteld die een blauwdruk voor de organisatie van het science park zal 
maken. De organisatiegraad van LifeWatch loopt achter bij de eerdere verwachtingen (punt B). Dat 
geldt ook voor de Nederlandse bijdrage. Daarmee verminderen de kansen op vestiging van het 
wetenschappelijk van LifeWatch hoofdkantoor op het science park.  
 
4.3  Reputatie en outreach 
 
De FNWI wil met de outreach activiteiten de kwaliteit bevorderen van de instroom en aansluiting 
met het FNWI-onderwijs. De activiteiten die hiervoor binnen de faculteit worden ontplooid dragen 
bij aan het verbeteren van het bètaonderwijs in de regio. Een tweede doelstelling is het 
wetenschappelijke gedachtengoed van de FNWI, en waar mogelijk de toepassing daarvan, breed 
onder de aandacht te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan de maatschappij.  
 
Beleidsbegroting reputatie en outreach 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Verduurzamen van brede 

regionale steunpunten samen met 
partner VU, INHolland en HvA 

A Verduurzaming va de bestaande activiteiten en 
uitbreiding van het BRSP met het steunpunt 
wiskunde. 

 B Ontwikkelen van nieuwe Its labs 
aansluitend bij vakontwikkeling VO 
en expertise HO 

B Tenminste 2 nieuwe Its labs (sciencelabs en 
masterclasses). 

 
Gerealiseerde activiteiten: regionale steunpunten 
De FNWI participeert actief in regionale samenwerkingsverbanden zoals Bètapartners en de Its 
academy met het doel de samenwerking in het bètaonderwijs in de regio te versterken en te 
verduurzamen. In het Bètapartners consortium participeren naast de FNWI de VU, HvA, InHolland en 
32 VO scholen in de regio. De Its academy biedt een structuur waarbinnen regionale steunpunten 
samenwerken. Op dit moment bestaan er regionale steunpunten voor de vakken NLT, informatica, 
wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Als prominente deelnemer aan de Its academy biedt de 
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FNWI al jaren onderdak aan het regionale steunpunt natuurkunde. In 2013 is gestart met het 
regionale steunpunt wiskunde. De overige steunpunten zijn gepositioneerd bij de Vrije Universiteit. 
Het doel van de regionale steunpunten is vierledig: waarborgen van de kwaliteit van vakontwikkeling 
(1), stimuleren van continuïteit bij vakontwikkeling (2), verbinden van verschillende instellingen in 
voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven (3) en ondersteuning bieden bij de uitvoering 
van onderwijs voor VO scholen ten behoeve van docenten en leerlingen (4). Om deze doelen te 
bereiken bieden de regionale steunpunten o.a. ondersteuning bij en advies over bestaande 
outreach-producten en -projecten.  
 
Gerealiseerde activiteiten: Its labs 
Bovenbouwleerlingen VWO kunnen in de ITS labs een verdiepend programma volgen – een 
zogenaamde masterclass – waarbij ze binnen specifieke onderwerpen een beter inhoudelijke beeld 
krijgen van thema’s die aan bod komen binnen bachelor-opleidingen. Doelstelling van dergelijke 
masterclasses is om de kwaliteit van de instroom te verhogen omdat leerlingen beter in staat zijn 
een keuze te maken.  In 2013 zijn drie masterclasses ontworpen, getest, gereviseerd en als vast 
programmaonderdeel aangeboden via de Its academy. Dit betreft de programma’s Stamcellen, 
Luciferase, planten in de verdediging en Jupiter en zijn manen.  
 
 

5  Bedrijfsvoering          
  
5.1 Algemeen      
 
5.1.1  Medewerkertevredenheid 
 
Doel / KPI (33) Gemiddelde tevredenheid medewerkers over dienstverlening  
Wat was het doel voor 2013  6.9 
Wat hebben we daarvoor gedaan De werkgroep Operational excellence heeft in kaart gebracht welke 

vragen en problemen binnen de faculteit veel voorkomen. Op basis 
hiervan is een routing gemaakt voor deze vragen en problemen en 
daarnaast een FAQ op de site. Alle facultaire medewerkers hebben met 
de start van het academisch jaar een pennenbakje met basis 
routeinformatie ontvangen.  

Wat hebben we bereikt in 2013 7.0 
Toelichting  In samenwerking met de bedrijfsbureaus van de instituten worden de 

dienstverleningsprocessen geëvalueerd en waar nodig verbeterd.  
 
 
Beleidsbegroting Medewerkertevredenheid 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Uitvoering project Operational 

Excellence 2013.  
A 80%-90% van praktische problemen die zijn 

geïnventariseerd zijn opgelost. 
 B Verbeterpunten worden geïnventa-

riseerd en met de (ondersteunende) 
diensten besproken. 

B Betere en snellere service in de dienstverlening. 

 C Evaluatie project Operational 
Excellence 2013. 

C Besluit om het project al dan niet te herhalen in 
2015. 
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5.1.2 Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) 
 
Het Zoölogisch Museum Amsterdam is eind 2012 door de FNWI overgedragen aan NCB Naturalis. In 
november 2013 hebben de bestuurscolleges van UvA, Leiden en Wageningen en de directeur van 
NBC de Academische werkplaatsovereenkomst ondertekend. De afspraken zijn vooralsnog 
aangegaan  door partijen voor een periode van tien jaar. 
 
5.2  Dienstverlening 

5.2.1  Informatie en Communicatie Technologie  
 
Standaard-automatisering betrekt de FNWI bij het IC, supercomputing bij SURFSara. De facultaire 
informatie manager (FIM) bundelt de vraag en is zo brandpunt in de communicatie naar beide 
externe partijen. Tevens stuurt hij de Facultaire Expert ICT Ondersteunings Groep (FEIOG) aan. Deze 
levert wetenschapsautomatisering op basis van maatwerk. Hierbij wordt wel zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van de diensten van IC en SURFSara. 
 
Beleidsbegroting ICT  
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Interne cloud met virtuele servers 

en zelf ontwikkelde software 
A Zelf aangeschafte servers verminderen met min. 

25% 
 B Inbedding FEIOG in 

wetenschapsproces 
B FEIOG adviseert ICT-inrichting onderzoek al vooraf 

 efficiencyverhoging, hergebruik, maatwerk 
 C Vraag-aanbod proces verbeteren C FIMP produceert functionele specificaties, IC voert 

uit 
 D Managementinformatie D Bedrijfsvoering wordt gevoed met geïntegreerde 

informatie over personeel, financiën, ICT, facilitair 
 E Boedelscheiding FNWI – IC E Onafhankelijkheid infrastructuren FNWI en IC 
 F Borgen datanose F Beheer en techniek op regulier niveau belegd 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Gebruik van ICT in het onderzoek wordt steeds efficiënter en effectiever doordat de ondersteuning 
vanuit FEIOG steeds dichter bij het wetenschappelijk proces komt te staan. Deze doelstelling wordt 
ook bevorderd doordat vanuit de HPC adviesraad kaders gesteld worden aan door hen gesponsorde 
wetenschappelijke projecten (punt B). De faculteit streeft waar mogelijk naar hergebruik, generieke 
toepasbaarheid en een goede balans tussen maatwerk en standaardisering. Dankzij korte en 
persistente lijnen naar de wetenschap, onder meer via het maandelijks Facultair Informatie 
Management Platform van het Informatiseringscentrum, wordt het spel tussen vraag en aanbod 
steeds beter gespeeld (punt C). De wetenschap geeft in functionele termen weer wat zij nodig heeft, 
de ICT leveranciers leveren daar de best passende oplossingen bij. Dat geldt ook voor het bestuur. 
Het afgelopen jaar is de centrale managementinformatie aangepast voor en uitgerold naar het 
onderwijs. Komend jaar gaat dit gebeuren voor het onderzoek (punt D). Afgelopen jaar is ook 
managementinformatie opgebouwd voor het AFS bouwteam. De boedelscheiding FNWI – IC, die om 
uiteenlopende redenen noodzakelijk is – vermindering van afbreukrisico bijvoorbeeld – is voor het 
grootste deel voltooid. Het project zal in 2014Q3 eindigen (punt E). Het zogenaamde 
refactoringtraject van Datanose ligt op schema en zal eind januari klaar zijn. Dan zal de nieuwe versie 
in productie genomen worden (punt F).  Verdere ontwikkeling zal worden gedaan door de externe 
partij. Het beheer ligt vooralsnog bij het ESC, terwijl het technisch beheer van de server is 
ondergebracht bij een externe hoster. 
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Niet gerealiseerde activiteiten 
Na onderzoek en externe adviseren is besloten vooralsnog geen interne cloud te realiseren (punt A). 
In plaats daarvan wordt nu overwogen om cloud diensten te gaan afnemen bij SURFSara. 
 
Overige activiteiten 
Het inkoopproces, dat loopt van FNWI naar IC, AC en externe leveranciers, is op diverse punten 
verbeterd. Als gevolg is het minder foutgevoelig geworden en zijn levertijden bekort. Zoals elk jaar is 
in 2013 weer de interne leergang High Performance Computing verzorgd. De afdeling FEIOG heeft 
het afgelopen jaar weer een stap gezet richting mobiliteit door laptops als standaard aan te raden en 
de draadloze dekking verder te verbeteren. 
 
5.2.2  Arbo, Milieu en Veiligheid 
 
De afdeling Arbo Milieu en Veiligheid (AMV) draagt bij aan de veiligheid in laboratoria, 
experimenteer- en practicumruimten door er op toe te zien dat aan alle wetgeving wordt voldaan. 
Zij ziet toe op onder meer de werkzaamheden met chemicaliën, straling en genetisch 
gemodificeerde organismen. De AMV organiseert het ophalen, registreren en afvoeren van 
laboratoriumafval en de BHV-organisatie van de faculteit, inclusief opleidingen en voorlichting aan 
medewerkers en studenten. 
 
Beleidsbegroting AMV 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A TraceLab optimaliseren  

 
A Verbeteren van het inkoop- en 

registratieprogramma Tracelab. FS heeft het digitaal 
bestelsysteem Orderdirect ingevoerd. Er wordt 
gekeken of met dit systeem chemicaliën kunnen 
worden besteld. Het ontwikkelen, implementeren 
en beheren van Tracelab 2.0 zal in 2013 worden 
uitgevoerd.  

 B Aanvraag nieuwe 
Omgevingsvergunning en 
Lozingsvergunning 

B De huidige vergunningen worden aangepast. 

 C Opzetten en Implementeren 
Integraal Veiligheidsbeleid 

C Het uitvoeren van een aantal deel-RIE’s. 
Verzamelen van alle vergunningen en noodzakelijke 
gegevens. Opzetten van een Veiligheidscommissie 
die de faculteit adviseert. Uitvoering geven aan het 
veiligheidsbeleid dat wordt beschreven in het 
document ‘Kaders en sturing preventieve veiligheid 
FNWI’.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
Sinds de invoering van het bestelsysteem Orderdirect worden 50 % van de chemicaliën op deze 
manier besteld (punt A). De vergunningen voor het werken met chemicaliën en GGO’s is 
geactualiseerd. (punt B). Door alle instituten, uitgezonderd de theoretische, zijn Coördinatoren 
Veiligheid aangesteld en benoemd. Een aantal coördinatoren nemen deel aan de Facultair Veiligheid 
en Milieu Commissie(FVMC). Andere worden geïnformeerd over de onderwerpen en acties die door 
FVMC worden uitgevoerd en besproken (punt C). 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De firma die het programma Tracelab 1.0 heeft  ontwikkelt kon niet aan de eisen van de faculteit 
voldoen en heeft daarom geen vervolg opdracht gekregen om Tracelab 2.0 te ontwikkelen (punt A). 
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De aanvraag voor een nieuwe Omgevingsvergunning en Lozingsvergunning loopt. Het bevoegd gezag 
heeft alle informatie op tijd gekregen maar heeft nog niet gereageerd. Dit heeft geen gevolgen voor 
de faculteit (punt B). 
 
Overige activiteiten 
Er is voor het eerst een gezamenlijke oefening geweest met de brandweer Amsterdam. Er werd een 
chemicaliënincident geënsceneerd in de opslagbunker van de faculteit. Er zijn in 2013 drie deel-RIE’s 
uitgevoerd; Ioniserende straling, niet Ioniserende straling en Biologisch Agentia & Genetische 
Gemodificeerde Organismen.  De voortgang en uitvoering van de Pannen van Aanpak  uit de vorige 
RIE’s wordt beschreven in de Voortgangsrapportage 2013. En er is een nieuw handboek geschreven: 
“Veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen en biologische agentia”.  
 
5.2.3  Facility Services 
 
Facility Services is binnen de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor de facilitaire 
dienstverlening ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek. Dit betreft 
onderwijsfaciliteiten (onderwijslogistiek, onderwijszalen, beheer en inrichting, audiovisuele 
apparatuur) en faciliteiten in en om de gebouwen (catering, schoonmaak, beveiliging, 
zaalbeheer, klein onderhoud, fiets- en terreinbeheer, post en repro), maar ook huisvesting 
(vastgoed en onderhoud, veiligheid, verhuizingen en projecten) en inkoop (bestellen, inkopen 
en aanbestedingen). 
 
Beleidsbegroting Facility Services 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A FMIS A In 2011 is het project FMIS (Facilitair Management 

Informatie Systeem) gestart om tot één concern-
systeem voor ondersteuning van de facilitaire 
werkprocessen bij de HvA en de UvA te komen. Het 
project zal in juni 2013 zijn geïmplementeerd en 
afgerond. 

 B Kwartaalrapportage klachten, 
storingen en aanvragen van 
goederen en diensten 

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

 C Meerjarenplanning Gebouw en 
Installaties 

C Een meerjarenplanning waarin onderhoud en 
aanpassingen van gebouw en installatie worden 
beschreven. 

 D Meerjarenplanning FNWI D Het opzetten van een meerjarenplanning voor 
FNWI-zaken zoals een meubilairplan waarin 
onderhoud, aanpassing en vervanging van FNWI –
zaken worden beschreven. 

 E Europese Aanbesteding Chemicaliën 
en Laboratoriumbenodigdheden 

E Europese Aanbesteding Chemicaliën en 
Laboratoriumbenodigdheden is uitgesteld tot 2013. 
Er is voorrang gegeven aan andere EA ‘s. 

 F Europese Aanbesteding Gassen en 
Cryogene vloeistoffen 

F De EA Gassen zal in 2013 worden afgerond en 
geïmplementeerd. Zo kunnen betere contracten 
worden afgesloten tbv de aanschaf van gassen en 
cryogene vloeistoffen. 

 G Europese Aanbesteding Afval G De EA Afval zal in 2013 worden afgerond en 
geïmplementeerd. Zo kunnen betere contracten 
worden afgesloten tbv de afvalverwerking binnen 
de UvA.  
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Gerealiseerde activiteiten 
Het onderwerp Facility Services is komen te vervallen als beleidsterrein van de faculteit. Omdat de 
afdeling Huisvesting en Voorzieningen nauw betrokken is geweest bij de Europese aanbestedingen 
van Afval, Gassen & Cryogene vloeistoffen en Beveiliging, en deze belangrijk waren voor FNWI, is het 
verslag over deze thema’s opgenomen in paragraaf 5.2.6.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Een deel van de activiteiten die zijn afgesproken in het kader van de beleidsbegroting zullen 
uitsluitend gerapporteerd worden door de dienst Facility Services. Deze items komen niet aan de 
orde in dit jaarverslag. Dit betreft het FMIS systeem, kwartaalrapportages klachten en  storingen en 
vervangingen in het kader van de meerjarenplanning van Facitily Services, zoals het meubilairplan. 
 
5.2.4  Administratief Centrum (AC) 
 
Het Administratief Centrum verzorgt alle administraties van de Universiteit van Amsterdam. Het 
gaat voor de FNWI  om de financiële, personeels- en salarisadministratie en studenten- en 
studievoortgangsadministratie. 
 
 
Beleidsbegroting AC 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Structureel overleg met het 

Administratief Centrum 
A Verbetering van administratieve processen, betere 

informatievoorziening. 
 B Evaluatie gang van zaken in 2013 B Evaluatierapport, ter bespreking met het hoofd PSA 

(Personeels- en salarisadministratie). Verbetering 
administratieve afhandeling inkoopproces. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Het structureel overleg met het hoofd PSA (vanuit PZ) en de afdeling Verslaggeving (vanuit FZ) heeft 
in 2013 naar wens plaatsgevonden. De overleggen zijn 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. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Voor wat betreft het voorstel tot aanpassen van de administratieve procedure en verwerking van de 
inkoop is de constatering dat dit nog niet is gerealiseerd (punt b). Dit blijft ook voor 2014 een 
belangrijk aandachtspunt. 
 
Overige activiteiten 
In het studiejaar 2012/2013 is binnen de UvA het nieuwe studenteninformatiesysteem uitgerold. Dit 
heeft, naast de implementatie, helaas ook tot structureel meer werkzaamheden voor de eigen 
studentenadministraties geleid.  
 
5.2.5  Universiteitsbibliotheek (UB) 
 
De Bibliotheek ondersteunt onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Dit betreft 
diensten rond collecties, studeren, schrijven, publiceren, tools en training.  
 
Beleidsbegroting UB  
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2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Doorbelastingskosten beter 

afstemmen op feitelijk gebruik 
A Nieuw verrekeningsmodel.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
Samen met de andere faculteiten is een klankbordgroep UB in het leven geroepen waar kosten en 
kwaliteit van diensten aan de orde komt. Net als de andere UvA-diensten zal de UB met de 
faculteiten service level agreements afsluiten. Andere activiteiten: genereren van meer 
studieplekken voor de groei van het aantal studenten, verruimen van de openingstijden van de 
studieruimtes en opnieuw inrichten van de vitrines.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De activiteiten hebben nog niet een concreet ander verrekeningsmodel opgeleverd. Wel is een beter 
inzicht ontstaan in kosten en baten. Het overleg heeft ook geleid tot oplevering van de Brainwave, 
een multifunctionele ruimte waar overdag gestudeerd kan worden en die aan eind van de dag 
beschikbaar is voor de studieverenigingen. 
 
5.2.6  Technologie Centrum (TC) 
 
De expertise van het Technologie Centrum ligt in het ontwikkelen, aanpassen en vervaardigen van 
unieke technologisch hoogstaande apparatuur en opstellingen bedoeld voor wetenschappelijk 
onderzoek in de bètawetenschappen. Het Technologie Centrum heeft vanwege de diversiteit van het 
werk veel faciliteiten, zoals een glasblazerij en zowel conventionele als CNC gestuurde draai- en 
freesbanken. Verschillende soorten hoogwaardige meetapparatuur en kennis daarvan is 
beschikbaar.  Verder zijn er faciliteiten voor nauwkeurig meten, boren, zagen, slijpen en lassen en 
mogelijkheden voor ontwikkeling en assemblage van elektronica. Elektronici vullen onderzoekers 
aan in hun capaciteiten bij het uitvoeren van complexe metingen. 
  
Beleidsbegroting TC 
2013  Activiteiten Resultaten 
 A Organiseren technische colloquia en 

aanschuiven bij relevant overleg 
binnen FNWI instituten 

A t/m D 
Onderzoekers zijn bewuster van de mogelijkheden die 
TC hen kunnen bieden. 
  B Informeren van FNWI instituten naar 

mogelijkheden TC’s snel-service 
 C Uitgeven nieuwsbrief TC 
 D Onderhouden TC-webpage 
 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 t/m H 
TC wordt ook op de kaart gezet buiten FNWI. 
  H Aannemen van opdrachten van 

externe onderzoekers 

 
Gerealiseerde activiteiten 
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De webpage van het Technologie Centrum heeft een update gekregen en heeft een moderne 
uitstraling (punt D). Aangezien de webpage vooral een informatieve functie heeft is ervoor gekozen 
een format te gebruiken dat weinig onderhoud vergt. De apparatuur keuringen zijn ingepland (punt 
F). Daarbij is goed gelet op risicovolle situaties: bijvoorbeeld studentenfaciliteiten hebben voorrang 
gekregen en zullen extra in de gaten worden gehouden. Volgens planning komen nu alle instituten 
aan de beurt. Samenwerking met collega’s van de VU en van het Science Park (punt G) heeft geleid 
tot uitwisseling van kennis en expertise, opvang van belastingpieken en toegang tot extra 
technologische mogelijkheden.   
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De stimulering van inzet voor 2e en 3e geldstroom wordt door vele verschillende factoren beïnvloed. 
Het Technologie Centrum blijft graag bijdragen aan succesvolle proposals door op maat afspraken te 
maken, afhankelijk van de eisen van de subsidiegever (punt E). Gezamenlijk met het projectbureau 
zal het Technologie Centrum op de hoogte blijven van de mogelijkheden en eisen van de 
subsidieverstrekkers. Deze informatie delen met collega’s  en hier gezamenlijk op in spelen moet een 
positieve invloed hebben op de financiering uit de 2e en 3e geldstroom. Een nieuwsbrief is in 
ontwikkeling (punt C). De inhoud zal gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen in de techniek die 
interessant kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek en de manier waarop deze nieuwe 
ontwikkelingen via het Technologie Centrum toegankelijk zijn.   
 
Overige activiteiten 
In juni 2014 is er een nieuw hoofd aangenomen bij het Technologie Centrum: Alix Wattjes is 
Werktuigbouwkundig Ingenieur en heeft gestudeerd en gewerkt bij de Technische Universiteit Delft. 
In 2013 heeft het Technologie Centrum onder andere weer intensief meegewerkt aan het project 

van Prof. Bouten met de ontwikkeling van de lichtgewicht 
GPS-trackers voor vogels. Het project heeft dit jaar de 
academische jaarprijs gewonnen.   

Werkplaats van het Technologie Centrum 
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5.2.7  Gebouwen en Voorzieningen 
 
De afdeling Gebouwen & Voorzieningen (GV) is betrokken bij alle verbouwingen en functionele 
aanpassingen in kantoren en laboratoria op het Science Park. Voor alle facilitaire aangelegenheden is 
GV het aanspreekpunt voor alle bewoners van het Science Park. De afdeling GV is namens FNWI het 
contactpersoon voor Facility Services voor alle tactische en operationele facilitaire zaken.  De 
afdeling GV beheert het kantoormeubilair binnen het Science Park. De technische installatie voor N2 
en He gas van de Koudgas afdeling en het transport en beheer van samengeperste gassen wordt 
door GV verzorgd. De afdeling GV verzorgt het inzamelen en afvoeren van het chemisch afval.  
 
Beleidsbegroting gebouw en voorzieningen 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Uitbreiding van collegezaal >150 

personen binnen SPA904 
A Faciliteren van voldoende onderwijsruimten binnen 

SPA904 is in 2012 uitgevoerd. 
 B Inrichten van de openbare ruimte 

A0.01  
B Faciliteren van samenwerkplekken symposium- en 

ontspanningsruimten voor studenten en de drukte 
tijdens de middagpauze in de kantine verminderen. 

 C Uitbreiding en inrichting van zit/ 
werkruimten in gebouw SPA107 

C Het tekort aan zit/werkruimten binnen SPA904 
oplossen door uitbreiding in SPA 107. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
In gebouw A is een prachtige nieuwe collegezaal gerealiseerd, een amfitheater voor 204 personen 
(punt A). De ruimte aanpalend aan de nieuwe collegezaal is ingericht als multifunctionele  ruimte. Er 
zijn stilte- en samenwerkplekken. In het midden van de ruimte is een podium waar studenten 
kunnen studeren maar ook ontspannen. Er zijn zitjes die in de middagpauze worden gebruikt om te 
lunchen en is er een bar die in de avond  uren door de studieverenigingen wordt beheerd.  Het 
tekort aan zit/werkkamers in SPA904 is opgelost door het Institute for Logic Language and 
Computation te huisvesten in SPA 107. Vrij gekomen zitwerkkamers zijn verdeeld over de andere 
instituten (punt C). 

 
Studentenruimte: Brainwave 

 
Overige activiteiten 
De afdeling GV is nauw betrokken geweest bij drie Europese Aanbestedingen; Afval, Gassen & 
cryogene vloeistoffen en Beveiliging. Alle zijn met succes afgerond en geïmplementeerd. 
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5.3  Personeel 
 
De omvang van het WP (in dienst) is in 2013 verder toegenomen en bedraagt 705 fte, waarvan 290 
fte promovendi. Ter vergelijking: de omvang van het WP (in dienst) bedraagt eind 2010 bijna 574 fte, 
waarvan 215 fte promovendi. De omvang van het OBP bedraagt eind 2013 bijna 310 fte en daalt 
voor het derde jaar op rij. Van het OBP is 54% werkzaam op de kerntaken onderwijs en onderzoek. 
 
5.3.1  Jaargesprek 
 
In de praktijk van alledag blijkt het voor leidinggevenden niet altijd even makkelijk te zijn om 
jaargesprekken met haar of zijn medewerkers te houden. Jaargesprekken worden nog onvoldoende 
als integraal instrument benut om de doelstellingen van de organisatie-eenheid te bereiken. 
 
Beleidsbegroting jaargesprekken 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Aantal jaargesprekken monitoren en 

bevorderen 
A Met nagenoeg alle werknemers wordt een 

jaargesprek gevoerd. 
 B Monitoren van kwaliteit 

jaargesprekken 
B Input voor plan van aanpak “Verbetering kwaliteit 

jaargesprekken”. 
 C Voortzetten uitvoering plan van 

aanpak “Verbetering kwaliteit 
jaargesprekken” 

C Verbetering kwaliteit en volledigheid van het 
jaargesprek. 

 D Organiseren training jaargesprekken 
voor (nieuwe) leidinggevenden 

D Leidinggevenden hebben gespreksvaardigheden 
ontwikkeld.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
Dankzij gerichte actie van instituten en diensten is het percentage  gevoerde jaargesprekken (met 
verslaglegging) in 2013 gestegen naar ruim 61%. Ter vergelijking, in 2010 was dat slechts 28%, in 
2011 54% en in 2012 48% (punt A). Om in het jaargesprek zowel de prestaties in het onderwijs als in 
het onderzoek op een gelijkwaardig niveau te bespreken, is het “Uitrolplan Onderwijs in 
jaargesprekken” vastgesteld (punt B). Implementatie vindt plaats in 2014. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het percentage gevoerde jaargesprekken in 2013 is niet voldoende om aan de norm van “nagenoeg 
alle medewerkers” te voldoen (punt A). Vanwege andere dringende activiteiten (o.a. 
promovendibeleid) is het opstellen (en uitvoeren) van het  plan van aanpak “Verbetering kwaliteit 
van jaargesprekken” doorgeschoven naar 2014 (punt B en C). Ook het organiseren van de training 
jaargesprekken is doorgeschoven naar 2014 (punt D). 
 
5.3.2  Loopbaanontwikkeling WP 

In de periode van 2008 t/m 2013 zijn 83 leden van de vaste staf WP bevorderd naar een naast hoger 
niveau of positie. Dit komt overeen met 34% van het WP. In 29 gevallen ging het om een 
bevordering van UD naar UHD en in 12 gevallen een bevordering van UHD naar hoogleraar. 
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Beleidsbegroting loopbaanontwikkeling WP 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A 50% van de nieuwe U(H)D 

aanstellingen in de vorm van 
tenure track 

A Toename aantal U(H)D’s met concrete, 
prestatiegerichte loopbaanafspraken. 

 B Start bestuursklas en uitvoering 
van het programma ‘Anticiperen 
op een nieuwe uitdaging’ 

B 12 hoogleraren zijn voorbereid en toegerust voor een 
bestuurlijke taak. 

 C Uitvoering 2e ronde MGF C Toename van vrouwelijk WP in de vaste staf. 
Streefcijfer ≥ 16% in 2020. 

 
Gerealiseerde activiteiten 
Van de 23 nieuwe UD en UHD die in 2013 zijn aangesteld, hebben er 11 ( 48%) een aanstelling op 
basis van een tenure track overeenkomst (punt A). Daarnaast hebben 4 UHD een loopbaanafspraak 
met hun instituut (van UHD naar hoogleraar). In de 2e ronde van het MacGillavry Fellowship zijn 
maar liefst zes fellowships toegekend (punt C). Het percentage vrouwen in de WP staf in de rangen 
UHD en hoogleraar bedraagt 14% (peildatum eind 2013). De afdeling P&O heeft het vertrouwen dat 
dit percentage de komende jaren blijft stijgen. 
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
De faculteit was voornemens om een bestuursklas samen te stellen met hoogleraren van de FNWI 
en de VU (FEW en FALW) en het programma “Anticiperen op een nieuwe uitdaging” uit te voeren 
(punt B). Nu de AFS er niet komt wordt er vooralsnog geen bestuursklas gevormd. 
 
Overige activiteiten 
De afdeling P&O heeft de beloningsverschillen tussen het WP van de onderzoeksinstituten in kaart 
gebracht. De verschillen geven mogelijk aanleiding tot een brede discussie in het OZIDO over de 
beloning van het WP. 
 
5.3.3  Professionalisering en ontplooiing OBP 
 
In het Instellingsplan 2011 – 2014 (“Oog voor talent”) is onder meer bepaald dat in 2014 tenminste 
50% van het OBP iets substantieels ondernomen moet hebben op gebied van professionalisering. De 
FNWI heeft hiertoe een plan van aanpak en een programma opgesteld dat er op toe ziet dit plan te 
realiseren. 
 
Beleidsbegroting professionalisering en ontplooiing OBP 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Uitvoering plan van aanpak 

“professionalisering en ontplooiing 
OBP” 

A 25-30% van het OBP heeft deelgenomen aan het 
professionaliseringsprogramma. 

 B Tussentijdse evaluatie uitvoering B Bijstelling plan van aanpak “professionalisering OBP”. 
 
Gerealiseerde activiteiten 
Door het aanbieden en organiseren van verschillende trainingen voor verschillende doelgroepen 
(OBP) is het resultaat behaald (punt A). In 2014 wordt het programma vervolgd. Wat betreft het 
programma Professionalisering OBP (punt B): er heeft een informele evaluatie plaatsgevonden, 
hetgeen geresulteerd heeft in een betere prioritering. 
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6  Financiën 
 
6.1  De exploitatie in balans 
 
De begrote en werkelijke exploitatie van de FNWI voor 2013 wordt in onderstaande tabel getoond. 
Ook worden de verwachte kosten en opbrengsten voor 2014 en 2015 weergegeven.  
 

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

 
 

 

Begroting Uitkomst Begroting Begroting
Budgetverdeling 86.891.156 90.440.373 91.467.000 95.643.000
Opbrengst interne verrekening 367.553 946.089 512.500 513.053
Total 87.258.709 91.386.462 91.979.500 96.156.053
Baten uit contractactiviteiten 30.707.693 29.289.349 30.774.979 29.700.168
Overige baten 3.190.219 2.812.053 2.575.322 2.250.682
Total 33.897.912 32.101.402 33.350.301 31.950.850

121.156.621 123.487.865 125.329.801 128.106.903
Primaire personele kosten -70.989.741 -70.728.591 -76.873.264 -78.000.390
Toerekening personele inzet -1.531.010 -1.323.386 -1.188.999 -1.114.223
Total -72.520.751 -72.051.976 -78.062.264 -79.114.613
Primaire overige lasten -20.336.385 -23.725.747 -20.159.838 -19.950.414
Financiële lasten 0 -12.370
Bijzondere lasten 0 -20.360
Toerekening diensten GDS -28.082.665 -28.422.901 -29.892.318 -30.313.768
Toerekeningen binnen eenheid -44 0 0 1
Overhead op activiteiten 6 -8.184 0 0
Total -48.419.088 -52.189.563 -50.052.156 -50.264.181

-120.939.839 -124.241.539 -128.114.419 -129.378.794
216.782 -753.674 -2.784.618 -1.271.892

Total

Lasten

Grand Total

2013 2014 2015

Interne baten

Externe baten

Total

Baten

Personele lasten

Overige lasten
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Beleidsbegroting exploitatie 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Exploitatie sluitend, binnen 1%-marge 

van de omzet 
A Verwacht resultaat: k€ 217. 

 B Een paar instituten (IBED, IoP, KdV en 
SILS) hebben een negatief resultaat 

B Uitvoering verbeterplan. 

 C Inzet reserves voor o.a. 
dakpanconstructies en zwaartepunten 

C k€ 2.147 

 
Gerealiseerde activiteiten 
De FNWI heeft het boekjaar gesloten met een negatief resultaat van € 0,75 miljoen, op een omzet 
van € 123,5 miljoen. De totale omzet (baten) valt ruim € 2 miljoen hoger uit dankzij hogere interne 
baten vanwege de niet begrote Zwaartekrachttoekenning ad € 2,0 miljoen van IoP, de aan de FNWI 
toegekende Profileringsgelden ad € 1,5 miljoen en daarnaast de € 1,4 miljoen lagere omzet 
contractinkomsten door uitstel van projecten. Bij de onderzoekinstituten kennen vooral IBED, IvI en 
SILS een negatieve exploitatie. Door een combinatie van besparingen en het verhogen van de 
inkomsten (meer promoties) zullen deze instituten binnen enkele jaren weer op nul uitkomen (punt 
b). In 2013 is in totaal € 1,6 miljoen uit eerder gevormde reserves ingezet (punt c). De middelen 
werden ingezet voor dakpanconstructies (k€ 483), onderzoekvernieuwing en zwaartepunten (k€ 
622), apparatuur (k€ 228), sectorplan gelden (K€ 110) en beleidsontwikkeling (k€ 114). De reserve 
van de faculteit ligt ruim boven de vereiste 10 procent grens: de reserve behoort  minimaal 10 
procent van de jaaromzet te bedragen. Om vernieuwingen in onderwijs en onderzoek gestalte te 
kunnen geven, zal de komende jaren een groter beroep op de reserve worden gedaan. 
 
 
Doel / KPI 
 

(4) Aantal promoties 
 

Wat was het doel voor 2013 95 
Wat hebben we daarvoor gedaan De faculteit heeft met ieder onderzoekinstituut afspraken gemaakt over 

het aantal in 2013 te realiseren promoties. De realisatie van de 
doelwaarde van de KPI per instituut is gemonitord en aangemoedigd via 
het periodiek bilateraal overleg tussen decaan en instituutsdirecteur. 
Aan deze afspraak ligt een tijdsplanning ten grondslag voor de 
afrondende fase van ieder traject waarvan de afronding in 2013 wordt 
verwacht. Instituten hebben maatregelen getroffen om nodeloos 
tijdverlies aan het einde van het promotietraject tot een minimum 
terug te brengen.  

Wat hebben we bereikt in 2013 106 
Toelichting  De faculteit beschikt momenteel over ruim 400 promovendi, inclusief 

bursalen, detachanten en FOM promovendi en exclusief 
buitenpromovendi. Het aanmoedigingsbeleid van de faculteit richting 
instituten om zo veel mogelijk promoties te realiseren wordt 
voortgezet. Dat geldt ook voor het beleid om het PhD onderwijs in soft 
skills zo veel mogelijk onder de paraplu van de faculteit te brengen (zie 
KPI 3). Ook de instituten zullen hun beleid voortzetten. Dat betekent 
onder meer: lokale PhD Councils opzetten en daar een dialoog mee 
aangaan, de begeleiding optimaliseren, faciliteiten waar mogelijk 
verbeteren en bijzondere aandacht geven aan de positie van bursalen.  
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6.2  Verstevigen nieuwe financiële besturingsfilosofie 
 
In 2012 en 2013 gaat aandacht uit naar verankering van de nieuw ingevoerde systemen. Het DVM 
wordt geëvalueerd en waar nodig bijgeschaafd. De belangrijkste opgave is invoering van een 
begrotings- en rapportagecyclus binnen de onderwijsorganisatie, tot op het niveau van opleidingen. 
Alle ingrediënten hiervoor zijn al aanwezig, het komt nu vooral aan op goede uitwerking en 
invoering. 
 
Beleidsbegroting financiële besturingsfilosofie  
 2013  Activiteiten  Resultaten 
 A 

 
Goed functionerende P&C-cyclus voor 
opleidingen 

A Begrotingen en rapportages opleidingen 
tijdig beschikbaar.  

 
Gerealiseerde activiteiten 
De kosten en opbrengsten van de opleidingen zijn tot op vakniveau beschikbaar voor de jaren 2010-
11, 2011-12 en 2012-13. Er heeft een grote wijziging in het Dashboard (dat integrale financiële 
managementinformatie over opleidingen biedt) plaatsgevonden die de inzichtelijkheid van de kosten 
en opbrengsten, met name op vakniveau, sterk verbeterd heeft. Een pilot om tot het begroten van 
vakken en opleidingen te komen voor de Levenswetenschappen opleidingen (voorjaar 2012) heeft 
niet het gewenste resultaat opgeleverd en besloten is dit in een nieuw project aan te pakken voor de 
begroting 2014-15. Een herzien begrotingstool wordt hiervoor opgeleverd in maart 2014. Verwacht 
wordt dat in juni de vak- en opleidingsbegrotingen voor 2014-15 beschikbaar zijn.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Het toekennen van budgetten aan opleidingen, in het bijzonder de verdeling van de vaste voet, is 
niet gerealiseerd. De budgetverantwoordelijkheid ligt daarmee nog steeds primair bij de 
onderwijsdirecteuren in plaats van opleidingsdirecteuren. Het toekennen van budgetten en (deels) 
overhevelen van de budgetverantwoordelijkheid naar de opleidingsdirecteuren vindt plaats in het 
voorjaar 2014. Ook doorvoering van nieuwe normen en tarieven om te komen tot DVM 2.0 (Docent 
Vergoedingen Model) heeft niet plaatsgevonden. Gezien de beperkte ondersteuning voor DataNose 
hebben andere functionele wijzigingen voorrang gekregen. DVM 2.0 zal naar alle waarschijnlijkheid 
zijn uitwerking vinden in het DVM jaar 2013-14. 
 
6.3  Management control 
 
Wat Management Control binnen de UvA precies betekent is nog niet vastgesteld. Wel zijn de 
contouren duidelijk. UvA centraal werkt momenteel in nauwe samenwerking met diensten en 
faculteiten aan een framework (referentiekader) voor management control. Zodra dit framework 
beschikbaar is zal de FNWI zich hierop richten.  
 
Beleidsbegroting management control 
2013  Activiteiten  Resultaten 
 A Benchmarkonderzoek A Voor een aantal opleidingen financiële 

benchmark uitgevoerd. 
 B Management Control B Afdeling Planning & Control voldoet 

volledig aan criteria “management 
control”. 
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Gerealiseerde activiteiten 
Op basis van bevindingen van de accountant en gegeven de UvA-interne discussies over 
Management Control stelt de faculteit  het stadium van management control de facto is bereikt. 
Financiële en niet-financiële ontwikkelingen (onderwijs en onderzoek) worden in samenhang 
gebracht en gepresenteerd. De faculteit werkt continue aan verbetering van haar systemen en 
processen voor planning & control. De kosten van de bachelor-opleidingen(FNWI) zijn onderling met 
elkaar vergeleken (punt a). Per opleiding hebben zogeheten auditgesprekken plaatsgevonden. Bij 
deze auditgesprekken waren aanwezig de opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator, de 
onderwijsdirecteur en de directeur Financiën. Verder kent de FNWI een harde afsluiting per twee 
maanden. Financiële cijfers worden door de bedrijfsvoerder inhoudelijk toegelicht. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een vast format uit UvAdata. Dit proces is in het afgelopen jaar duidelijk sterker 
verankerd. De analyses zijn t.o.v. vorig jaar kwalitatief verder verbeterd.   
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
Vanwege geringe personele capaciteit en het ontbreken van informatie is geen benchmark 
onderzoek uitgevoerd waarbij de kosten en opbrengsten van FNWI-opleidingen zijn vergeleken met 
die van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten (punt a). Mede in het kader van het 
verbeteren van de financiële beheersing van de onderwijsbudgetten blijft het voornemen om een 
dergelijk onderzoek uit te voeren gehandhaafd. 
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6.4  Verdere verbetering ondersteuning contractonderzoek 
 
Beleidsbegroting ondersteuning contractonderzoek 
  Activiteiten  Resultaten 
2013 A Website projecten FNWI A Gereed. 
 B Digitaal projectdossier B Ingevoerd.  
 
Gerealiseerde activiteiten 
De afdeling projectmanagement heeft in 2013 haar pagina’s op het intranet van de FNWI website 
compleet vernieuwd. Naast een overzicht van mogelijke dienstverlening en projectmanagers staat er 
informatie op over door de afdeling gecoördineerde projecten en Horizon2020. Het is de bedoeling 
dat de afdeling projectenbureau dit voorbeeld in 2014 zal volgen.  
 
Niet gerealiseerde activiteiten 
In 2012 is besloten (nog) niet over te gaan op volledig digitale projectdossiers (punt B). 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 het najaar van 2012 is besloten een webformulier te ontwikkelen ten behoeve van de 
urenregistratie op onderzoeksprojecten. De tool is met ingang van 2013 in gebruik genomen en in de 
zomer geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie zijn een aantal aanpassingen 
gedaan om de tool gebruiksvriendelijker te maken. In 2014 zal de mogelijkheid tot het genereren 
van cumulatieve overzichten ten behoeve van projectmedewerkers en projectleiders gerealiseerd 
worden. In 2013 is ook gestart met het verstrekken van het nieuwe project statusoverzicht. Dit 
overzicht met informatie over de financiële stand van zaken in de onderzoeksprojecten wordt drie 
maal per jaar aan de projectleiders gestuurd (UvA data broadcasting). 
 
 
Doel / KPI (5) Verhouding 2e / 1e geldstroom  
Wat was het doel voor 2012  32% 
Wat hebben we daarvoor gedaan De capaciteit die de faculteit beschikbaar stelt voor de ondersteuning 

van acquisitie van 2e en 3e geldstroom projecten is in 2013 vergroot. 
De mogelijkheden waar wetenschappers gebruik van kunnen maken 
worden daardoor optimaal benut. 

Wat hebben we bereikt in 2012 40% 
Toelichting  De FNWI slaagt er goed in om ons aandeel in de tweede geldstroom 

vast te houden en zal dat in de komende jaren nog iets zien stijgen 
door recente successen, zoals de Zwaartekracht programma 
toekenning voor Wiskunde. De faculteit hecht er aan op te merken dat 
ook het CvB deze ontwikkeling stimuleert door een bijdrage aan de 
financiering. 
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