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Over dit document

Een uitnodiging om mee te denken
Eenmaal per zes jaar stelt elke universiteit een instellingsplan op. De UvA doet dat in 2020. Het nieuwe plan
is een kans om te reflecteren op de koers die we als universiteit varen en om een aantal te verwachten
ontwikkelingen in wetenschap en samenleving te schetsen. Op basis daarvan stellen we vast welke accenten
we gaan leggen en welke nieuwe initiatieven we gaan ondernemen.
Het CvB heeft contouren van het instellingsplan geformuleerd op basis van de midterm review van het
voorgaande instellingsplan (zomer 2018) en een groot aantal gesprekken met leden van de academische
gemeenschap (gevoerd sinds de zomer van 2019). De contouren vormen feitelijk deel 1 van het toekomstige
instellingsplan: de ambities voor de komende zes jaren. Deel 2 zal een uitwerking bevatten van deze ambities
in de vorm van een agenda met nieuwe initiatieven en aanvullingen op het beleid.
Doel van dit stuk is om feedback te vragen aan de UvA-gemeenschap. Inspireren deze ambities? Helpen ze
om een kwaliteitsslag te maken in onze wetenschappelijke en maatschappelijke opdracht? Helpen ze om
persoonlijke en instellingsambities op één lijn te krijgen? Het College van Bestuur zal dit document
aanbieden aan diverse overlegorganen binnen de UvA. Ook via de site www.denkmee.uva.nl vraagt het
College om feedback.
Deze contouren hebben als tweede doel om – samen met al ingezet beleid1 – als leidraad te dienen voor de
facultaire strategische plannen 2021-2026, die parallel worden uitgewerkt.

Hoe gaat het verder met het instellingsplan?
In de periode februari-maart verzamelt, weegt en verwerkt het College van Bestuur de feedback op de contouren voor
het instellingsplan. Daarna is deel 1 van het instellingsplan in principe af. Deel 2 wordt in de periode februari–maart
2020 parallel opgesteld. De bedoeling is dat daarin elk van de deelambities (in deze nota benoemd in de kantlijn) een
uitwerking krijgt. Kleine, wisselende teams bekijken per deelambitie wie aan zet is en hoe de aansturing, implementatie
en monitoring van de plannen eruit gaan zien. In de periode april-juni zal deel 2 in bredere kring worden getoetst binnen
de UvA-gemeenschap. Besluitvorming over het instellingsplan als geheel vindt plaats medio 2020, over de facultaire
strategische plannen voor eind 2020.

1

De Onderwijsvisie, de Kwaliteitsafspraken, het Strategisch Kader Onderzoek, het Strategisch Kader Internationalisering, het
vernieuwde RPA-beleid (Research Priority Areas), de Nota Diversiteit, het white paper Duurzaamheid, de Valorisatievisie, de
strategische HR-agenda
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Inleiding: de UvA in de jaren ’20
waarden

De UvA bedrijft wetenschap die de wereld wil begrijpen en wil dienen, zonder zich te binden aan politieke,
religieuze of andere belangen. Wij zijn een ambitieuze en creatieve, publieke universiteit in Amsterdam.
We zijn tegelijk onafhankelijk en betrokken. We werken aan een duurzame, welvarende toekomst en staan
voor rechtvaardigheid en gelijke kansen. We luisteren en bieden de vrijheid om ongehinderd vragen te
stellen, nieuwsgierig te zijn en te debatteren. Dat doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en
overtuiging, en in een omgeving die sociaal en intellectueel veilig is. Te allen tijde zullen wij deze waarden
actief verdedigen.

universiteit

Onze belangrijkste taken zijn dat wij de wetenschappelijke kennishorizon van onze samenleving verbreden
en dat wij de mensen opleiden die de vraagstukken van de wereld aanpakken. Deze taken vormen de raison
d’être van ons onderzoeksintensief onderwijs, onze promotietrajecten en ons wetenschappelijk onderzoek.
In de jaren ’20 verwachten we grote veranderingen in het speelveld van hoger onderwijs en onderzoek en een
toenemende competitie om talent.
Digitalisering vormt een grote strategische uitdaging. ICT is nu al een onmisbaar hulpmiddel in het onderwijs
en bij toetsing, en wordt ingezet om kennis minder afhankelijk van tijd en plaats over te dragen. We voorzien
dat digitalisering gaat leiden tot verdere vernieuwing en maatwerk in de opleidingen – denk aan adaptive
learning systems, AI-ondersteunde cognitieve feedback of learning analytics. Welke positie wij als aanbieder
van hoger onderwijs in de toekomst innemen, hangt af van hoe goed wij deze transitie tot stand brengen en
weten te benutten. In het onderzoek transformeert of verrijkt digitalisering de onderzoeksmethoden van
bijna alle disciplines.
Daarnaast zijn er andere uitdagingen. Zo leiden open science en de omgang met intellectueel eigendomsrecht
naar verwachting tot grote veranderingen. In de buitenwereld is het maatschappelijke vertrouwen in de
academie niet langer vanzelfsprekend. Daar komt bij dat nieuwe, kapitaalkrachtige spelers op de onderzoekmarkt de positie van het instituut universiteit beïnvloeden (denk aan grote bedrijven met kennisintensieve
producten). Zelfs ons bijna-monopolie op de verlening van academische graden kan onder druk komen te
staan. De universiteit moet zich herdefiniëren. We moeten bepalen hoe we samenwerken met bedrijven en
maatschappelijke instellingen, zodanig dat we recht doen aan onze waarden en publieke positie. Het is van
groot belang om dit met de juiste coalitiepartners te doen.

doelen

De UvA wil een voorhoedespeler blijven én investeren in de samenwerking tussen disciplines. Over een
grote breedte van disciplines behoren wij tot de topuniversiteiten van Europa. Onze wetenschappers werken
met de besten in de wereld samen aan vernieuwend en fundamenteel onderzoek. Onze ambitie is om ten
minste de kracht in de afzonderlijke disciplines te behouden en van daaruit de samenwerking tussen disciplines
sterker te benutten voor wetenschappelijke én maatschappelijke vragen. Bijvoorbeeld voor sustainable
development goals die zich niet aan disciplinaire grenzen houden. Vanuit deze kracht leiden we de voorhoede
van morgen op: de studenten die straks het roer overnemen, zowel in de wetenschap als in andere sectoren
van de steeds diversere maatschappij. Brede opleidingsdoelen komen terug in de opzet van ons onderwijs.
In dat onderwijs willen we, net als in ons onderzoek, tot de besten behoren. Dat is nu gemiddeld genomen
niet het geval, zo blijkt bijvoorbeeld uit onze uitval- en slagingspercentages en uit onze NSE-scores in
vergelijking met die van andere, brede Nederlandse universiteiten. Bij ons streven naar verbetering blijven
brede toegankelijkheid en gelijke kansen in het onderwijs onverminderd belangrijk.

inspiratie

Diverse en complex samenhangende ontwikkelingen in de wereld inspireren ons om vol in te zetten op
vernieuwing van ons fundamenteel onderzoek en verbetering van ons onderwijs. Denk aan klimaatveranderingen, voortschrijdende communicatie- en medische technieken, kunstmatige intelligentie,
genetische modificatie, toenemend populisme, nationalisme en migratie. Uit deze ontwikkelingen komen
vragen voort waarvoor veel verschillende vakgebieden stukjes van de antwoorden aandragen: alfa-, gammaen bèta/medische wetenschappen. Uniek is dat de UvA deze breedte op hoog niveau in huis heeft.
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We gaan er goed gebruik van maken door onderzoeksgroepen en afdelingen uit te nodigen meer samen te
werken en door onze wendbaarheid te vergroten.
zes ambities

In de periode van dit instellingsplan stellen we zes ambities centraal. Als organisatie willen we hiermee –
rekening houdend met de internationale context waarin wij opereren – stevige stappen zetten in de verbetering
van onderzoek en onderwijs, en in de ondersteuning daarvan. Het gaat om de volgende ambities.
1. We geven met ons onderwijs alle studenten een topstart in wetenschap en samenleving
2. We benutten onze brede kennis voor vernieuwing van fundamenteel onderzoek
3. We verstevigen de band met de stad en de regio
4. We verdiepen en vermeerderen onze partnerschappen
5. We worden een magneet voor talent
6. We vergroten onze wendbaarheid als onderwijs- en onderzoekorganisatie

wat blijft

Veel zaken lopen ‘gewoon’ door in de jaren ’20, ook als we ze hier niet benoemen. De zes kernambities
geven aan waar we de komende jaren speciale aandacht aan willen schenken om een kwaliteitsslag te maken.
Daarnaast blijven we met volle kracht werken aan eerder afgesproken verbeteringen zoals:
• de kwaliteitsafspraken in het onderwijs;
• de wetenschappelijke integriteit en het research data management;
• de uitvoering van de Nota Diversiteit UvA;
• beleid om de sociale veiligheid te vergroten en een ombudsfunctie in te stellen;
• de uitvoering van het Huisvestingsplan en afronding van het Universiteitskwartier;
• verduurzaming van de UvA, waaronder voldoen aan de vastgestelde milieu- en CO2-ambities voor het
einde van de planperiode en op langere termijn Parijs-proof zijn. Dit is ook een belangrijk aspect bij de
investeringen in huisvesting;
• de uitvoering van de HR-agenda: strategische personeelsplanning, loopbaanbeleid, leiderschapsontwikkeling, verbetering van de jaargesprekken en reductie van het aandeel tijdelijke aanstellingen.
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We geven met ons onderwijs alle
studenten een topstart in wetenschap
en samenleving
Er is veel verbeterd in het onderwijs: het studiesucces is gestegen, er is minder uitval, de international classroom is
geïntroduceerd en het aanbod van interdisciplinair onderwijs en minoren is uitgebreid. Ons onderwijs staat echter
(gemiddeld) niet aangeschreven als het beste in Nederland. Vanuit de gedachte dat onderwijs en onderzoek nauw met
elkaar verweven zijn, is het onze ambitie om de excellentie die we in het onderzoek bereiken, ook na te streven in het
onderwijs. Excellent onderwijs is voor de UvA: een breed aanbod (van disciplines, onderwijs- en toetsvormen), interactie
tussen de disciplines in het aanbod, een ambitieuze studiecultuur, en curricula en docenten die studenten aansporen
het beste uit zichzelf te halen – rekening houdend met verschillende kennis- en (studie)vaardigheidsniveaus en geholpen
door technologische vernieuwingen. Hiervoor verbeteren we:
• de interactie tussen studenten en docenten
• de betrokkenheid (engagement) en proactieve houding van de studenten
• de aansluiting van het aanbod op de student, op ons onderzoek (geholpen door de financiële impuls die aan de
orde komt in ambitie 2) én op de samenleving
• ons aanbod voor ‘leven lang leren’

student-docent

In het onderwijs ligt het accent op studentsucces (zie ook ons programma Studiesucces 2.0). Dat wil zeggen
dat de student de opleiding succesvol afrondt met kwalitatief rijke en betekenisvolle leeruitkomsten.
Effectief contact tussen student en docent is daarvoor cruciaal; het is eerder onderkend in de kwaliteitsafspraken 2019-2024. In de komende jaren passen wij hiervoor een aantal evidence informed vernieuwingen
toe in het onderwijsproces:
• we vergroten de variëteit aan leervormen. Dat kan door goed gebruik te maken van digitalisering en van
leren in de praktijk. Het gaat erom de leeruitkomsten voor de student te verrijken;
• we maken meer gebruik van digitale hulpmiddelen om het contact tussen student en docent over de
lesstof te verbeteren en te intensiveren;
• ICT wordt verder ingezet voor activerend leren (kennisclips, feedback, ondersteuning van zelfstudie,
flipped classrooms), voor digitale en AI-ondersteunde vormen van toetsing, voor het wegwerken
deficiënties en achterstanden;
• we versterken de verantwoordelijkheid van docenten voor de begeleiding van studenten door het
jaar heen;
• we vergroten de aandacht voor de goede ‘landing’ in het eerste semester.
Effectief contact tussen studenten en docenten bevordert studiesucces, maar voor excellent onderwijs is ook
nodig dat we niet meer uitgaan van one size fits all. Moderne studenten verschillen in steeds meer opzichten
van elkaar: ze hebben verschillende ambitieniveaus, talenten, achtergronden en niveaus van taalbeheersing
(NL-EN-overig), en ze verschillen in de culturele bagage waarmee zij binnenkomen. Voor het gros van de
studenten geldt dat de wijze waarop zij leren en informatie verwerken, anders is dan vroeger. Dat vraagt dat
docenten zichzelf en hun methoden daarop aanpassen. Ook nemen we in ons onderwijs belangrijke academische
skills op die de instromers niet vanzelfsprekend meebrengen (zoals meertaligheid of algoritmisch denken).
Voor studenten die zich willen onderscheiden, hebben we een aanbod van honoursprogramma’s en diverse
extracurriculaire activiteiten.
Bij deze deelambities moeten we de werkdruk die het onderwijs zowel docenten als studenten oplevert,
beter onder de knie zien te krijgen.

CONTOUREN VOOR HET INSTELLINGSPLAN 2021- 2026

betrokkenheid

6

Excellent onderwijs gaat gepaard met betrokkenheid van studenten: zij voelen zich medeverantwoordelijk
voor de inhoud van hun opleiding en zetten zich gevraagd en ongevraagd in voor hun eigen studiesucces.
We verwachten dat studenten ook investeren in hun vorming als persoon en als academicus. Daarom willen
we hun betrokkenheid vergroten bij:
• verbeteringen in het curriculum
• de studieverenigingen en de academische gemeenschap
• de medezeggenschap en het bestuur van de universiteit of faculteit
• de wijdere omgeving, bijvoorbeeld via community service learning
Op elk van deze vier aspecten van studentbetrokkenheid bevat straks deel 2 van het instellingsplan (de
uitvoeringsagenda) concrete plannen. Verder is het goed als studenten in of dicht bij Amsterdam wonen,
omdat hier het academisch leven plaatsvindt. Daarom blijft in de jaren ’20 studentenhuisvesting hoog op de
agenda staan van onze gesprekken met de regio.

aansluiting aanbod Om excellent onderwijs te kunnen bieden, moeten we ons afvragen of ons onderwijsportfolio toekomstgericht en onderscheidend is, en hoe we de breedte ervan betaalbaar houden. Iedere faculteit (college/school)
zal vóór eind 2022 een analyse maken van het eigen onderwijsaanbod en van het eigen ‘marktaandeel’. Uit de
analyse moet blijken hoe het huidige onderwijsaanbod aansluit op onze onderzoeksprioriteiten, op vier
strategische thema’s waarin we extra gaan investeren (ten behoeve van onderzoek én onderwijs, zie ambitie 2),
op de vraag uit de samenleving en op onze waarden. Zo zien we bijvoorbeeld dat de vraag naar interdisciplinaire
opleidingen toeneemt, net als de vraag naar mainstreaming van (bijvoorbeeld) duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, niet-westerse perspectieven of kunstmatige intelligentie. We willen het huidige aanbod van ruim
100 minoren vernieuwen en etaleren, de minoren studeerbaar inroosteren en ze beter toegankelijk maken
voor studenten van buiten (studenten van opleidingen die onder andere examencommissies ressorteren en
inkomende uitwisselingsstudenten).
We willen de bacheloropleidingen op een voldoende kleinschalige en menselijke maat organiseren. Daarbij
houden we uiteraard rekening met de beschikbare middelen. We zetten er de beste wetenschappers van de
UvA ook in als docenten. Verder moet elke opleiding helder maken wat de keuze voor een tweetalige UvA
concreet betekent (welke onderdelen biedt men aan in het Engels en welke niet?).
De masteropleidingen vormen de bekroning van het UvA-onderwijs; ze zijn de schakel tussen kennisontwikkeling en maatschappij. Hier kan de verbinding met ons onderzoek en onze onderzoeksprioriteiten
(waaronder RPA’s) beter, net als de afstemming van de masters op de instroom van studenten uit interdisciplinaire bachelors. Een eenjarige master is in een aantal situaties (te) kort als specialisatie. Daarom gaan
we bekijken hoe een aantal eenjarige masters, binnen het wettelijk kader, een verlengde vorm kan krijgen.
Tot slot stellen wij ons de vraag in welke mate ons onderwijs mee moet gaan in de trend van unbundling.
Dat is het verschijnsel dat opleidingsprogramma’s uiteenvallen in delen onder invloed van digitalisering.
De delen worden vervolgens door verschillende partner-instellingen aangeboden en kunnen worden
hergroepeerd in nieuw aanbod. Met name vakken die nauw verbonden zijn met UvA-specifiek onderzoek,
lenen zich voor unbundlingstrategieën.
leven lang leren

Onderwijs stopt niet na het behalen van een mastergraad. De beleidsmatige grens tussen initieel (master)
onderwijs en een leven lang leren gaat vervagen. Studenten moeten hun master kunnen uitstellen om eerst
werkervaring op te doen. En afgestudeerden hebben in de praktijk behoefte aan her- of bijscholing of aan
kennis over de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied; de kennis uit hun initiële opleiding gaat niet
meer een leven lang mee. Het antwoord daarop wordt een vast onderdeel van ons excellente onderwijsaanbod. We verbreden het initiatief UvA Academy naar alle faculteiten.

CONTOUREN VOOR HET INSTELLINGSPLAN 2021- 2026

2.

7

We benutten onze brede kennis
voor vernieuwing van fundamenteel
onderzoek
Ons onderzoek is over de volle breedte van hoge kwaliteit. In nagenoeg alle domeinen waarin de UvA actief is, bezetten
wij een prominente plek. Die breedte is een belangrijk, onderscheidend kenmerk van onze universiteit: we kunnen op
elk moment gerichte en actuele keuzes maken. Het is onze ambitie om de kwaliteit van ons fundamenteel onderzoek
hoog te houden én te vernieuwen. Vernieuwen kan (mede) door samen te werken daar waar disciplines elkaar ontmoeten.
Een beter begrip van hoe andere vakgebieden te werk gaan, kan het eigen fundamentele onderzoek inspireren en
verrijken met nieuwe methodes. In het bijzonder helpen daarbij de ontwikkelingen in data science, waarin onze universiteit
een voortrekkersrol heeft. De combinatie van diepte en breedte helpt ook om kennis aan te dragen voor ingewikkelde
maatschappelijke problemen. Daarnaast willen we een sterkere verbinding tot stand brengen tussen onderzoek en
onderwijs. In de komende periode zijn dan ook – naast behoud van de integriteit en de onafhankelijkheid van ons
fundamenteel onderzoek – de volgende punten van belang:
• meer samenwerking tussen disciplines via vier strategische onderzoeksthema’s die ook doorwerken in het onderwijs
• een financiële impuls voor de samenwerking op deze thema’s
• vernieuwing van onderzoeksmethoden onder andere met behulp van data science
• mede vormgeven van open science

vier thema’s

Maatschappelijk relevant onderzoek drijft op gefascineerde onderzoekers en op vernieuwingen in
fundamenteel onderzoek. Die wetenschappelijke vernieuwing moet in disciplines, maar vooral ook op de
raakvlakken van disciplines ontstaan – daar waar de gedeelde fascinatie van wetenschappers uit verschillende
vakgebieden bijeenkomt. Om dit te stimuleren, zetten we in de komende jaren vier thema’s in de
schijnwerpers, als steun in de rug voor de vernieuwing van onderzoeksmethoden. We geven er deze
werktitels aan:
• Gezonde, participerende burgers
gezondheid en opleiding als basis voor eerlijke kansen in het maatschappelijk leven
• Veerkrachtige, inclusieve samenlevingen
veerkrachtige, welvarende en rechtvaardige samenlevingen en culturen
• Verantwoorde digitale transformatie
kunstmatige intelligentie en de mens in het digitale tijdperk
• Duurzame welvaart
verantwoord gebruik van hulpbronnen voor een duurzame en welvarende toekomst
Samen etaleren deze thema’s de breedte van de UvA en onze perceptie van de grote moderne vraagstukken
waarin we een rol willen en kunnen spelen. Het zijn dus ‘uithangborden’ van onze wetenschappelijke
betekenis voor de samenleving. De thema’s groeperen ook de vele onderzoeksinitiatieven binnen de UvA
en zetten daarmee ons fundamenteel onderzoek nog beter op de kaart. Voor de uitwerking van elk van
deze thema’s vormt de rector samen met decanen van de betrokken faculteiten een themacommissie (vier in
totaal dus).
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Vernieuwing gaat niet vanzelf. We stellen daarom een substantieel bedrag beschikbaar uit de bestaande
begrotingsruimte voor beleidsinvesteringen en uit de noodzakelijke groei van de rijksbijdrage voor onderzoek. Dit bedrag vervangt niet de al bestaande voorzieningen voor RPA’s, het komt er bovenop. Het nieuwe
bedrag is bedoeld voor de opstart van onderzoekslijnen (RPA+) met een bijbehorend onderwijsaanbod die
de komende vijf tot tien jaar:
• inhoud geven aan een van de vier thema’s en bevorderen dat ze onderling verbonden zijn
• gepaard gaan met aanpassing in het onderwijsaanbod op de thema’s (bijvoorbeeld een opleidingstrack
of een minor)
• de vernieuwing van methoden van onderzoek vormgeven
• samenwerking stimuleren over de grenzen van faculteiten heen en met externe publieke en private partners
• inspelen op externe financieringsbronnen
De investeringen zijn bedoeld om een goed onderzoekklimaat te creëren en nieuwe samenwerkingsmodellen
te ontwikkelen die gezaghebbende wetenschappers aantrekken en voor de UvA behouden. De onderzoekslijnen dragen na de opstartfase zorg voor hun eigen bekostiging (uit onderwijs en via de eerste, tweede en
derde geldstroom). De uiteindelijke impuls voor de vier thema’s komt daarmee ruim boven de waarde van de
opstartmiddelen uit.

data science

Data science is een belangrijke component in de vernieuwing van fundamenteel onderzoek en methodes.
Een slim gebruik ervan kan domeinen een geheel nieuwe vlucht laten nemen. Met behulp van data-analyse
kunnen allerlei processen op vernieuwende manieren in kaart worden gebracht (bijvoorbeeld door
verschillende typen data te combineren of ze te gebruiken als input voor complexe modellen). Zo kan data
science een grote impact hebben op de wijze waarop onderzoek wordt bedreven. Het gebruik van methoden
gebaseerd op data science is voor onderzoekers vaak een nieuw avontuur: het vraagt nieuwe expertises,
teamwork en investeringen in een state-of-the-art infrastructuur.

open science

We geven mede vorm aan open science en aan educational resources. Dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek en onderwijs publiek bekostigd zijn en daarom niet gemonopoliseerd mogen worden.
We zien in open science zowel kansen als bedreigingen. Er is vooral aandacht nodig voor de relatie met
grote, dataverwerkende bedrijven en voor de onzekerheid over het fysieke en intellectuele eigendomsrecht
van onderzoeksgegevens. Daarom werken we nauw samen met andere Nederlandse (VSNU) en Europese
universiteiten (LERU) bij de uitrol van Plan S. Dit is een plan om voor publiek gefinancierd onderzoek
open access publicaties en openstelling van onderzoekdata verplicht te stellen. Het is opgesteld door een
internationale coalitie van onderzoekfinanciers (zoals in Nederland NWO) en gesteund door de Europese
Commissie.
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We verstevigen de band met de stad
en de regio
Er is veel te winnen bij een steviger band tussen de universiteit en de wereld om ons heen. De UvA draagt bij aan de
samenleving via kennisoverdracht en via de opleiding van een goed gekwalificeerde, assertieve beroepsbevolking.
Omgekeerd biedt de buitenwereld ons kansen voor onderwijs (levensechte projecten, stages, community service
learning) en voor wetenschappelijk onderzoek (inspirerende ideeën, data, living labs). We willen in het bijzonder de
band met de stad Amsterdam en de regio verstevigen om daarmee het publieke belang beter te dienen en meer
gebruik te maken van onze omgeving. Daarover gaat deze ambitie. Daarnaast verdiepen en vermeerderen we onze
partnerschappen lokaal én wereldwijd om de topkwaliteit van ons wetenschappelijk werk vast te kunnen houden. Dit
laatste wordt uitgewerkt in ambitie 4. Voor de hier beschreven ambitie – een steviger band met stad en regio – willen we:
• zichtbaarder maken wat wij voor de stad en de wijde omgeving betekenen
• stedelijke relaties versterken om er wederzijds meer profijt van te hebben
• de kansen verzilveren die de nabijheid van andere Amsterdamse kennisinstituten opleveren

etalage

We verbeteren de zichtbaarheid van de vele prachtige initiatieven die enthousiaste medewerkers en studenten
al ondernemen in (en vaak in samenwerking met) de gemeente en de regio. We gebruiken daarvoor zowel
bestaande kanalen (zoals OPeRA, het outreach programma naar de scholen, en de duale opleidingen) als
nieuwe vormen. Met initiatieven als AI technology for people richten we ons op de bevolking zelf, in nauwe
samenwerking met andere kennisinstellingen in Amsterdam.
We dragen als internationale instelling ook bij aan de duurzaamheid van de regio door samen met partners
de overgang van een lineaire naar een circulaire samenleving te bevorderen. Ons streven om de milieubelasting
van onze campussen en onze afvalstromen te reduceren, is daar onderdeel van.

wederkerigheid

Onderwijs en onderzoek dienen (ook) de omgeving en kunnen omgekeerd op allerlei manieren profiteren
van externe samenwerking. Deze wederkerigheid willen we beter op waarde schatten en stimuleren:
‘valorisatie’ van wetenschappelijk werk gaat twee kanten op. Als academici zijn wij ons bewust van de
waarde van ons onderwijs en onderzoek voor de stad, maar we kunnen ons meer rekenschap geven van
wat de stad ons te bieden heeft in de vorm van stageplaatsen, relaties met het werkveld, een goede reputatie
bij werkgevers, toegang tot data ten behoeve van onderzoek, verspreiding van onderzoek en toegang tot
externe funding.

andere instituten

Als UvA zijn wij onderdeel van een samenballing van wetenschap en hoger onderwijs in Amsterdam. Deze
samenballing is uniek in Nederland, met meer dan 10.000 wetenschappers en meer dan 100.000 studenten
verdeeld over de VU, instituten van NWO en KNAW, de HvA en AHK en instellingen als Sanquin en
NKI-AvL. Met allemaal werken onze wetenschappers op allerlei gebieden en in verschillende mate samen.
In het licht van de vier thema’s gaan we ervan uit dat deze relaties de breedte van de UvA goed kunnen
aanvullen, en we bekijken wat daarvoor nodig is. De fusie van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC laat
zien hoe belangrijk het is om barrières voor samenwerking in besturingsmodellen en administraties te slechten.
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We verdiepen en vermeerderen
onze partnerschappen
Om de topkwaliteit van ons wetenschappelijk werk vast te houden, willen we onze samenwerkingsverbanden uitbreiden;
zowel lokaal, nationaal als internationaal. Meer uitwisseling met diverse partners heeft veel voordelen. Het levert
erkenning voor de kwaliteit van ons werk en komt onze reputatie ten goede. Het helpt ons kennis te verspreiden en te
benutten. Partnerschappen kunnen fundamenteel onderzoek en onderwijs stimuleren, bijvoorbeeld via private investeringen.
Meer en nieuwe partnerschappen voeden ook, net zoals de band met de stad, ons onderzoek en onderwijs met inzichten,
data en vraagstukken uit de praktijk. Als universiteit breiden we ons netwerk uit via bijvoorbeeld starters van nieuwe
ondernemingen en spin-offs, via besturen en commissies waarin wetenschappers plaatsnemen, of via onze duizenden
alumni die in de buitenwereld aan de slag gaan. We willen onderzoekers en medewerkers die externe samenwerking
zoeken, ondersteunen en ontzorgen. In het bijzonder zijn er inspanningen nodig op drie gebieden:
• we brengen onze goede onderzoekreputatie beter voor het voetlicht in Europa
• we gaan meerjarige partnerschappen aan met bedrijven en maatschappelijke instellingen
• we investeren in spin-offs en new ventures

reputatie

Zowel in de kwaliteitsbeoordeling (SEP) als in de bekostiging van de wetenschap zijn impact en samenwerking steeds belangrijker parameters. Dat gaat niet alleen over toegepast onderzoek. Het gaat ook over
de vernieuwing van fundamenteel onderzoek en van onderzoeksmethoden die gekoppeld zijn aan
maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken. Wij kunnen als UvA meer profiteren van onze locatie en
van onze goede onderzoekreputatie om een schaalsprong te maken in samenwerkingsverbanden en partnerschappen. Dat vraagt om (meer) investeren in externe relaties en in onze rol in het wetenschappelijke
‘ecosysteem’ van Europa. Hoe zichtbaarder ons werk, hoe beter we ook in staat zijn om inkomsten uit
filantropische hoek te verwerven.

meerjarig

Veel samenwerkingen van de UvA vinden plaats op basis van concrete projecten. Onze ambities voor de
jaren ’20 vragen dat we investeren in meer langjarige inhoudelijke partnerschappen, zoals we dat in de laatste
jaren hebben gedaan met ARCnl, het ICAI, of het Sarphati-instituut. Deze formule willen we ook op andere
gebieden toepassen, zoals bijvoorbeeld het Kenniscentrum Kansenongelijkheid in de Stad. Daarnaast kunnen
onze wetenschappers een krachtiger rol spelen in bestuurlijke partnerschappen in het wetenschappelijke
landschap, zoals bijvoorbeeld de Kenniscoalitie. Daarmee zijn we beter in staat politieke besluitvorming in
Nederland en Europa te beïnvloeden.

spin-offs

Tal van wetenschappers hebben nadrukkelijk oog voor de impact en maatschappelijke waarde van hun
onderzoek. Vanuit de UvA zijn diverse succesvolle spin-offs (commerciële initiatieven) opgebouwd.
Voorbeelden zijn de verkoop van een spin-off op het gebied van beeldherkenning en van een digitaal oefenprogramma voor scholieren. In de jaren ’20 willen we daar een meer structurele basis voor leggen. We leren
van succesvolle collega’s hoe we de huidige hulpstructuren IXA, UvA Ventures Holding, Matrix IC, Science
& Business Amsterdam Science Park en ACE kunnen optimaliseren en hoe we de samenwerking met andere
Amsterdamse instellingen beter kunnen benutten. We willen ook leren hoe we zelf kansen voor succesvolle
spin-offs identificeren binnen ons onderzoek en onderwijs.
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We worden een magneet voor talent
Het kapitaal van de UvA bestaat uit de kennis, talenten en motivatie van zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel. Om een brede topuniversiteit te blijven, moeten we een scala aan talent behouden, aantrekken en
laten bloeien. Dat is in een competitieve wereld niet gemakkelijk. De ambitie is om een werk- en leeromgeving te zijn
waarvoor talenten met diverse achtergronden en perspectieven graag kiezen en waarin ze tot hun recht komen. Dit
vereist modern en aantrekkelijk werkgeverschap, dat aansluit bij de medewerker van nu. Het gaat uit van een volwassen
arbeidsrelatie met daarin een goede balans tussen autonomie voor en verantwoordelijkheid van de medewerker. Goed
werkgeverschap houdt ook in tegemoetkomen aan de behoefte aan purpose (zingeving), aan een prettig, veilig, inclusief
en uitdagend werkklimaat, en aan een goede balans tussen werk en privé. Het vraagt verder om een evenwichtige
waardering van de verschillende taken die bijdragen aan onderwijs en onderzoek (inclusief de ondersteuning daarvan) en
om beheersing van de werkdruk en de administratieve belasting. We voeren de vastgestelde HR-agenda uit en investeren
zowel voor wetenschappelijk als voor ondersteunend personeel in:
• leiderschapsontwikkeling als hefboom voor modern en aantrekkelijk werkgeverschap
• een meer divers samengesteld personeelsbestand
• talent- en loopbaanbeleid dat ruimte biedt aan differentiatie in loopbanen, aan werken in teams en aan duurzame
inzetbaarheid van medewerkers

leiderschap

Leidinggevenden hebben sleutelfuncties in de UvA en daarom blijven we investeren in coachend en verbindend
leiderschap. Leiders halen het beste uit hun teams en uit ieders kwaliteiten; niet iedereen hoeft hetzelfde te
doen of overal goed in te zijn. Een goede leider benut kenmerken als ondernemerschap, diversiteit en
teamwerk. Hij of zij geeft medewerkers de autonomie en het eigenaarschap die zij verdienen en die nodig is,
bijvoorbeeld om grip te hebben op werkdruk of om persoonlijke en collectieve ambities in balans te houden.
We weten dat de aanpak van werkdruk moeizaam is en een palet aan maatregelen vereist. Dat komt ook
doordat de problematiek verschilt per faculteit en per dienst. Van leidinggevenden verwachten we dat zij het
belang inzien van een effectieve inrichting van werkprocessen (zoals toetsbeleid of onderwijslogistiek). Dit
onder het motto ‘meer waarde en minder bureaucratie’.

diversiteit

Bij talentbeleid hoort de waardering van een diverse samenstelling van het personeel – en ook van teams.
Diversiteit verrijkt onze academische omgeving met een breed spectrum aan perspectieven. Het uitgangspunt
van de Nota diversiteit (2019) is dat de verschillen tussen mensen er toe doen. We willen meer medewerkers
aantrekken (of bevorderen) met verschillende achtergronden, en moeten daarom vooral zorgen voor gelijke
kansen en een inclusieve leer- en werkomgeving. De benoeming van meer vrouwelijke hoogleraren is een
prominent doel, maar we richten ons op diversiteit langs meerdere dimensies.

loopbaanbeleid

Bij het erkennen en waarderen van prestaties van het wetenschappelijk personeel kijken we niet alleen (of
vooral) naar onderzoekprestaties, maar naar alle facetten van ons werk: onderwijs, onderzoek en innovatie.
We willen wetenschappers uitdagen gedurende hun loopbaan in wisselende teams (en met aandacht voor
elkaars kwaliteiten) alle kerntaken van de universiteit uit te voeren. In het belonings- en bevorderingsbeleid
geven we meer aandacht aan de gelijkwaardigheid van de drie kerntaken onderwijs, onderzoek en innovatie.
In de diversificatie van loopbaanpaden moet ook meer ruimte komen voor de waardering van teambijdragen.
Voor het ondersteunend personeel geven we meer aandacht aan loopbaan-ontwikkeling en duurzame
inzetbaarheid.
Voor het aantrekken van nieuw talent hebben we een employee value proposition (EVP). Anders gezegd: we
zoeken talent actief op en formuleren een serieus aanbod, waarbij we ook oog hebben voor wat talenten nog
meer in ons zoeken, naast een stimulerende werkomgeving. Op salarisgebied zijn hiervoor binnen de cao de
mogelijkheden beperkt, maar op het gebied van arbeidsmarkttoelagen, hulp bij huisvesting en bij de carrière
van partners, kunnen we meer doen. De huidige schaarste van talent op het gebied van data science en
artificiële intelligentie heeft hierbij in het bijzonder de aandacht.
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We vergroten de wendbaarheid van
onze onderwijs- en onderzoekorganisatie
Om tot de voorhoede van de wetenschap te (blijven) horen en onze studenten in positie te brengen als leiders van morgen,
moeten we inspelen op snelle veranderingen in de samenleving. Dit vraagt om een mate van flexibiliteit die vaak wel in
ieder van ons zit, maar niet makkelijk wordt opgebracht door de complexe professionele organisatie die de UvA als geheel
is. Daarom is het een kernambitie om de wendbaarheid en de slagkracht van de UvA als organisatie in de komende jaren
te vergroten. Dit vraagt om:
• creatieve, vloeibare manieren van werken en samenwerken
• meer uniforme en effectievere inrichting van processen
• bedrijfszekere diensten met oog voor het wezen van wetenschap

creativiteit

De in ruime mate aanwezige creativiteit van individuele medewerkers helpt ons om kansen te zien en te
grijpen in onderwijs en onderzoek. Ruimte voor creativiteit is dan ook van groot belang. Tegelijkertijd
hebben we gemeenschappelijke doelen die we willen halen. Om hiertussen een goede balans te bewerkstelligen,
willen we toe naar meer programmatische en ‘vloeibare’ werkvormen. We focussen op wat er bereikt moet
worden, minder op hoe dat moet gebeuren. Dit vergt ondernemerszin en verder denken dan in (starre)
regelgeving. Het is wel van belang dat iedereen een goed beeld heeft van wat vaststaat (wet- en regelgeving,
financiën, kwaliteitssysteem) en waar ruimte is voor professionele autonomie. Dit sluit aan op de wens om
regeldruk terug te dringen en medewerkers het eigenaarschap te geven over het primair proces.

uniformiteit

Voorwaarde voor flexibele, probleemgerichte en agile werkvormen is dat ‘systemen’ mensen faciliteren om
samen te werken over grenzen van eenheden heen. De komende jaren moeten we onverminderd blijven
werken aan een effectievere inrichting van onze procesketens; aan de samenwerking tussen de diensten
onderling en tussen de diensten en de faculteiten. Historisch gegroeide verschillen tussen faculteiten en
opleidingen die geen reële betekenis hebben, worden weggenomen. Dat doen we onder andere in het
programma Onderwijslogistiek. Daarnaast is een andere mindset nodig. In formele organisaties sluiten
nieuwe initiatieven vaak achter in de wachtrij aan voor faciliteiten, terwijl je ze eigenlijk zou willen omarmen
en naar voren zou willen trekken. Als we intern ondernemerschap willen bevorderen, zullen we hier oog
voor moeten hebben.

diensten

Hoogwaardig onderwijs en onderzoek vragen om goede, veilige en doelgerichte ondersteuning, verzorgd
door gemeenschappelijke diensten én de faculteiten. De ambitie is oprechte trots (‘aan de UvA zijn de
meeste zaken goed geregeld’). We werken met elkaar aan een beter zicht op gebruikerswensen in bestaande
service level agreements (SLA’s ) en aan verbeterde producten- en dienstencatalogi. De bestaande meerjarige
ontwikkelplannen van de gezamenlijke diensten van UvA en HvA vormen hiervoor het uitgangspunt. Ook
de dienstverlening zal veranderen onder invloed van digitalisering. Twee na te streven doelen tekenen zich af:
allereerst meer standaardisering en kwaliteit in de procesketens en tegelijkertijd een kortere afstand van de
ondersteuning tot het primair proces, onder andere door een betere aansluiting van het werk van de diensten
op de facultaire ondersteuning en vice versa.

