
75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)
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Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Faces of Science Park: 
Sense of belonging in Times of Crisis

11 February 2021

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die je 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3 Selecteer de afbeelding en 
klik op ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ Klik vervolgens 
bij het onderdeel ‘Schikken’ 
op ‘Naar achtergrond’.  

Startpagina

4Information Market

2 minutes pitches 
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Diversity Sounding Board FNWI

A few faces of our DSB
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Contact/Follow us via:
Comments or ideas?
Diversity-Science@uva.nl  

Check out the FNWI Diversity Webpage

Instagram

Facebook
Science & Iftar evening organized by Sera Markoff (project Altair)

mailto:Diversity-Science@uva.nl
https://tinyurl.com/FNWI-diversity
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Altair & (new in 2021!) Altair+ : grassroots in ‘de Buurt’
Goals:  increase...:  1) ...interactions between Science Park and the Indische Buurt, 2) 
...awareness/understanding about science/research, 3)...the pipeline of more diverse 
students studying STEM at UvA!  

What we do (obviously affected by corona this year): 
● Annually:  16 classroom visits (2x2 gr.6, 2x3 gr. 7&8), lessons on what research is, 

demos, hands-on experiment, connection to history, ‘graduation’ visit to Science Park.  

● Themes:  main focus on physics/astro + some biology/medical

● Evening events for families:  dedicated stargazing nights, ‘Iftar van de Wetenschap’

● New in 2021:  expanding to first years high school, with additional activities at SP.  
Forming mentored groups/cohorts of students.  
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Who?  How can you get involved?

Project leaders:  Sera Markoff (API; s.b.markoff@uva.nl) & Marieke Hohnen 
(Science Communication expert; marieke@mariekehohnen.com) + support from the 
SIC

Team:  volunteer students, 3EC possible, could be you!  For school visits and 
mentors Dutch is important, but for helping out with activities, anyone can be 
involved!  

Funding:  NWO Vici, FNWI grassroots, NWA Route 2, NWO Diversity prize 
Domain Science

mailto:s.b.markoff@uva.nl
mailto:marieke@mariekehohnen.com


             Anna’s Tuin & Ruigte





Amsterdam United Who are we?
● Intersectionality Student 

Platform focused of the UvA

● We seek to create a safe and 
inclusive space for students 
in the university 

○ Focus on community 

● We organize 
events/workshops on 
multiple themes with an 
underlying focus on diversity 



Interested?
You can find our events on:

● Facebook & Linkedin - Amsterdam United 
● Instagram - amsterdam_united

Contact us!

● Slide into our DMs or send us an email to amsunt@gmail.com 





UPCOMING:
February
● 17th: Impact entrepreneurship

March
● 5th: Snackbar 
● 8th-12th: Inclusive Entrepreneurship Week
● 10th: Skill-based workshop for Student Entrepreneurs 
● 17th: F*ck Up Night

April:
● P!tch Night

Join us on Social Media

Linkedin: ASIF Ventures
IG/FB: @ASIFVentures

Tonight from 5:00-6:30pm



JOIN OUR COMMUNITY
Link in the chat 
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Monthly discussion platform 

organised by students

We discuss science related 

topics and give interdisciplinary 

insight

BÈTABREAK COMMITTEE
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CONTACT US!
Website www.betabreak.nl

Email redactie@betabreak.nl

Instagram @betabreak.uva

Facebook @betabreakuva

Linkedin @betabreakcommissie
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Diversity Talks
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Contact/Follow us via: 

info@diversitytalks.nl

www.diversitytalks.nl

@diversity.talks

https://www.facebook.com/impactmaken/

mailto:info@diversitytalks.nl
http://www.diversitytalks.nl
https://www.facebook.com/impactmaken/


●

● →

●
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@studentenraad_fnwi_uva

studentenraad.nl/fnwi/

Studentenraad FNWI-UvA

fnwi@studentenraad.nl



    Inclusive AI        
       Mentorship program

Unique opportunity to get 
advice from senior peers from 
academia and industry! 

What we offer to our mentees:
- Help with applications: e.g. write a CV or 

motivation letter, practicing interviews
- Help with choosing the right courses
- Learn how to present their research 
- visiting conferences 
-  network with other students and 

researchers 
- seek non-academic advice from mentor

https://uva-iai.github.io

For underrepresented groups in the AI master

     

This initiative is supported by 



    Apply for the Inclusive        
       AI Mentorship program

https://uva-iai.github.io

For underrepresented groups in the AI master

     Unsure if you qualify? 
        Apply anyway!

This initiative is supported by 

Unique opportunity to get 
advice from senior peers from 
academia and industry! 

What we offer to our mentees:
- Help with applications: e.g. write a CV or 

motivation letter, practicing interviews
- Help with choosing the right courses
- Learn how to present their research 
- visiting conferences 
-  network with other students and 

researchers 
- seek non-academic advice from mentor



IOP Diversity and Inclusion council
Eleni-Alexandra Kontou

We are a group of faculty members, postdocs and PhD students in the institute of
Physics (IoP) aiming to independently advise the IoP leadership about efforts to
enhance diversity and inclusion in the institute.

Shin’ichiro Ando

Ben Freivogel (chair)

Eleni-Alexandra Kontou

Katerina Newell

Arghavan Safavi-Naini

Jory Sonneveld

Hans Terwisscha-Dekker

Wouter Waalewijn

IOP Diversity and Inclusion council



IOP Diversity and Inclusion council
Eleni-Alexandra Kontou

Goals

� Organisation of education events for faculty, staff, students

� Formulation and implementation of a long-term D&I strategy

� Consultation in hiring procedures

� Work on attraction of a more diverse student body

Immediate plans

� Diversity colloquium (Spring 2021)

� Undergraduate summer research

Contact information

https://iop.uva.nl/people/d-i-council/d-i-council.html
diversitycouncil-iop@uva.nl

IOP Diversity and Inclusion council



Islamitische Studentenvereniging 
Amsterdam (ISA)

•

•

•

•



Engage with us!

ISA Podcast
@svisa_
Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA)
/isapagina

Visit our website for more information and further contact
https://www.svisa.nl/



Student Impact Centre 
Powering Student Engagement, Inspiring Social Impact

Project coordinator: Moataz Rageb 
sic-science@uva.nl;  m.rageb@uva.nl

mailto:sic-science@uva.nl
mailto:m.rageb@uva.nl


Centre for with 
different initatives

- Bètabreak
- Diversity Talks

- StudieHub 
- Inspire 2 Aspire

- Right2Education
- Women in the Faculty of Science - 

Student Chapter
- TalkThatScience

- ..and more!



We want you! Join one of our initiatives!

Newsletter, Instagram and Facebook 
to stay updated 

Contact us!
E-mail to: sic-science@uva.nl

mailto:sic-science@uva.nl








VHTO Expert Centre Gender 
Diversity in STEM 

Mission: More girls and women in Science, Technology, 
Engineering and Mathematics 
Speaker: Chanty Teng
Projects examples



Join VHTO and teach girls the marvels of STEM 

VHTO aims to increase the participation 
of women and girls in STEM



Connect with us

•Visit us: Science Park 400
•Website: www.vhto.nl/ email: vhto@vhto.nl
•Follow us on: 
•           https://twitter.com/VHTOnl

•           https://www.facebook.com/VHTOamsterdam    

•           https://www.linkedin.com/company/VHTO
          

http://www.vhto.nl/
https://twitter.com/VHTOnl
https://www.facebook.com/VHTOamsterdam
https://www.linkedin.com/company/VHTO
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mailto:helpdesk@musa.nl
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●
○

●



●
○
○  and 

Did you 
know…? 

Happy anniversary 
for all women & 
girls in science! 

http://bit.ly/wif-fnwi
http://bit.ly/wif-fnwi-canvas


●
○
○  and 

●
●
●
●
●
●

http://bit.ly/wif-fnwi
http://bit.ly/wif-fnwi-canvas


Faces of Science Park
Virtual Market

February 11th, 2021

WOMEN IN THE FACULTY OF SCIENCE - STUDENT CHAPTER
Serves the interests of female STEM students of the University of 
Amsterdam



39Keep female students in STEM by 
creating a welcoming environment 
and identify and solve problems that 
causes drop-out / switch

More girls in STEM. We want a 
greater influx of girls in STEM, by 
showing young girls that STEM is 
as much for girls as for boys.

Help female students climb the 
academic ladder by offering a 
network, supportive environment,    
and role models.  

1

2

3



❖ Stereotypes in Programming
❖ AI Mentoring Circle
❖ AI Workshop Girls  (9-12 y/o) - VHTO
❖ Networking/Mentoring Event
❖ Panel Discussion CRISPR-Cas9

❏ Film Screening “Picture a Scientist”
❏ Networking Workshop
❏ Networking/Mentoring Event part | | 

40

❖ Women in the Faculty of Science
❖ Student Impact Centre
❖ Bètabreak
❖ Faculty Diversity Officer
❖ National Expertise Centre Girls/Women in STEM 

(VHTO)

❖ Instagram: Women in STEM series
❖ Website 
❖ Discord
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linkedin.com/company/wif-students

facebook.com/wifstudents.uva

wif-students@uva.nl

@wif_students_uva



YOUth ACT
A community-based hub for activism and social entrepreneurship

by young people for young people 

YOUth 
ACT

Bárbara Oliveira Soares
Action Director Amber Roos

Media Director



Who we are?
● Amsterdam-based organisation for young people interested in 

social justice work.

What we offer?
● Critical, intersectional education
● Workshops and events for young founders 
● Networking opportunities (events, job board)

YOUth ACT vacancies currently open, deadline: 1st of March!

YOUth 
ACT

youthact.net@youthactnl send us questions:
youthactofficial@gmail.com

https://docs.google.com/presentation/d/1mkctVXy_CxiOpJqVf7TOznl-h8O__v1cF7XXNy2Na-s/edit#slide=id.g80689b3cb3_0_6
http://youthact.net


● Starter Pack: 5 month program for young founders who want to 
start their own initiative with mentorship and workshops

● Pitch Nights: aims to connect young people to people in the field, 
for inspiration and job/internship opportunities.

● YOUth ACT Archive: educational content published on our 
Instagram weekly on topics regarding social/environmental justice.

● Vriend programme: our reciprocal community with other young 
people who care about social and environmental topics.

● Crowdfunding: help us cover our annual costs!

YOUth ACT vacancies currently open, deadline: 1st of March!

YOUth 
ACT

youthact.net@youthactnl send us questions:
youthactofficial@gmail.com

https://youth-act.kentaa.nl/campagne/youth-act-s-annual-costs
https://docs.google.com/presentation/d/1mkctVXy_CxiOpJqVf7TOznl-h8O__v1cF7XXNy2Na-s/edit#slide=id.g80689b3cb3_0_6
http://youthact.net

