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Het MJUP/ICT Portfolio 2023 in een vogelvlucht 
 
Investeren in ICT om digitalisering krachtiger te benutten voor het vernieuwen van om 
onderzoek en onderwijs. Dit Meer Jaren Uitvoeringsplan (MJUP) /ICT Portfolio bevat de 
initiatieven waar we in 2023 aan gaan werken én de initiatieven die in 2024 en verder staan 
ingepland. We gaan in 2023 voor ruim 10 M€ investeren in digitale vernieuwing bij de UvA. De 
investeringen doen we op basis van de visie op digitalisering zoals verwoord in de digitale agenda1. 
Centraal in deze visie staat dat we digitalisering krachtiger moeten benutten om onderzoek en 
onderwijs vernieuwen.  
 

 
 
 
Continuïteit in vernieuwing met het zwaartepunt bij Onderwijs en Onderwijslogistiek. Waar 
we aan gaan werken in 2023 wordt voor een groot deel (80%) bepaalt door initiatieven die zijn 
gestart in 2022 (of eerder) en een vervolg krijgen in 2023 of, om verschillende redenen, noodzakelijk 
zijn om te worden uitgevoerd in 2023. Al deze initiatieven dragen bij aan het realiseren van de visie 
op digitalisering. De initiatieven zijn gelabeld als ‘Vereist’. Ruim de helft van het beschikbare 
budget wordt in gezet in de domeinen Onderwijs en Onderwijslogistiek. 
 
Faculteiten maken keuzen uit mogelijke initiatieven. Een deel van het beschikbare budget wordt 
besteed aan initiatieven die gewenst, maar niet vereist zijn. In het document zijn deze initiatieven 
gelabeld als ‘Keuze’. Om tot deze keuze te komen zijn met faculteiten mini-workshops gehouden. 
Zo is er inzicht ontstaan in overeenkomstige wensen of juist verschillen in wensen. De afdeling IM 
heeft deze informatie gewogen. Hierbij zijn drie criteria gebruikt: draagvlak bij faculteiten, energie 
in de organisatie om te starten en de wens om de eerste stappen zetten op nieuwe onderwerpen. In 
het domein Onderwijslogistiek heeft een aanvullende prioriteringsslag plaatsgevonden (zie Bijlage 1 
voor een toelichting op het doorlopen proces). 
 
Een selectie van onderwerpen waar aan gewerkt wordt. Het MJUP/ICT Portfolio omvat bijna 50 
initiatieven. Wat zijn de onderwerpen waaraan wordt gewerkt? Hieronder een kleine greep om zo 
een eerste beeld te geven: 
• Onderwijs. Selecteren en implementeren van nieuwe software voor digitaal toetsen en het 

onderwijsfeedbacksysteem. 

 
1 De digitale agenda is te raadplegen op: https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-
agenda/digitale-agenda.html.  

https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
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• Onderzoek. Investering in rekencapaciteit en het doorontwikkelen van oplossingen voor 
dataopslag, de virtuele werkomgeving van onderzoekers en de digitale omgeving waar de 
‘papierwinkel’ rondom onderzoek wordt ondersteund.  

• Onderwijslogistiek. De vernieuwing in dit domein gaat door op basis van plannen ontwikkeld 
binnen Het Programma Onderwijslogistiek. Eén van de onderwerpen is het doorvoeren van 
verbeteringen op het gebied van Master Admissions.  

• Bedrijfsvoering. De nieuwe, nog te kiezen, oplossing voor het intranet wordt geïmplementeerd. 
Veel van het werk binnen het SAP Expertise Centrum is verbonden aan de introductie van de 
nieuwe SAP-omgeving, S/4HANA.  

• Informatiebeveiliging. Het versterken van de informatiebeveiliging blijft een cruciaal thema. 
Financiering hiervan vindt voor een groot deel plaats buiten het portfolio. 

• Diverse. Binnen het portfolio worden de eerste stappen gezet op de onderwerpen Leven Lang 
Ontwikkelen, Responsible IT, Data en AI voor de UvA en Duurzaamheid.  
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Inleiding 
 
Dit document beschrijft het Meer Jaren Uitvoeringsplan (MJUP) / ICT-projectportfolio 2023 voor de 
UvA. Het MJUP/ ICT-portfolio is het uitvoeringsplan van de digitale vernieuwing van de UvA voor 
2023 en daarmee direct het uitvoeringsplan van de digitale agenda.2 In dit document wordt:  
• Een overzicht gegeven van de inhoud van het MJUP 2023; 
• Een indicatieve meerjaren doorkijk. 
Het MJUP is onderdeel van de UvA-begroting. Het concept MJUP is in september besproken in het 
BVO en de Regiegroep ICT. Vervolgens is er met alle faculteiten gesproken. Op basis van deze 
input is dit document opgesteld. Een beschrijving van het gevolgde proces en een verantwoording 
van de gemaakte keuze zijn te vinden in Bijlage 1. Het MJUP is in de Regiegroep ICT vergadering 
van 8 november 2022 vastgesteld. Daarna heeft in het domein Onderwijslogistiek een aanvullende 
prioritering plaatsgevonden. Besluitvorming over het MJUP vindt plaats in het kader van de 
begroting van de UvA. 

Over de digitale agenda 
 
De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA en is een 
uitwerking van het Instellingsplan. De digitale agenda is tot stand gekomen in samenwerking met 
een groot aantal inhoudelijke experts vanuit faculteiten en diensten, en getoetst bij diverse 
deskundigen en gremia. Het CvB heeft de digitale agenda vastgesteld op 10 mei 2022. De digitale 
agenda is een vertrekpunt; een dynamische agenda die de komende jaren wordt uitgewerkt in 
initiatieven die gestart worden of al gestart zijn. Op basis van deze uitwerking ontstaat ieder jaar een 
planning van de realisatie. Na het prioriteren van de planning worden de plannen opgenomen in het 
MJUP. Het MJUP wordt door het CvB vastgesteld als onderdeel van de UvA-begroting. 

Jaarlijks portfolio met initiatieven waaraan gewerkt wordt 
 
De digitale agenda bevat de visie op digitalisering en initiatieven die deze visie inhoud geven. Het is 
een blik op de lange termijn. Ieder jaar worden de prioriteiten en mogelijkheden bepaald (via het 
proces dat beschreven is in de paragraaf ‘Governance’ in het beleidsdocument van de digitale 
agenda3) en wordt het plan opgesteld voor het komende jaar: het Meerjaren Uitvoeringsplan (MJUP) 
/ ICT-portfolio.  

Visie op digitalisering 
 
In het beleidsdocument van de digitale agenda4 is de visie op digitalisering beschreven. Vanuit deze 
visie maken we keuzen. De onderdelen van de visie zijn: 
• We moeten digitalisering krachtiger benutten om onderzoek en onderwijs vernieuwen.  
• Digitalisering is erop gericht dat we voorhoedespeler in onderwijs en onderzoek willen zijn. 
• Onderwijs en onderzoek zijn leidend bij de keuzen die we maken.  
• We brengen onze publieke waarden in praktijk. 

 
2 De digitale agenda is te raadplegen op: https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-
agenda/digitale-agenda.html.  
De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende investeringsbegroting. Doel van het ICT-
Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten 
behoeve van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. In het MJUP/ ICT-portfolio worden de onderwerpen beschreven die 
passen binnen ICT-Investeringsportfolio. Het MJUP/ ICT-portfolio is een bijlage bij de UvA-begroting.  
3 https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html.  
4 https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html.  

https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/beleid-en-regelingen/beleid/digitale-agenda/digitale-agenda.html
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• We moeten steeds blijven inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen, wensen en behoeften. 
• We hebben oog voor de impact van de verandering op studenten en medewerkers.  
• We zoeken steeds de balans tussen het belang van standaardisatie en ruimte voor verschillen.  
• We werken aan een basis die op orde is. 
• Samenwerken, nationaal en internationaal, is cruciaal om onze doelen te realiseren.  

Leeswijzer  
 
In dit document wordt, per focusgebied, een overzicht gegeven van de onderwerpen zoals we die 
willen uitvoeren in 2023 en de onderwerpen die op de agenda staan voor 2024 en verder.  
 
De initiatieven zijn ingedeeld in drie categorieën:  
 
• Continue. Voor dit initiatief is meerjarig een budget beschikbaar. Dit budget wordt opgenomen 

in de meerjarenplanning. Het budget is indicatief: ieder jaar wordt dit budget feitelijk toegekend 
na een afweging binnen het gehele MJUP / ICT Portfolio. Voor 2023 wordt het budget 
toegekend na besluitvorming over het MJUP / ICT Portfolio. 

• Ingepland. Voor dit initiatief komt, met het vaststellen van het MJUP / ICT Portfolio, (meerjarig) 
budget beschikbaar. Het budget wordt vrijgegeven op basis van een door de Regiegroep ICT 
beoordeeld plan. 

• N.t.b. Nader te bepalen. Het initiatief wordt niet ingepland voor 2023. Voor dit initiatief is 
indicatief een budget prognose gemaakt voor 2024 en verder . In de meerjaren plannen wordt 
ieder jaar beoordeeld bij het opstellen van MJUP / ICT Portfolio of hier budget beschikbaar 
komt.  

 
Naast deze indeling is van de initiatieven vermeld of ze: 
• Vereist zijn (in de tabellen aangegeven met een ‘V’). Deze initiatieven zijn gestart in 2022 (of 

eerder) en krijgen een vervolg in 2023 of zijn, om verschillende redenen, noodzakelijk om te 
worden uitgevoerd in 2023. 

• Keuze (in de tabellen aangegeven met een ‘K’). Initiatieven die door faculteiten, diensten en 
Informatiemanagement belangrijk worden gevonden om in 2023 aan te werken. 

 
Een aantal initiatieven worden in samenwerking uitgevoerd met de HvA. Een overzicht is 
opgenomen in Bijlage 2. 
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Onderwijs 
 

Portfolio 2023 
 
Succesvolle adoptie. Docenten beschikken 
over digitale mogelijkheden voor het 
aanbieden en ontwikkelen van (online) 
onderwijs en worden daarin goed 
ondersteund. 

• DLO-board. Realisatie van het DLO-
meerjarenplan 2020-2025 zoals wordt 
opgesteld door de DLO-Board. Jaarlijks 
maakt de DLO Board een jaarplan voor 
specifieke activiteiten en ontwikkelingen.  

• Scriptie workflow. Een goed werkend 
scriptieproces en de ondersteunende 
workflow is belangrijk voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Dit project draagt bij 
aan een betere adoptie van DLO-tools en 
lost een aantal knelpunten in de DLO op.  

• UvAQ. UvAQ is het UvA 
onderwijsfeedbacksysteem. De huidige 
UvAQ omgeving is verouderd en voldoet 
niet meer aan de eisen en wensen die aan 
een toekomstvaste ICT-omgeving gesteld 
mogen worden. Op basis van het 
eindrapport van de werkgroep Technische 
verkenning UvAQ zal voor de 
doorontwikkeling van UvAQ een 
vernieuwingsproces starten voor een 
nieuwe ICT-oplossing voor UvAQ. 

 
Ontwikkelen en hergebruik van 
hoogwaardig onderwijsmateriaal. Docenten 
hebben innovatieve mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. 
Ze delen en hergebruiken elkaars 
onderwijsmateriaal. 

• Opzetten aanbesteding video.uva.nl. De 
huidige licentie van Kaltura loopt in 2024 
af. In 2023 zullen de voorbereidingen 
moeten starten van een aanbesteding en 
de implementatie in 2024. 

• Opschalen Kennisclips. Een belangrijke 
ambitie van de UvA is het realiseren van 
hoogwaardig digitaal onderwijsmateriaal. 
Kennisclips zijn daar een belangrijk 
onderdeel van. Als kennisclips echter 
breed ingezet gaan worden, zullen de 
ondersteuning van én de middelen voor 
docenten op orde moeten zijn. Opschalen 

van de huidige mogelijkheden is daarbij 
voorwaardelijk. 

 
Digitaal toetsen en assessment. Er is een 
infrastructuur, die aansluit op de werkwijze 
van docenten en van opleidingen, voor het 
veilig en betrouwbaar afnemen van online en 
digitale assessments en toetsen. 

• Digitaal Toetsen. Met het aflopen van de 
overeenkomst voor Testvision, de 
applicatie die gebruikt wordt voor digitaal 
toetsen, wordt de dienst opnieuw 
aanbesteed. De gekozen toetssoftware zal 
vervolgens, in samenwerking met de 
faculteiten worden geïmplementeerd. 

• Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers. 
Op dit moment is er geen UvA-breed 
systeem voor het bewaren van 
toetsdossiers voor interne en externe 
kwaliteitszorgdoeleinden. Dit vormt een 
risico voor de onderwijskwaliteitszorg 
van opleidingen. Dit project zal de 
functionele wensen en eisen in kaart 
brengen voor een toekomstige ICT-
oplossing voor een digitaal toetsdossier. 

 
Grassroot-innovatie versterken. 
Vertrekkend vanuit grassroots (bottom-up) is 
er een innovatiecyclus om te komen tot 
succesvolle opschaling van ICT-innovaties in 
het onderwijs. 

• Grassroot programma. Grassroots zijn 
kleinschalige, laagdrempelige ICT-
projecten die worden uitgevoerd door 
docenten of studenten. De resultaten 
kunnen direct in het onderwijs ingezet 
worden. Het is een bottom-up vorm van 
(onderwijs)innovatie. Succesvolle 
grassroots bieden aanknopingspunten 
voor (campus brede) opschaling. De 
uitvoering van het grassroot-programma 
is ondergebracht bij de Teaching and 
Learning Center (TLC). 

• Matching opschaling Virtual Past Places. 
Een project binnen de faculteit 
Geesteswetenschappen voor het 
ontwikkelen van Virtual Reality (VR) 
omgeving van middeleeuwse gebouwen 
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van de UvA in Universiteitskwartier. 
Wetenschappers zullen via een audiotour 
in de VR de locatie vanuit het eigen 
perspectief belichten in de context van 
een gemeenschappelijk narratief 
(Archeologie, Erfgoedstudies, 
Kunstgeschiedenis, Geschiedenis). Het 
project is gestart als een grassroot en heeft 
nu bij OCW subsidie ontvangen voor 
opschaling waarbij de UvA moet 
matchen. 
 

Onderwijsdata onder regie brengen. Om de 
kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te 
verhogen, worden onderwijsdata toegepast, 
waarbij duidelijk is waar de 
verantwoordelijkheden liggen. 

• Vinger aan de Pols. Hoofddoel van het 
project Vinger aan de Pols is om data-

gebaseerd inzicht te geven in het gebruik 
van de Digitale Leeromgeving (DLO) van 
de UvA. Inzicht in het gebruik van de 
DLO is onder andere waardevol voor 
facultaire ICTO- en TLC-teams, 
Academische zaken en 
onderwijsdirecteuren, bijvoorbeeld voor 
de monitoring van de beleidsuitvoering.  

 
Hoogwaardige ICT in onderwijsruimten. 
De onderwijsruimtes op de campus 
beschikken over multi-inzetbare ICT-
mogelijkheden voor reguliere en hybride 
onderwijswerkvormen. 

• Geen initiatieven in 2023. 

 

Portfolio 2024 en verder 
 
Succesvolle adoptie. Docenten beschikken 
over digitale mogelijkheden voor het 
aanbieden en ontwikkelen van (online) 
onderwijs en worden daarin goed 
ondersteund. 

• Doorontwikkeling online study space. 
Online Study Space; dé plek voor 
studenten om online te studeren, samen te 
werken, inspiratie op te doen, informatie 
te delen en nieuwe mensen te ontmoeten. 
Samen studeren geeft structuur en 
motiveert. Momenteel is de Online Study 
Space een team in MS Teams. De 
doorontwikkeling van deze online 
studieomgeving geeft de student nieuwe 
mogelijkheden en verdieping om te 
studeren. 

 
Ontwikkelen en hergebruik van 
hoogwaardig onderwijsmateriaal. Docenten 
hebben innovatieve mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. 
Ze delen en hergebruiken elkaars 
onderwijsmateriaal. 

• Video ontwikkelingen 
Het werkveld van de DLO-board is het 
voorjaar 2021 uitgebreid met digitaal 
toetsen en video-toepassingen voor het 
onderwijs. Dit betekent dat er jaarlijks 
geïnvesteerd wordt in de 

doorontwikkeling van Kaltura en andere 
video-toepassingen voor het onderwijs, 

 
• Herbruikbare onderwijsmaterialen. De 

herbruikbaarheid van digitale 
leermiddelen is een van de hoofdthema's 
in het landelijke programma 
Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Het doel 
is om voorwaarde te scheppen voor het 
open delen en hergebruiken van 
onderwijsmaterialen over de grenzen van 
de instellingen. Naast deelname aan deze 
landelijke ontwikkeling zal op basis van 
een advies van de Bibliotheek, “Advies 
open delen van digitale 
onderwijsmaterialen via Edusources” 
gestart worden om de Edusources 
omgeving die door SURF wordt geleverd 
te ontsluiten voor de UvA. 

 
Digitaal toetsen en assessment. Er is een 
infrastructuur, die aansluit op de werkwijze 
van docenten en van opleidingen, voor het 
veilig en betrouwbaar afnemen van online en 
digitale assessments en toetsen. 

• Toetsen op eigen Device (BYOD. Dit 
project is gericht op het creëren van een 
nieuwe vorm van digitaal toetsen 
waardoor faculteiten en studenten niet 
meer afhankelijk zijn van UvA centraal 
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beheerde hardware bij de afname van 
digitale toetsen. 

• Virtualisering Digitale Toetsomgeving. 
Dit project is gericht op het 
doorontwikkelen van de huidige digitale 
toetsomgeving. Doel is om de nu 
aanwezige Chromebooks breder in te 
kunnen zetten. Nu kunnen hierop alleen 
SaaS-toetsapplicaties worden gebruikt. De 
toetsomgeving wordt zo voorzien van 
nieuwe technologie (stabieler, 
betrouwbaarder en veiliger) en aansluit 
beter aan bij de wensen en eisen van de 
herijking van het kader toetsbeleid.   

• Datastromen automatiseren Digitaal 
Toetsen.  Doel van dit project is om de 
huidige datastromen (Termtime, Topdesk) 
zoveel als mogelijk automatisch te laten 
verlopen.  

• AV-middelen in de toetszalen. Het 
plaatsen van AV schermen in de 

toets(tentamen)zalen waar visuele 
informatie op geplaatst kan worden om 
informatie te delen met studenten om een 
soepele tentamenafname mogelijk te 
maken waarbij studenten zo min verstoord 
worden met geluid of lopende 
coördinatoren. 
   

Hoogwaardige ICT in onderwijsruimten. 
De onderwijsruimtes op de campus 
beschikken over multi-inzetbare ICT-
mogelijkheden voor reguliere en hybride 
onderwijswerkvormen. 
 
• Experimenten onderwijsruimten. 

Eerste experimenten mogelijk maken voor 
het toetsen van concrete ICT-oplossingen 
in onderwijsruimtes door docenten en 
studenten. 

 

Meerjaren overzicht 
 

 
(1) Het budget voor ‘Vinger aan de Pols’ is bijgesteld van € 400 k naar € 300 k. 
 

  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Succesvolle adoptie Jaarplan DLO continue V 300 300 300 300

Scriptie workflow ingepland V 280 250 250
Doorontwikkeling online study space n.t.b. 149 100
UvAQ ingepland V 465 465

Onderwijsmateriaal Aanbesteding video.uva.nl ingepland V 100 250
Opschalen Kennisclips ingepland K 100 100
Video ontwikkelingen n.t.b. 100 100
Herbruikbare onderwijsmaterialen n.t.b.

Digitaal toetsen Digitaal toetsen (vernieuwing huidige toetsapplicatie) ingepland V 748 400
Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers ingepland K 100 400
Toetsen op eigen Device (BYOD) n.t.b. 102
Virtualisering Digitale Toetsomgeving n.t.b. 375
Datastromen automatiseren Digitaal Toetsen n.t.b.
AV-middelen in de toetszalen n.t.b. 140

Grassroot innovatie Grassroots programma continue V 250 250 250 250
Matching opschaling Virtual Past Places ingepland V 90

Onderwijsdata Vinger aan de Pols (1) ingepland V 300 200 200 200
ICT in onderwijsruimten Experimenten onderwijsruimten n.t.b. 100 500 500
Onderwijs Totaal 2733 2715 2366 1450
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Leven Lang Ontwikkelen 

Portfolio 2023 
 
Algemene Leven Lang Ontwikkelen 
ambities. Invullen van de maatschappelijke 
opdracht die de UvA heeft om duurzame 
inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen 
te bevorderen. Er is goed inzicht in de 
potentie en het succes van LLO in dashboards 
op basis van betrouwbare data, ook vanuit de 
inzet van social media. 

• Onderzoek / opstellen plan van aanpak. Er 
is behoefte aan een ontwikkelprogramma 

onder regie van een werkgroep dat recht 
doet aan de behoefte van de 
onderwijslogistieke ondersteuning op het 
gebied Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 
voor niet-reguliere studenten. Deze 
werkgroep kan samen met een domein 
architect LLO een integrale visie 
ontwikkelen om een ICT infrastructuur 
voor LLO te ontwikkelen (waaronder 
marketing, registratie, facturatie, 
studievoortgang en alumni). 

 

Portfolio 2024 en verder 
 
Algemene Leven Lang Ontwikkelen 
ambities. Invullen van de maatschappelijke 
opdracht die de UvA heeft om duurzame 
inzetbaarheid en zelfontplooiing van mensen 
te bevorderen. Er is goed inzicht in de 
potentie en het succes van LLO in dashboards 
op basis van betrouwbare data, ook vanuit de 
inzet van social media. 

• Adviseur/-domein-architect voor LLO-
domein. De domeinarchitect zal in 
opdracht (en regie) van de werkgroep 
onderwijslogistiek een domein- 
architectuur voor het nieuwe LLO domein 
ontwikkelen en bijdragen aan de realisatie 
van een ICT-infrastructuur voor LLO. 

Onderwijslogistieke processen. De 
onderwijslogistieke keten voor LLO-onderwijs 
is goed georganiseerd. Processen voor 
werving, inschrijving, facturering en 
certificering zijn goed op elkaar afgestemd. 

• STAP ontwikkelingen. Gezien de grote 
interesse in de STAP-regeling wordt een 
UvA-breed STAP-proces ontwikkeld, 
waarmee op termijn geautomatiseerd 
gegevens worden uitgewisseld met de 
UvA-systemen voor de nieuwe landelijke 
STAP-regeling. 

• UvA-brede CRM-oplossing voor LLO. In 
goed overleg, op basis van ervaringen van 
faculteiten, het ontwikkelen en 
implementeren van een centrale CRM-

oplossing voor LLO die geïntegreerd is in 
de logistieke keten. 

• Rol-gebaseerde autorisatie oplossing voor 
niet-regulier onderwijs. In nauwe 
aansluiting met de initiatieven op het 
gebied Onderwijslogistiek en 
Samenwerken is dit project 
verantwoordelijk voor het realiseren voor 
de toegang (autorisatie en authenticatie) 
voor professionele, niet-reguliere 
studenten tot de UvA ICT-infrastructuur 
ten behoeve van LLO Onderwijs. 

 
Onderwijs verzorgen. LLO-onderwijs is 
blended. De ontmoeting met elkaar staat 
centraal, maar onderdelen van het onderwijs 
worden ook online aangeboden. Deelnemers 
(cursisten) kunnen elkaar tijdens en na het 
LLO-onderwijs online ontmoeten. 
 
• Onderzoek naar de inzet van DLO 

systemen voor LLO-onderwijs. In de 
huidige contracten met leveranciers is 
vaak geen rekening gehouden met niet-
reguliere studenten in het kader van LLO. 
Het initiatief maakt een analyse van de 
huidige afspraken en verplichtingen en 
brengt een advies uit over mogelijke 
aanpassingen. 

• Edubadges pilot. In het kader van LLO 
een eerste pilot op zetten om ervaring op 
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te doen met het inzetten van badges5 & 
micro-credentials6 i.s.m. het SURF 
Edubadges programma.  

 

Meerjaren overzicht 
 

 
(1) STAP ontwikkelingen worden in 2023 gefinancierd door Academische Zaken. 

 
  

 
5 Badges, in onderwijs context Edubadges, zijn digitale 
certificaten die aantonen dat de eigenaar bepaalde 
vaardigheden of kennis heeft verworven. Edubadges 
kunnen worden uitgereikt voor zowel geaccrediteerd 
onderwijs als voor extracurriculaire activiteiten. 

6 De microcredential is een betrouwbaar certificaat 
waarmee studenten en professionals kunnen aantonen 
wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle 
afronding van een onderwijsonderdeel. 

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Algemeen Planvorming en realisatie gemeenschappelijk voorzieningen ingepland K 150 300 500 500

Adviseur/-domein-architect voor LLO-domein n.t.b.
Onderwijslogistiek LLO-gegevens verwerken in landelijke registers n.t.b.

STAP ontwikkelingen (1) n.t.b.
UvA-brede CRM-oplossing voor LLO n.t.b.
Rol-gebaseerde autorisatie oplossing voor niet-reguliere 
onderwijs

n.t.b.

Onderwijs verzorgen Onderzoek naar de inzet van DLO systemen voor LLO-onderwijs n.t.b.

Edubadges pilot n.t.b. 100
Leven Lang Ontwikkelen 
Totaal

150 400 500 500
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Onderzoek 

Portfolio 2023 
 
State of the art infrastructuur. 
Onderzoekers beschikken over een digitale 
infrastructuur die hen in staat stelt om top-
wetenschappelijk onderzoek te bedrijven.  
 
Bij het ontwerpen van de infrastructuur staat 
de onderzoeker centraal (door een permanente 
feedback van onderzoekers op oplossingen die 
worden gebouwd), wordt de balans gezocht 
tussen flexibiliteit en een werkbare onderzoek 
omgeving (voor de onderzoeker) en wordt 
voldaan aan kaders (bijvoorbeeld security)en 
worden open standaarden ondersteund. 
 
• Uitvoeringsplan ResearchIT 2023). Het 

verder ontwikkelen van IT-oplossingen 
voor onderzoekers wordt voortgezet. De 
belangrijkste onderwerpen zijn:  
• Doorontwikkeling Storage – Research 

Drive. Doorontwikkelen van Research 
Drive. Research Drive is de 
opslagomgeving die SURF aanbiedt 
om onderzoeksdata veilig en 
eenvoudig op te slaan en te delen. De 
pilots iRods/Yoda7 lopen door in 
2023.  

• Doorontwikkeling Virtual Research 
Environment, VRE. De VRE is een 
virtuele werkomgeving die tijdens de 
uitvoerende fase van onderzoek 
veilige samenwerking mogelijk 
maakt, de door onderzoekers 
benodigde IT-voorzieningen 
samenbrengt: o.a. opslag, rekenkracht 
en analysetools en transparantie biedt 
ten aanzien van het dataverwerkings- 
en analyseproces. 

• Doorontwikkeling Research 
Management Services, RMS.  De 
RMS brengt een groot deel van de 
‘papierwinkel’ rondom onderzoek op 
één plek met procesondersteuning en 
-bewaking. Hieronder valt 

 
7 Yoda, ‘Your Data’, is ontwikkeld door de 
Universiteit Utrecht op basis van de open source 
software iRODS. In dit online platform kun je 
grote hoeveelheden data voor langere tijd veilig 
opslaan in alle fasen van een onderzoekproject. 

bijvoorbeeld de toetsing door de 
Ethische Commissie.  

• Lisa GPU Cluster. In 2019 is het Lisa GPU 
cluster bij SURF uitgebreid. Het Lisa GPU 
wordt intensief ingezet van data science. 
Vanwege de succesvolle start van het Data 
Science Centre ligt het in de rede dat dit 
verbruik de komende jaren verder zal 
toenemen. Vernieuwing van het cluster is 
daarom noodzakelijk. 

• Visie op rekenkracht en 
opslagmogelijkheden van cloud tot device 
van onderzoeker zelf. Voortzetting van het 
in 2022 gestarte onderzoekstraject. Doel is 
om een zogenaamd compute continuüm te 
creëren, waarbij wetenschappers dezelfde 
code op alle platforms kunnen gebruiken, 
van laptop tot supercomputer. Dit grijpt in 
tot op het niveau van de hardware. 

 
Ondersteuning van onderzoekers. 
Geavanceerde digitale voorzieningen liggen 
binnen handbereik van alle onderzoekers. 
Hiervoor is geen specifieke technische kennis 
nodig. Er is ondersteuning als dat nodig is. 
 
• Plan voor doorontwikkeling Research Data 

Management (RDM). Voorzetting van 
lopende ontwikkeling. Naar aanleiding van 
de in 2021 verrichte Audit RDM hebben 
faculteiten van het CvB opdracht gekregen 
hun RDM-volwassenheidsniveau te 
verhogen. Bibliotheek en ICT Services 
richten zich daarom, in nauwe 
samenwerking met facultaire IT-
afdelingen, op het (door)ontwikkelen van 
opslagfaciliteiten tijdens onderzoek 
(ResearchDrive, Yoda/iRODS), het 
vergemakkelijken van (samenwerken aan) 
data-analyse (Virtual Research 
Environment), het stroomlijnen van de 
‘papierwinkel’ rondom onderzoek 
(Research Management Services) en de 
duurzame archivering van onderzoeksdata. 

Het biedt ook handige functionaliteiten als: een 
persistent identifier voor het publiceren van je 
data, de mogelijkheid met collega-onderzoekers 
samen te werken aan de opgeslagen data, 
gecontroleerde toegang, en metadatering. 
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Het groeiend aantal data stewards bij de 
UvA blijft verenigd in een door de 
Bibliotheek gecoördineerde community en 

de samenwerking met het Data Science 
Centre (DSC) wordt verder vormgegeven. 

 
  

Portfolio 2024 en verder 
 
State of the art infrastructuur. 
Onderzoekers beschikken over een digitale 
infrastructuur die hen in staat stelt om top-
wetenschappelijk onderzoek te bedrijven.  
 
• Meerjarenplan IT voor datamanagement 

Yoda/iRods. Deze middleware 
(Yoda/iRods) vormt een abstractie laag die 
de wetenschapper ontkoppelt van de 
fysieke opslag, en hem daarmee ontzorgt. 

• Meerjarenplan voor doorontwikkeling 
Storage - grootschalige opslag 
alternatieven voor ResearchDrive. Deze 
grootschalige opslagfaciliteit is nodig om 
wetenschappelijke data een goede 
landingsplaats te geven en om RDM 
processen te kunnen implementeren. 

 
Ondersteuning van onderzoekers. 
Geavanceerde digitale voorzieningen liggen 
binnen handbereik van alle onderzoekers. 
Hiervoor is geen specifieke technische kennis 
nodig. Er is ondersteuning als dat nodig is. 
 
• Visie en kaders op centraal-decentraal 

ondersteunen van onderzoek. Deze 

ondersteuning bestrijkt het hele spectrum 
van generiek tot specifiek, en zal dus als 
een waaier gesourced moeten worden. 
Daarom zal de ondersteuning verdeeld 
moeten worden over ICTS en sommige 
faculteiten, immers, de generieke IT vindt 
centraal plaats, de specifieke soms 
decentraal.  

 
Borging van publieke waarden. De digitale 
voorzieningen in het onderzoek ondersteunen 
en borgen de publieke waarden, zoals 
onafhankelijkheid en integriteit. 
 
• Publieke waarden in onderzoek. Tijdens 

de realisatie van een ‘state of the art’ 
infrastructuur toetsen we de vernieuwing 
aan de publieke waarden.  De initiatieven 
zijn: 
o Visie op kaders (leveranciers, 

security, ethiek, juridisch en privacy) 
en eigenaarschap data; 

o Kaders uitwerken en toepassen; 
o Bewustwording medewerkers. 
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Meerjaren overzicht 
 

 
(1) Onderzoek en advies datamanagement-diensten (Yoda/iRods) is onderdeel van werkplan Research IT (zit in categorie 

‘vereist’). Op dit onderwerp worden dus stappen gezet in 2023. 
(2) Het Uitvoeringsplan ResearchIT omvat de doorontwikkeling van Storage – Research, de doorontwikkeling VRE en de 

doorontwikkeling RMS. De financiering komt deels uit de Business case IT voor onderzoek (€ 331k) en uit het ICT 
Themafinanciering onverdeeld (€ 419k). 

 
  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
State of the art infrastuctuur Visie op rekenkracht en opslag ingepland V 100

LISA GPU cluster ingepland V 400 400 400
Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods (1) n.t.b. 150
Uitvoeringsplan ResearchIT (2) continue V 750 300 300 300
Doorontwikkeling VRE (2) ingepland 0
Doorontwikkeling Research Management Services (2) ingepland 0
Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige 
opslag alternatieven voor ResearchDrive

n.t.b. 100 300

Ondersteuning onderzoekers Visie en kaders op centraal-decentraal ondersteunen van n.t.b. 150 50
Plan voor doorontwikkeling RDM ingepland V 200
Ontwikkelen instructies en ondersteuning voor opslag en delen 

 
n.t.b.

Ontwikkelen digitale vaardigheden (DCC) n.t.b.
Publieke waarden Publieke waarden: Visie op kaders en eigenaarschap data n.t.b. 100 50

Publieke waarden: Kaders uitwerken en toepassen n.t.b. 150
Publieke waarden: Bewustwording medewerkers n.t.b. 150

Onderzoek Totaal 1450 1200 1400 300
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Onderwijslogistiek 

Portfolio 2023 
 
Inzicht voor studenten. We willen dat 
studenten overzicht en inzicht hebben in hun 
studeren. Hiermee nemen ze 
verantwoordelijkheid voor een succesvolle 
studie. Procedures zijn gebruiksvriendelijk en 
fair. 

• Voltooien implementatie studentensite 
student.uva.nl en redactie. De nieuwe 
studentensite is live. Er ligt nog werk om 
de overige onderwerpen zoals de site met 
informatie over studeren in het 
buitenland, goed onder te brengen in de 
nieuwe informatievoorziening voor 
studenten en de werkzaamheden van de 
redactie te borgen.  

• Stel een vraag/ Maak een afspraak. Het 
realiseren van één plek waar studenten 
een vraag kunnen stellen. We zorgen voor 
een correcte routering van de vraag, de 
juiste balie, en een tijdige afhandeling en 
de terugkoppeling aan de student. 

• Continueren van de procesverbeteringen 
op het gebied van Master Admissions. Het 
project Master Admissions heeft een 
analyse uitgevoerd. De gesignaleerde 
verbeteringen zullen worden 
geïmplementeerd om te komen tot een 
kwaliteitsverbetering, versnelling van de 
reactie op een inschrijfverzoek voor 
studenten en werkdruk vermindering voor 
docenten. 

• Starten systeemvervanging Master 
Admissions. Na afronding van de 
procesoptimalisaties voor Master 
Admissions is er zicht op de eisen en 
wensen aan het systeem. Op basis van het 
advies over het huidige systeem, start het 
traject om het juiste systeem te selecteren, 
indien vervanging gewenst is. 

• Ontwikkelen Studieplan. Studenten 
hebben momenteel beperkt inzicht in waar 
ze zijn in hun studie. Het studieplan zal 
hun inzage geven in hoever ze zijn, wat ze 
nog te doen hebben, en wat de 
keuzemogelijkheden zijn. Hierdoor zullen 
ze beter in staat zijn om hun eigen studie 
vorm te geven, conform de mogelijkheden 
in de OER. Uiteindelijk zal hierdoor het 
diplomeren veel gemakkelijker en sneller 

gaan. Als deze functionaliteit is 
gerealiseerd is er de basis voor het starten 
van examencommissie verzoeken. 

• Jaarlijks vernieuwingsbudget Online 
informatievoorziening. Het permanent 
verbeteren van de toegankelijkheid voor 
studenten, het finetunen van het nieuwe 
redactiemodel en het ondersteunen van 
pushinformatie, zodat de huidige 
MijnUvA app kan worden uitgefaseerd. 

• Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass. De 
nieuwe vakaanmeldapplicatie is UvA-
breed in gebruik. Er zal aan de volgende 
vernieuwingen in Glass worden gewerkt: 
uitbreiding ingangseismogelijkheden, 
verbetering mailfunctie, bulkhandelingen, 
voorlopige roosters inzichtelijk maken 
voor studenten en de integratie met het 
nog te bouwen studieplan. 

 
Flexibele studie-invulling. Studenten kunnen 
hun studie flexibel inrichten en kunnen 
gemakkelijk onderwijs volgen, zowel binnen 
de UvA als bij andere instellingen. 

• RAUES (Realisatie aanmeldingen 
Uitgaande exchange). Voor inkomende 
exchange studenten hebben we het proces 
geoptimaliseerd. Deze verbeteringen 
willen we ook toepassen bij studenten die 
op exchange gaan. 

 
Ontzorging van docenten. In de organisatie 
van het onderwijs ontzorgen we docenten, 
zodat zij zich kunnen focussen op het geven 
van onderwijs. 

• Team realisatie docent 
informatievoorziening. Het verbeteren 
van de (online) informatievoorziening 
voor docenten op het gebied van 
onderwijslogistieke informatie. Voor de 
doelgroep docenten is, in het kader van de 
‘analysefase’ en designsprint van het 
project, onderzoek gedaan naar de 
behoeften van docenten op het gebied van 
informatievoorziening over 
onderwijslogistieke zaken en de gewenste 
oplossingsrichting. Denk daarbij aan 
praktische informatie over het 
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voorbereiden, geven en afronden van een 
vak.  

 
Ondersteuning van studie-ambities. We 
ondersteunen studenten in hun ambities. We 
inspireren studenten met de mogelijkheden die 
er zijn en zorgen dat die ook haalbaar zijn. 

• Promotie volg. Binnen de UvA is het 
inzicht en overzicht hebben over de 
aantallen promovendi, en in welke fase 
die zich bevinden niet eenduidig 
geregistreerd. Daarnaast is het begeleiden 
van het promotie-traject verschillend 
ondersteund. Doel het is realiseren van 
een UvA-brede ondersteuning van 
promovendi en de promotie-trajecten, 
inclusief vereiste 
managementrapportages. 

 
Inspelen op veranderende behoeften. De 
organisatie van onderwijsondersteuning is zo 

ingericht dat we kunnen inspelen op 
veranderende wensen en behoeften. 
 
• Afronding implementatie TermTime. De 

afronding van de implementatie van de 
nieuwe roosterapplicatie TermTime. 

• Afschrijving POL. In het Programma 
Onderwijslogistiek (POL) is 
functionaliteit gebouwd die in de 
begroting meerjarig wordt afgeschreven. 
Deze afschrijflasten zijn onderdeel van 
het portfoliobudget. 

• SaNS. Regulier onderdeel van het 
MJUP/ICT-portfolio voor de 
doorontwikkeling van het 
Studenteninformatiesysteem (SiS). 

 
Betrokken alumni. Alumni zijn betrokken bij 
de UvA. 
 
• Geen initiatieven.

 

Portfolio 2024 en verder 
 
Inzicht voor studenten. We willen dat 
studenten overzicht en inzicht hebben in hun 
studeren. Hiermee nemen ze 
verantwoordelijkheid voor een succesvolle 
studie. Procedures zijn gebruiksvriendelijk en 
fair. 

• Vernieuwing Studiegids. De huidige 
studiegids applicatie is technologisch 
achterhaald, en ingewikkeld in 
onderhoud. Ook sluit deze niet naadloos 
aan in het huidige landschap. De invoer 
van gegevens in de studiegids is al 
overgenomen door UvANose. Nu moet 
het tweede deel, de publicatie van de 
studiegids nog worden gerealiseerd, 
waarna deze applicatie kan worden 
uitgefaseerd. 

 
Flexibele studie-invulling. Studenten kunnen 
hun studie flexibel inrichten en kunnen 
gemakkelijk onderwijs volgen, zowel binnen 
de UvA als bij andere instellingen. 

• Vooronderzoek OER-proces. Het proces 
om te komen tot de Onderwijs en 
Examenregeling per opleiding is een heel 
bewerkelijk traject, waarin veel versies 
van documenten worden rondgestuurd. 

We willen onderzoeken op welke wijze 
we dit proces beter kunnen ondersteunen, 
en stroomlijnen. Dit zal de werkdruk 
verminderen, en ervoor zorgen dat de 
OER tijdig klaar zijn, en gepubliceerd 
kunnen worden. Belangrijk is om 
aansluiting met de onderwijslogistieke 
keten, waar de OER een startpunt voor is. 

 
Inspelen op veranderende behoeften. De 
organisatie van onderwijsondersteuning is zo 
ingericht dat we kunnen inspelen op 
veranderende wensen en behoeften. 

• Business analist Onderwijslogistiek. In 
het programma Onderwijslogistiek zijn 
vele verbeteringen gerealiseerd. Hierbij 
zijn ook dashboards ontwikkeld die 
helpen om de verbeterde processen te 
monitoren, en te kunnen blijven 
verbeteren op basis van inzichten vanuit 
de data. De business analist zal zorgen dat 
we inzicht hebben in de gegevens over de 
verbeterde processen, zoals bijvoorbeeld 
vakaanmelding en admissions. Op basis 
daarvan kunnen we deze continu blijven 
verbeteren en optimaliseren. 



 

Pagina 18 

• Realisatie niet reguliere studenten. In 
nauwe aansluiting met de initiatieven op 
het gebied van LLO is dit project 
verantwoordelijk voor het realiseren van 
de uniforme inschrijffunctionaliteit voor 
de professionele, niet-reguliere studenten. 
Deze is noodzakelijk omdat deze 

studenten niet via StudieLink kunnen 
worden ingeschreven. 

• Het implementeren van RIO.  De 
implementatie van RIO (RIO: Registratie 
Instellingen en Opleidingen) is 
noodzakelijk om aansluiting met DUO en 
Studielink te behouden. 

 

Meerjaren overzicht 
 

 
(1) Implementeren RIO wordt door AC opgepakt. 
 
  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Inzicht voor studenten Voltooien implementatie studentensite en redactie ingepland V 90

Stel een vraag/ Maak een afspraak ingepland K 100
Continueren Master Admissions ingepland V 375
Starten systeemvervanging Master Admissions ingepland K 50 100
Ontwikkelen Studieplan ingepland K 100
Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening continue V 250 250 250 250
Vernieuwing Studiegids n.t.b. 250
Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass continue V 150 150 150 150

Flexibele studie-invulling Voor onderzoek OER-proces n.t.b.
RAUES ingepland V 50

Ontzorging docenten Team realisatie docent informatievoorziening ingepland 300
Ondersteuning studieambitie Promotie volg ingepland K 250 100
Veranderende behoeften Business analist Onderwijslogistiek n.t.b. 100
Overig Realisatie niet reguliere studenten n.t.b. 250

Implementeren RIO (1) n.t.b.
Afronding implementatie TermTime ingepland V 150
POL Afschrijving continue V 775 775 775 775
SaNS continue V 200 200 200 200

Onderwijslogistiek Totaal 2840 1925 1625 1375
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Bedrijfsvoering 

Portfolio 2023 
 
Wendbaarheid vergroten. Het voorspellend 
vermogen is vergroot, zodat we kunnen sturen 
en inspelen op veranderende omstandigheden, 
wensen en behoeften (wendbaarheid) om zo 
de continuïteit van de kwaliteit van onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsvoering te realiseren. 
 
• SAP Roadmap. In 2023 wordt in het 

financiële domein de laatste fase van de 
migratie naar S/4 afgerond. Dat wil 
zeggen in meerdere rondes wordt de 
migratie uitgerold naar de verschillende 
omgevingen. Verder staat binnen het 
financiële domein het verder 
standaardiseren en automatiseren van 
processen centraal. Het HR-domein richt 
zich op vernieuwing van de selfservice en 
onderzoekt de mogelijkheden van de 
doorontwikkeling van SuccesFactors en 
richt zich op het optimaliseren en 
vernieuwen van P-processen in Fiori. De 
Data teams zullen zich voor namelijk 
richten op de doorontwikkeling van BPC 
(Business Objects Planning and 
Consolidation) en het aanpassen van de 
bestaande rapportages op het nieuwe 
S4/Hana. Daarnaast werken ze aan 
verdere vernieuwing van de Data 
systemen. Ook blijft er veel aandacht voor 
informatiebeveiliging. De komende 
periode werken we uit wat het uitfaseren 
van InqDO-connect (platform voor het 
uitwisselen van gegevens tussen 
applicaties) zal betekenen. Het komend 
jaar zal er ook gewerkt worden aan het 
opstellen van een nieuwe roadmap voor 
SAP, in het kader van het domein 
bedrijfsvoering. Hierbij gebruikt men 
onder andere Robotic Proces Automation 
(RPA). 

 
Verbeteren informatievoorziening en 
ondersteuning. Medewerkers beschikken over 
de informatie en ondersteuning die nodig is 
om hun functie, rol en takenpakket goed te 
kunnen uitoefenen. 
 
• Vervanging Intranet. In 2022 is de 

toekomst van het intranet verkend. Er is 

een hoofdlijnenbeeld gemaakt van de 
invulling van het intranet en er is een start 
gemaakt met het uitwerken van scenario's 
voor de realisatie. Ook zijn 
organisatorische aspecten en 
randvoorwaarden uitgewerkt. De gekozen 
oplossing zal vervolgens, in 
samenwerking met de faculteiten worden 
geïmplementeerd.  

• Aanbesteding print dienst. Voorbereiding 
voor de aanbesteding van de printerdienst 
te starten in het najaar 2022.  

 
Processen optimaliseren. Door goed 
ontworpen en gedigitaliseerde processen is de 
bedrijfsvoering compliant aan wet- en 
regelgeving, efficiënt, gebruiksvriendelijk en 
passend bij de UvA. 
 
• Vooronderzoek verbeterd Call 

management. Het vooronderzoek voor de 
vervanging van het systeem afhandeling 
van vragen en verzoeken, Topdesk, is in 
voorbereiding. Dit ook als voorbereiding 
op een aanbesteding. 

• Continue verbeter team. Er zijn vele tools 
beschikbaar waarmee we werkdruk 
kunnen verminderen, en kwaliteit van 
dienstverlening kunnen vergroten. Om 
deze mogelijkheden goed te benutten is er 
een team nodig die dit kan begeleiden, en 
gaat selecteren welke verbeteringen de 
grootste positieve business case 
opleveren. Er zijn al voorbeelden van 
kant-en-klare toepassingen beschikbaar 
binnen het SAP-Expertise Centrum, en bij 
Master Admissions. Deze kunnen door 
een team worden opgepakt (en als 
eigenaar van deze oplossingen) en 
onderhouden. 

• Cloud expertise team. Begin 2022 is er 
een start gemaakt met de oprichting van 
een Cloud Expertise Team binnen ICTS. 
De aanleiding hiervoor was om betere en 
professionele ondersteuning te kunnen 
bieden aan nieuwe en bestaande 
initiatieven die gebruik maken van Cloud 
Computing technologie binnen de UvA en 
de HvA, maar ook om ervoor te zorgen 
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dat we dit op een veilige, 
gestandaardiseerde, onderbouwde, 
herleidbare en gecontroleerde manier 
doen, zodat we als organisatie in controle 
blijven over onder andere ons gebruik, 
onze data en onze kosten in de “cloud”. 
Het Cloud expertise team wordt in 2023 
deels gefinancierd uit het ICT Portfolio-
budget. 

• Enterprise architectuur. De UvA heeft de 
ambitie om op ICT gebied vernieuwingen 
én bestaande infrastructuur onder 
architectuur te gaan brengen. Sturen op de 
samenhang van alle ICT componenten, 
zowel centraal als decentraal, zal ons in 

staat te stellen een duurzaam en 
inzichtelijk ICT ecosysteem te creëren, 
waarbij we te allen tijde helder hebben 
wat we hebben, hoe we bestaande 
componenten kunnen inzetten, hoe we 
nieuwe componenten naadloos kunnen 
toevoegen en hoe we optimaal met onze 
context kunnen koppelen. Eveneens om 
hierbij optimale sourcingskeuzes te 
kunnen maken, en te blijven binnen 
randvoorwaarden op het gebied van 
veiligheid, privacy en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Enterprise 
architectuur draagt bij aan de realisatie 
van alle focusgebieden.

Portfolio 2024 en verder 
 
Verbeteren informatievoorziening en 
ondersteuning. Medewerkers beschikken over 
de informatie en ondersteuning die nodig is 
om hun functie, rol en takenpakket goed te 
kunnen uitoefenen 
 
• Implementeren e-depot. Implementeren 

van de software waarmee we de digitale 
archieven goed kunnen onderbrengen.  

• Inregelen archiveringsysteem. Om te 
voldoen aan de richtlijnen voor 
informatiebeheer dient dit per systeem te 
worden uitgewerkt en ingeregeld. Deze 

activiteit is afhankelijk van het voltooien 
van de archivering met het e-depot. 
Hierbij gaan we schaduwarchieven, 
dubbele processen en ongewenste 
bewaartermijnen identificeren en 
afbouwen. 

• SF learning & onboarding. Migratie naar 
SuccesFactors Employee Central. Daarna 
vervolgstappen op basis van visievorming 
Digital Service Punt Medewerkers 
(DSPM). 

 
 

 

Meerjaren overzicht 
 

 
(1). ‘Implementeren e-Depot’ en ‘Inregelen archiveringssystemen’ starten in 2023. Budget hiervoor is beschikbaar bij de 
afdeling DIV.  
(2) ‘Continue verbeter team’. Het budget komt in 2023 uit de begroting van het AC.  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Wendbaarheid vergroten SAP Roadmap continue V 675 250 250 250
Informatievoorziening Vervanging Intranet ingepland V 400 400

Implementeren e-Depot (1) n.t.b.
Inregelen archiveringssystemen (1) n.t.b.
SF Learning & Onboarding *** n.t.b.
Aanbesteding printen ingepland V 80

Processen optimaliseren Continue verbeter team (2) ingepland 150 250 200
Selecteren & implementeren verbeterd Call management ingepland K 100 200 300
Enterprise architectuur ingepland K 150
Cloud expertise team ingepland V 475 475 100

Bedrijfsvoering Totaal 1880 1475 900 450
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Data en AI voor de UvA 

Portfolio 2023 
 
Infrastructuur en datahuishouding klaar 
voor data en AI. De infrastructuur en 
datahuishouding is geschikt (gemaakt) voor 
het gebruik van data-toepassingen en AI, 
zodat de UvA het potentieel van haar 
administratieve data over de volle breedte kan 
benutten. 
 
• Geen initiatieven in 2023. 
 
Data- en AI-toepassingen bij de UvA in lijn 
met de publieke waarden. De UvA maakt 
gebruik van data-toepassingen en AI in lijn 
met de publieke waarden die ze nastreeft.  
Medewerkers en studenten zijn zich bewust 
van de pro’s en con’s 

• Geen initiatieven in 2023. 
 
UvA-ondersteuning klaar voor toepassing 
data en AI. UvA-ondersteuning (centraal en 
decentraal) heeft kennis en expertise van data 
en AI, werkt onderling actief samen en maakt 
actief deel uit van een netwerk. 
 
• Grassroot-fonds voor bottom-up 

initiatieven. Een ‘grassroot-fonds’ voor 
bottom-up initiatieven op het terrein van 
Data en AI voor de UvA. De grassroots 
worden gefaciliteerd met een set van 
(minimale) spelregels. 

 

Portfolio 2024 en verder 
 
Infrastructuur en datahuishouding klaar 
voor data en AI. De infrastructuur en 
datahuishouding is geschikt (gemaakt) voor 
het gebruik van data-toepassingen en AI, 
zodat de UvA het potentieel van haar 
administratieve data over de volle breedte kan 
benutten. 
 
• Planvorming infrastructuur. Plan opstellen 

(door ICTS) voor een infrastructuur die de 
concrete initiatieven ‘smart buildings’ en 
‘vinger aan de pols’ ondersteunt en 
inzicht geeft in de minimale technische en 
organisatorische randvoorwaarden die 
moeten worden ingevuld. 

• Opstellen databeleid, inrichten organisatie 
en ontwikkelen en implementeren van 
data-governance. Het opstellen van 
databeleid, het inrichten van de 
organisatie, en het ontwikkelen en 
implementeren van data-governance (door 
Bestuursstaf-Informatiemanagent in 
samenwerking met Bestuursstaf-
Bestuurlijke informatie, diensten en 
faculteiten). 

• Facilitaire datahub. Facility Services (FS) 
wil in samenwerking met ICTS starten 
met de bouw van een datahub, voor de 
uitwisseling van ruimtegegevens met 
andere facilitaire, technische, en 
onderwijslogistieke data. Te denken valt 

aan: Wifidata, Topdesk ICTS, Termtime 
(roostersysteem), Mapiq etc. 

• Proof of Concept: real-time meten van 
bezetting en benutting van studie- en 
onderwijsruimtes.  Binnen de UvA is er 
behoefte aan inzicht in het gebruik van de 
huisvesting. Deze vraag ligt er vanuit 
bedrijfsvoering en FP&C en betreft 
feitelijke, real-time data over de bezetting 
en benutting van de onderwijszalen. Op 
dit moment worden steekproefsgewijs 
fysieke metingen gedaan, die niet altijd 
even representatief zijn. 

 
UvA-ondersteuning klaar voor toepassing 
data en AI. UvA-ondersteuning (centraal en 
decentraal) heeft kennis en expertise van data 
en AI, werkt onderling actief samen en maakt 
actief deel uit van een netwerk. 
 
• Investeringsbudget voor data-specialisten. 

De arbeidsmarkt voor data-specialisten is 
zeer overspannen. Alle organisaties zijn 
aan de slag met het inzetten van data voor 
hun bedrijfsvoering. Met dit 
investeringsbudget voor het in dienst 
nemen van data-specialisten die - vanuit 
een pool – kunnen werken aan de 
verschillende lopende en te starten 
initiatieven.  



 
 
 

Meerjaren overzicht 
 

 
 
  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Infrastructuur Planvorming generieke infrastructuur n.t.b. 75 25p  ,  g     

implementeren van data-governance n.t.b. 75 25
Facilitaire datahub n.t.b.
Proof of concept: meten in onderwijsruimtem n.t.b.

Ondersteuning Investeringsbudget voor data-specialisten n.t.b. 190 110

Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven ingepland K 150
Data en AI voor de UvA Totaal 150 340 160 0
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Duurzaamheid 

Portfolio 2023 
 
Duurzaamheid van digitalisering. Het 
reduceren van de ecologische voetafdruk van 
digitalisering. Hieronder vallen al die 
verbeteringen, acties en maatregelen die tot 
doel hebben om de voetafdruk van onze 
digitale middelen, zowel de huidige als 
toekomstige, zo klein mogelijk te krijgen.  
 
• Versterken inkoop. Het zwaarder 

meewegen van duurzaamheid bij 
inkooptrajecten vergt een bescheiden 
investering, maar kan wel een grote 
impact hebben. Ervoor zorgen dat 
duurzaamheid onderdeel is van de 
afweging bij inkooptrajecten vraagt een 
initiële investering in de uitwerking van 
relevante normen (bijvoorbeeld gebruik 
van groene energie in een datacenter) die 
standaard onderdeel moeten zijn bij het 
opstellen van het programma van eisen.  

• Combineren apparatuur voor werk en 
privé. Is het mogelijk om met minder 

apparaten toe te kunnen door het 
combineren van apparatuur voor werk en 
privé? Dit initiatief levert het antwoord op 
deze vraag op. 

 
Duurzaamheid via digitalisering. Het 
reduceren van de ecologische voetafdruk door 
digitalisering. Hiermee wordt bedoeld: het 
effectief inzetten van digitale middelen voor 
een optimale reductie van onze voetafdruk in 
onze bedrijfsactiviteiten.  

• Geen initiatieven in 2023. 

 
Bewustwording van 
duurzaamheidsaspecten. We maken de 
ecologische voetafdruk inzichtelijk voor 
medewerkers, studenten en bedrijfsprocessen, 
zodat we weten waar we staan en een idee 
krijgen over hoe duurzaam te handelen.  
 
• Geen initiatieven in 2023. 

Portfolio 2024 en verder 
 
Duurzaamheid via digitalisering. Het 
reduceren van de ecologische voetafdruk door 
digitalisering. Hiermee wordt bedoeld: het 
effectief inzetten van digitale middelen voor 
een optimale reductie van onze voetafdruk in 
onze bedrijfsactiviteiten.  

• Programma Smart Buildings voor 
UvA/HvA. (speelt ook bij HvA) Business 
case op te stellen zodat inzichtelijk wordt 
welke bijdrage smart buildings8 levert aan 
minder energieverbruik en verhoogde 
efficiëntie van gebouwgebruik. 

• Meten is weten in de Kassen ASP ABCD. 
Het strategisch plaatsen van tussenmeters 

in de kassen op Science Park faciliteert 
opbouw van een meetdata-verzameling 
evenals het sturen op basis van deze data. 

• Energiereductie door digitalisering van de 
sturing in de ventilatiecapaciteit. 
Uitbreiden van het aantal onderwijszalen 
met koppeling tussen het roostersysteem 
en GBS (gebouwbeheerssysteem). 
Daarnaast nauwkeuriger sturen door deze 
zalen te voorzien van kleppen en sensors 
die de luchtkwaliteit borgen. 

 

 
 
  

 
8 In een Smart Building zijn alle technologie en 
omgevingsfactoren afgestemd op de student, 
werknemer of bezoeker en de bijbehorende 
activiteiten die in het gebouw worden ontplooid. 
Door slimme geautomatiseerde systemen en 

informatie-uitwisseling genereert het gebouw data 
die gebruikt wordt om processen efficiënter in te 
richten en gebruikerservaring te optimaliseren (bv 
ruimtegebruik, energieverbruik en plaatsbepaling). 
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Meerjaren overzicht 
 

 
  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Duurzame digitalisering Versterken inkoop ingepland K 50

Combineren apparatuur voor werk en privé ingepland K 50
Duurzamer door digitalisering Programma Smart Buildings voor UvA/HvA n.t.b. 100

Meten is weten in de Kassen ASP ABCD n.t.b.
Energiereductie door digitalisering van de sturing in de 
ventilatiecapaciteit. 

n.t.b.

Duurzaamheid Totaal 100 100 0 0
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Responsible IT 

Portfolio 2023 
 
Publieke waarden in de praktijk. De UvA 
neemt haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en neemt een 
voortrekkersrol in het debat over – en het 
vormgeven van – publieke waarden in 
onderwijs en onderzoek. We brengen onze 
publieke waarden in de praktijk bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van digitalisering, 
om daarmee de digitale soevereiniteit te 
waarborgen. 
 
• Ontwikkelen waardenbril en activeren van 

mensen die adviseren over onderwerpen. 
Responsible IT en het borgen van 
publieke waarden gaan vaak over 
vraagstukken waarop we nu het antwoord 
nog niet hebben. Het ontwikkelen een 
UvA-waardenbril (‘Waar staan we 
voor?’) en het voeren van discours via 
ethische lijnen en meerdere perspectieven, 
vormen een basis om tot onderbouwde 
antwoorden te komen. 

• Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen 
van applicaties. Bestaande ICT-
infrastructuur wordt getoetst op in 
hoeverre deze in lijn is met de UvA-
waardenbril. Onderzoeken of we hiervoor 

b.v. de ‘digitale spoelkeuken’, ontwikkeld 
door PublicSpaces kunnen inzetten. 

• Ontwikkelen van criteria voor 
aanbestedingen /inkoop. Ervoor zorgen 
dat publieke waarden onderdeel zijn van 
de afweging bij inkooptrajecten vraagt 
een initiële investering in de uitwerking 
van relevante criteria. Zo kunnen 
maximaal gebruik maken van het 
inkoopproces als middel om tot 
verantwoorde keuzen te komen. 

• Start met planvorming voor de langere 
(>10 jaar) termijn. Het in lijn brengen van 
digitale infrastructuur met de UvA-
waardenbril is een traject van lange adem. 
We zullen stap voor stap moeten plannen 
hoe we onderdelen van de digitalisering 
laten aansluiten bij de waarden. Dit 
initiatief beoogt met de planvorming een 
start te maken. 

 
Bewustwording publieke waarden. We 
creëren een UvA-breed bewustzijn over het 
belang van Responsible IT-thema’s. 
 
• Geen initiatieven in de 2023. 

Portfolio 2024 en verder
 
Bewustwording publieke waarden. We 
creëren een UvA-breed bewustzijn over het 
belang van Responsible IT-thema’s. 
 
• Kleinschalige pilots met ‘verantwoorde’ 

toepassingen. Pilots, experimenten door 

medewerkers/ICTS met alternatieve 
digitale middelen die beter passen bij de 
publieke waarden. We kunnen leren van 
deze pilots als inspiratie voor het 
Meerjaren (5-10) plan.  

 

Meerjaren overzicht 
 

   

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Publieke waarden in de 
praktijk

Samenwerking, coalitie-vorming en onderdeel worden van een 
netwerk van instellingen die het voortouw wil nemen

ingepland K 0 -

Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die 
  

ingepland K 30
Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties ingepland K 30
Ontwikkelen van criteria voor aanbestedingen /inkoop. ingepland K 30
Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn ingepland K 64 150 300 450

Bewustwoording publieke 
waarden

Kleinschalige pilots met ‘verantwoorde’ toepassingen n.t.b. 100

Responsible IT Totaal 154 250 300 450
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Samenwerken 

Portfolio 2023 
 
Medewerkers en studenten kunnen effectief 
samenwerken. Medewerkers en studenten 
kunnen samenwerken, in verschillende 
samenstellingen en vanuit verschillende 
locaties, om zo het doel van hun activiteit te 
bereiken. Medewerkers en studenten kennen 
de mogelijkheden van digitale middelen en 
zijn kundig in het gebruik ervan. 
 
• Optimalisatie gebruik MS 356. Het 

programma MS365 Samen werken in de 
cloud heeft MS365 neergezet in de UvA, 
zodat medewerkers en studenten hier 
gebruik van kunnen maken. Voor het 
optimaliseren van het gebruik van MS365 
is in 2022 ondersteuning voor 
medewerkers en studenten georganiseerd 
door studentassistenten (trainingen aan 
kleine groepen en één-op-één trainingen). 
In 2023 wordt deze ondersteuning 
gecontinueerd. 

 
Digitale voorzieningen ondersteunen 
hybride samenwerken. De digitale 
voorzieningen zijn maximaal passend bij het 
type werk en het beoogde doel van de 

activiteit, ook als je hybride samenwerkt. 
Samenwerken vanuit huis (of een andere 
locatie) is net zo gemakkelijk als op de 
campus. 
 
Effectieve en verantwoorde samenwerking 
met externe partijen. Je kunt met externen 
(individuen en organisaties) op een compliant 
manier samenwerken (compliant: conform 
wet- en regelgeving, zoals Arbo-regels voor 
de digitale werkplek). Ondersteuning van 
valorisatie en samenwerking met externe 
partijen in UvA-gebouwen. 
 
• Samenwerken met externen (op de 

campus). In 2022 is gestart met een 
onderzoek naar de gewenste situatie en 
welke structurele oplossingen er nodig 
zijn voor het faciliteren van 
samenwerkingsverbanden met externen 
op de campus en welke visie hieraan ten 
grondslag ligt. Op basis van de uitkomst 
van het onderzoek wordt er plan van 
aanpak opgesteld dat de basis vormt voor 
de realisatiefase, te starten in 2023, van de 
gewenste dienstverlening.  

 

Portfolio 2024 en verder 
 
Medewerkers en studenten kunnen effectief 
samenwerken. Medewerkers en studenten 
kunnen samenwerken, in verschillende 
samenstellingen en vanuit verschillende 
locaties, om zo het doel van hun activiteit te 
bereiken. Medewerkers en studenten kennen 
de mogelijkheden van digitale middelen en 
zijn kundig in het gebruik ervan. 
 
• Warm digitaal welkom nieuwe 

medewerkers. Ondersteuning voor nieuwe 
medewerkers bij het in gebruik nemen 
van de digitale voorziening, o.a. laptop en 
te gebruiken applicaties.  

 
Digitale voorzieningen ondersteunen 
hybride samenwerken. De digitale 
voorzieningen zijn maximaal passend bij het 

type werk en het beoogde doel van de 
activiteit, ook als je hybride samenwerkt. 
Samenwerken vanuit huis (of een andere 
locatie) is net zo gemakkelijk als op de 
campus. 
 
• Visie op samenwerken in een hybride 

omgeving. Digitaal samenwerken en de 
hybride werkplek zijn nauw met elkaar 
verbonden. De UvA heeft beleid 
opgesteld voor hybride werken. Wat 
betekent dit voor de digitale middelen die 
nodig zijn, o.a. de digitale werkplek? Dit 
initiatief beoogt, vanuit een visie op 
samenwerken, hier een antwoord op te 
geven.  

Effectieve en verantwoorde samenwerking 
met externe partijen. Je kunt met externen 
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(individuen en organisaties) op een compliant 
manier samenwerken (compliant: conform 
wet- en regelgeving, zoals Arbo-regels voor 
de digitale werkplek). Ondersteuning van 
valorisatie en samenwerking met externe 
partijen in UvA-gebouwen. 

• Informatievoorziening samenwerken 
externen. Zorgen dat er voor externen een 
gemakkelijk te vinden plek is waar alle 
informatie, met name over faciliteiten en 
processen,  is samengebracht.  

 
 

Meerjaren overzicht 
 

  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Effectief samenwerken Optimalisatie gebruik MS 365 ingepland V 185

Warm digitaal welkom nieuwe medewerkers n.t.b.
Digitale voorzieningen 

  
Visie op samenwerken in een hybride omgeving n.t.b. 100

Samenwerken met externe 
partijen

Samenwerken met externen (op de campus) ingepland K 200 200 200

Informatievoorziening samenwerken externen n.t.b. 0
Samenwerken Totaal 385 300 200 0
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Informatiebeveiliging 

Portfolio 2023 
 
Risicobewust handelen. Het tijdig inzien, 
voorkomen en oplossen van risico’s die de 
kernwaarden en het open karakter van de 
instelling bedreigen, met de focus op de 
beveiliging van (persoons)gegevens. 
 
Verhogen van de digitale, operationele 
weerbaarheid. Het toepassen van 
proportionele beveiligingsmaatregelen op 
mensen, processen en techniek, om risico’s te 
minimaliseren met een integrale benadering 
voor faculteiten en diensten. 
 
• Programma ICTS. ICTS werkt op vele 

fronten aan het verbeteren van de 
informatiebeveiliging.9 Onderwerpen die 
binnen het programma worden uitgevoerd 
zijn onder meer het realiseren van de 
zonering van servers en het verbeteren 
van assetmanagement en het management 
van kwetsbaarheden.  

 
Respons op incidenten. Tijdig detecteren van 
een doorbraak in de beveiliging en daar snel 
en kundig op reageren om de impact ervan te 
minimaliseren. 
 
Borging in de organisatie. Het beleggen van 
de verantwoordelijkheid voor informatie-
beveiliging in de organisatie, het 
bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden 
binnen de organisatie, en het controleren van 

de naleving van het beleid. De volwassenheid 
van informatiebeveiliging wordt in beeld 
gebracht met het SURFaudit-model. De UvA 
streeft, met de gehele sector, naar een 
volwassenheidsniveau van 3 op een schaal 
van 1 tot 5. 
 
• Verbeterplan Informatiebeveiliging (IB).  

Het Verbeterplan IB draagt bij aan het 
structureel verhogen van het niveau van 
informatiebeveiliging. Het 
programmaplan bestaat uit een aantal 
deelprojecten, die in samenwerking met 
de HvA worden uitgevoerd. Projecten 
implementeren mitigerende maatregelen 
voor de grootste risico’s die UvA en HvA 
lopen vanuit een informatiebeveiligings-
perspectief. Onderdelen zijn onder meer 
het inrichten van de IB-organisatie, 
competentieontwikkeling en awareness. 
Het verbeterplan is een 
meerjarenprogramma voor de periode 
2021-2023. 

• Volwassenheid van informatiebeveiliging 
verhogen. De universiteiten hebben zich 
gecommitteerd aan het toetsten van de 
volwassenheid van informatiebeveiliging 
en aan het rapporteren over 
informatiebeveiliging in UNL-verband. 
Toetsing vindt plaats door een jaarlijkse 
audit aan de hand van het SURF-audit 
model. 

 

Portfolio 2024 en verder 
 
Risicobewust handelen. Het tijdig inzien, 
voorkomen en oplossen van risico’s die de 
kernwaarden en het open karakter van de 
instelling bedreigen, met de focus op de 
beveiliging van (persoons)gegevens. 
 
• Uitvoeren van risico-analyse voor alle 

systemen. Het opzetten van 
risicomanagement is een taak van de 
informatiebeveiliging-beleidsorganisatie. 

 
9 Voor dit verbeterprogramma is voor 2023 € 676 
k toegekend aan ICTS.  

Na het opstellen van risicomanagement-
beleid (in 2023) volgt het herijken en 
classificeren van systemen (2023-2024). 
Maatregelen die hieruit volgen, worden 
geïmplementeerd in 2024 en verder. 

 
Verhogen van de digitale, operationele 
weerbaarheid. Het toepassen van 
proportionele beveiligingsmaatregelen op 
mensen, processen en techniek, om risico’s te 
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minimaliseren met een integrale benadering 
voor faculteiten en diensten. 
 
• Verhogen awareness. Awareness met 

betrekking tot informatiebeveiliging bij 
medewerkers en studenten, is belangrijk 
voor het verhogen van de digitale, 
operationele weerbaarheid. De 
inspanningen op awareness-gebied in de 
periode 2019-2021 is geëvalueerd. Er 
wordt Plan van Aanpak geschreven dat de 
verbeteringen uit de evaluatie meeneemt.  

 
Respons op incidenten. Tijdig detecteren van 
een doorbraak in de beveiliging en daar snel 
en kundig op reageren om de impact ervan te 
minimaliseren. 
 
• Uitvoeren organisatie-brede crisis 

oefening. In het kader van het verbeteren 
van de response op grote incidenten is het 
belangrijk om crisissituaties te oefenen. 

 
Borging in de organisatie. Het beleggen van 
de verantwoordelijkheid voor informatie-
beveiliging in de organisatie, het 
bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden 
binnen de organisatie, en het controleren van 
de naleving van het beleid. De volwassenheid 
van informatiebeveiliging wordt in beeld 
gebracht met het SURFaudit-model. De UvA 
streeft, met de gehele sector, naar een 
volwassenheidsniveau van 3 op een schaal 
van 1 tot 5. 
 
• Opbouw interne organisatie. De 

informatiebeveiligings-beleidsorganisatie 
bestaat op dit moment vooral uit externe 
medewerkers. Het hoofd van deze 
organisatie (de CISO) is inmiddels intern 
ingevuld. Besluitvorming over de IB-
organisatie is gepland in Q4 2022. De IB-
beleidsorganisatie wordt dan, in de loop 
van 2023, een team met interne mensen.

Meerjaren overzicht 
 

  
(1) Voor dit verbeterprogramma is voor 2023 € 676 k toegekend aan ICTS. 
 
 
 
  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Risicobewust handelen Uitvoeren van risico-analyse voor alle systemen n.t.b. 30
Verhogen weerbaarheid Verhogen awareness n.t.b. 20

Programma ICTS (1) ingepland
Respons op incidenten Uitvoeren organisatisch. brede crisis oefening n.t.b. 25
Borging in de organisatie Opbouw interne organisatie n.t.b. 75
Domeinbreed Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen n.a.v. audits ingepland V 100

Verbeterplan IB CISO ingepland V 328
Informatiebeveiliging Totaal 428 150 0 0
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Algemeen

Portfolio 2023 
 
Afschrijvingen. De afschrijvingslasten van 
eerder gerealiseerde projecten worden 
meerjarig in het jaarlijks budget opgenomen. 
 

Doorbelasting externen ICTS. De interne 
doorbelasting van diensten, gerelateerd aan de 
inhuur van externen (die bij ICTS in de 
administratie staan).  

Meerjaren overzicht 
 

 
  

Ambitie Initiatief Type V/K 2023 2024 2025 2026
Afschrijvingen Afschrijvingen ingepland V 134 29
Doorbelasting Doorbelasting externen ICTS continue V 90 90 90 90
Totaal Algemeen 224 119 90 90
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Begroting: kader en voorgestelde besteding 
 
De UvA kent een jaarlijks ICT-Investeringsportfolio met een daarbij behorende 
investeringsbegroting. Doel van het ICT-Investeringsportfolio is een bijdrage te leveren aan de 
vernieuwing en modernisering van de ICT-dienstverlening ten behoeve van onderzoek, onderwijs en 
ondersteuning. Het jaarlijkse budget wordt gebruikt voor het financieren van kleine en middelgrote 
projecten op alle terreinen van de informatievoorziening. Voor een aantal ontwikkelingen zijn 
grotere investeringen nodig; investeringen waarvoor het jaarlijkse budget onvoldoende ruimte biedt. 
Daarom zijn er ook themabudgetten. In totaal is voor de themabudgetten meerjarig ongeveer M€ 9 
beschikbaar. Tezamen met het jaarlijkse budget, de uren voor ICT-portfolio, de bijdrage aan SURF 
en de compensatie afschrijvingssystematiek komt het totaal beschikbare budget 2023 voor 
ICT-portfolio uit op ruim M€ 13, zoals opgenomen in de concept begroting 2023. 
 

  
(1) Het budget ‘Uren ICTS’ is bestemd voor de inzet van medewerkers van ICTS voor de portfolioprojecten. 
(2) De bijdrage van de UvA voor SURF-innovatie is door de SURF-ledenraad aangepast en is vanaf 2023 € 533 k. Deze 
aanpassing wordt doorgevoerd in Q1 2023. 
(3) Het budget ‘ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma’ is toegekend aan ICTS. 
(4) Budget komt uit de reserve en is toegekend aan ICTS. 
 
De budgetten in bovenstaande tabel zijn voor 2023 ingepland. Het budget wordt vrijgegeven op basis 
van een door de Regiegroep ICT beoordeeld plan. Voor 2024 en verder zijn de budgetten indicatief.  
In de meerjaren plannen wordt ieder jaar beoordeeld bij het opstellen van MJUP / ICT Portfolio of 
hier budget beschikbaar komt. 
  

Portfolio 2022 2023 2024 2025 2026
ICT projecten: Jaarlijks budget 1.000         1.000         1.000          1.000        1.000         
ICT Projecten: Uren ICTS (1) 1.360         1.360         1.360          1.360        1.360         
ICT Projecten: Compensatie afschrijvingssystematiek 125             125             -              -            -             
ICT Projecten: SURF bijdrage (2) 448             496             496              496           496             
Subtotaal ICT projecten regulier 2.933        2.981        2.856         2.856       2.856        

ICT themafinanciering Onderwijs 2.183         2.065          1.316        400             
ICT themafinanciering Leven Lang Ontwikkelen 150             400              500           500             
ICT themafinanciering Onderzoek 325             1.119         1.200          1.400        300             
ICT themafinanciering Onderwijslogistiek 1.933         2.590         1.725          1.825        1.175         
ICT themafinanciering Bedrijfsvoering 1.630         1.504          900           450             
ICT themafinanciering Informatiebeveiliging 100             150              -                 -                  
ICT themafinanciering Data en AI voor de UvA 150             340              160           -                  
ICT themafinanciering Duurzaamheid 100             100              -                 -                  
ICT themafinanciering Responsible IT 154             250              300           450             
ICT themafinanciering Samenwerken 385             300              200           -                  
ICT themafinanciering verbeterplan IB 454             328             -                   -                 -                  
ICT themafinanciering Inzet reserve IB Verbeterprogramma (3) 676             -                   -                 -                  
Subtotaal themafinanciering toegekend 2.712        9.565        8.034         6.601       3.275        

ICT themafinanciering gereserveerd 4.400         -                  -                   551           3.877         
ICT themafinanciering Aanvullende reservering IB -                  500             -                   -                 -                  
Subtotaal themafinanciering gereserveerd 4.400        500            -                  551           3.877        

Totaal 10.045       13.046       10.890        10.008      10.008       

Business case IT voor onderzoek (4) 800             331             -              -            -             

Totaal ICT-portfolio 10.845       13.377       10.890        10.008      10.008       
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Financieel overzicht over alle focusgebieden 
 
De voorgestelde besteding voor 2023, zoals in eerder toegelicht per focusgebied, geeft het 
onderstaande totaal overzicht over alle focusgebieden. 
 

    
 
In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de vertaling naar de begrotingsposten in de UvA-
begroting. In het jaarlijks budget zit in de huidige plannen een overschrijding op het kader van € 274 
k op € 1.000 k. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er gedurende het jaar voldoende 
mogelijkheden zijn om bij te sturen zodanig dat de uitgaven binnen het kader blijven. 
  

2023 2024 2025 2026
Onderwijs 2.733 2.715 2.366 1.450

Leven Lang Ontwikkelen 150 400 500 500
Onderzoek 1.450 1.200 1.400 300

Onderwijslogistiek 2.840 1.925 1.625 1.375
Bedrijfsvoering 1.880 1.504 900 450

Data en AI voor de UvA 150 340 160 0
Duurzaamheid 100 100 0 0
Responsible IT 154 250 300 450
Samenwerken 385 300 200 0

Informatiebeveiliging 428 150 0 0
Algemeen 224 119 90 90

Totaal 10.494 9.003 7.541 4.615

Kader 10.220 9.034 8.720 8.720

Verschil met kader -274 31 1.179 4.105
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Bijlage 1: Van concept naar definitief portfolio 
 
Gevolgd proces 
 
Het concept MJUP is in september besproken in de IOC, UOC, het BVO en de Regiegroep ICT. In 
oktober is het besproken in de UOC. N.a.v. de bespreking in het BVO is er met de faculteiten 
gesproken om tot een prioritering te komen op de geadviseerde initiatieven en dit te verwerken in 
een meerjaren planning. 
 
Startpunt bij de gesprekken met de faculteiten was het concept portfolio. In het conceptportfolio 
waren 25 initiatieven opgenomen met het label ‘vereist’. Deze initiatieven zijn gestart in 2022 (of 
eerder) en krijgen een vervolg in 2023 of zijn, om verschillende redenen, noodzakelijk om te worden 
uitgevoerd in 2023. De categorie vereist omvat ongeveer 75% van beschikbare budget. De 
gesprekken met de faculteiten betroffen de 25% beschikbare ruimte.  
 
Met alle faculteiten (m.u.v. ACTA) zijn in een mini-workshop 34 initiatieven geprioriteerd. Hierbij 
werd gevraagd om aan te geven welke initiatieven men belangrijk vonden. Een tweedeling volgde 
met zeer belangrijk (onderdeel van kader € 1000 k) en belangrijk (als er aanvullend budget van € 
1500 k) zou komen. Van de gehoorde overwegingen die over tafel kwamen om tot keuzen te komen 
is van iedere faculteit een kort verslag gemaakt (Zie Memo ‘Adviezen MJUP ICT Portfolio 2023’). 
Een overkoepelend beeld hiervan is hieronder beschreven. Daarna volgt de gemaakte afweging én 
het resultaat van het vernieuwde advies.  
 
Medio november heeft in het domein Onderwijslogistiek met alle stakeholders een aanvullende 
prioriteringsslag plaatsgevonden.  
 
Resultaat consultatie faculteiten 
 
Het overkoepelend beeld is dat meerdere faculteiten dezelfde dingen belangrijk vinden, maar ook dat 
er soms nog nieuwe behoeftes naar boven kwamen. De genoemde nummers, vermeld voor iedere 
initiatief, corresponderen met de kaartjes uit de workshop. Deze zijn vermeld om sneller een check te 
kunnen doen met de losse facultaire prioriteringen. 
 
Onderwerpen die 4 faculteiten belangrijk vinden: 
• 3. Vooronderzoek nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers 
• 12. Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor 

ResearchDrive 
• 15. Stel een vraag/ Maak een afspraak 
• 16. Starten systeemvervanging Master Admissions 
• 20. Promotie volg 
• 23. Selecteren & implementeren verbeterd Call management 
• 33. Samenwerken met externen (op de campus) 
 
Onderwerpen die 3 faculteiten belangrijk vinden: 
• 6. Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO 
• 8. UvA-brede CRM-oplossing voor LLO 
• 11. Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods 
• 17. Ontwikkelen Studieplan  
• 24. Continue verbeter team 
• 27. Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven  
• 28. Duurzame digitalisering  
• 34. Update verbeterplan Informatiebeveiliging CISO  
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Door faculteiten ingebrachte onderwerpen: 
• Verbeteren P-processen. FEB. Niet opgenomen omdat aangeven is dat het AC hier al aandacht 

voor heeft. 
• Herbruikbare onderwijsmaterialen. FGw. Naar 2024 of verder. 
• Vooronderzoek OER-proces. FGw. Naar 2024 of verder. 
 
Uit de aanvullende prioriteringsslag in het domein Onderwijslogistiek werd het belang van 17. 
Ontwikkelen Studieplan benadrukt.   
 
Afwegingen 
 
Om tot een keuze te komen welke initiatieven onderdeel worden van het portfolio 2023 zijn de 
volgende criteria gebruikt: 
• Draagvlak bij faculteiten. We zetten in op de initiatieven waarvan 3 of 4 faculteiten vinden dat 

ze belangrijk zijn. 
• Energie. We zetten in op initiatieven waar betrokken medewerkers enthousiast over zijn en waar 

al beweging voor de realisatie in gang is gezet. 
• Nieuwe onderwerpen. We zetten in op het maken van de eerste stappen op nieuwe onderwerpen. 

 
 

Gemaakte keuzen 
 
Initiatieven die onderdeel worden van het portfolio 2023 
 

Focus-
gebied 

Initiatief Criteria Toelichting 
Draagvlak Energie Nieuw 

Onderwijs Opschalen kennisclips  X  Ingebracht door IM. Er ligt een projectplan 
en naar verwachting wordt er in 2022 al 
gestart met de realisatie. Dit in het kader 
van een aanvulling op het DLO-jaarplan 
2022 (waar video-onderwerpen nog geen 
onderdeel van zijn). Het is eigenlijk een 
doorlopen project vanuit 2022. 

 Nieuwe infrastructuur voor 
Toetsdossiers 

X   4 faculteiten vinden dit belangrijk. Is een 
ervaren knelpunt, brede wens tot 
verbetering. 

Leven Lang 
ontwikkelen 

Planvorming en realisatie 
gemeenschappelijk 
voorzieningen 

  X Aangepast door IM. Faculteiten kijken 
verschillend naar het onderwerp LLO. IM 
heeft de ingebrachte initiatieven gebundeld 
en in omvang teruggebracht. In 2023 start 
alleen de onderzoekfase die inzicht geeft in 
wat er speelt en wat er nodig is om te 
komen tot een plan van aanpak voor 2024 
en verder. Daarin zal ook de UvA-brede 
CRM-oplossing onderdeel van zijn en start 
dus na 2023. 

Onderwijs-
logistiek 

Stel een vraag/ Maak een 
afspraak 

X   4 faculteiten vinden dit belangrijk. 
Versterken informatievoorziening 
studenten. 

 Starten systeemvervanging 
Master Admissions 

X   Is een ervaren knelpunt, brede wens tot 
verbetering 

 Ontwikkelen Studieplan X X  Faculteiten vinden dit belangrijk. Het 
onderwerp is door de Programma-
stuurgroep Onderwijslogistiek daarom al 
gestart. Er zit veel energie bij betrokkenen 
om hier stappen te zetten. 

 Team realisatie docent 
informatievoorziening 

 X  Dit is een onderwerp waar docenten veel 
waarde aan hechtten en als zodanig geuit in 
diverse eerdere sessies in aanloop van de 
digitale agenda. Het onderwerp is door de 
Programmastuurgroep Onderwijslogistiek 
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Focus-
gebied 

Initiatief Criteria Toelichting 
Draagvlak Energie Nieuw 

daarom al gestart. Er zit veel energie bij 
betrokkenen om hier stappen te zetten. 

 Promotie Volg X   4 faculteiten vinden dit belangrijk. Is een 
ervaren knelpunt, brede wens tot 
verbetering. 

Bedrijfs-
voering 

Selecteren & implementeren 
verbeterd Call management 

X   4 faculteiten vinden dit belangrijk. Wensen 
dit niet uit te stellen omdat het veel werk 
met zich mee brengt in de daarop volgende 
jaren. Het budget is van € 300 k naar € 100 
k teruggebracht om daarvoor alleen het 
vooronderzoek te doen in 2023. 

 Enterprise architectuur   X Enterprise architectuur draagt bij aan de 
realisatie van alle focusgebieden o.a. voor 
Onderzoek waar een toekomstig beeld van 
een oplossing nog ontbreekt. 

Data en AI 
voor de UvA 

Grassroot-fonds voor 
bottom-up initiatieven 

X  X 3 faculteiten vinden dit belangrijk. Op dit 
focusgebied starten use cases om komende 
jaren vervolgstappen te zetten 

Duurzaamheid Versterken Inkoop / 
Combineren apparatuur voor 
werk en privé 

X  X 3 faculteiten vinden dit belangrijk. 

Responsible 
IT 

Onderdeel worden van een 
netwerk van instellingen / 
Ontwikkelen waardenbril  
Ontwikkelen van werkwijze 
voor toetsen van applicaties 
/ Ontwikkelen van criteria 
voor inkoop. / Start met 
planvorming voor de langere 
(>10 jaar) termijn 

  X Ingebracht door IM. Op het focusgebied 
Responsible IT willen we een start maken. 
Het is een onderwerp dat een lange adem 
vraagt. 

Samenwerken Samenwerken met externen 
(op de campus) 

X   4 faculteiten vinden dit belangrijk. Is een 
ervaren knelpunt, brede wens tot 
verbetering. 

 
Initiatieven met draagvlak (3 of 4 faculteiten die het belangrijk vinden) die 
worden doorgeschoven naar 2024 of verder 
 
• Onderzoek. Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven 

voor ResearchDrive. In 2023 wordt gestart met het opstellen van een enterprise architectuur. Dit 
omvat meer dan het focusgebied onderzoek. Het komt het focusgebied onderzoek wel ten goede. 
Dit in combinatie met het ingeplande initiatief ‘Visie op rekenkracht en opslag’ levert dit 
bouwstenen voor het meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag 
alternatieven voor ResearchDrive. 

• Informatiebeveiliging. Het verbeterplan Informatiebeveiliging zal in 2023 worden 
gecontinueerd. De gevraagde extra middelen zijn echter additioneel en worden minder urgent 
bevonden dan de wel geprioriteerde initiatieven in 2023. 

 
Initiatieven die op een andere wijze worden opgepakt 
 
• Leven Lang Ontwikkelen. De initiatieven ‘Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO’ en 

‘UvA-brede CRM-oplossing voor LLO’ zijn voor 3 faculteiten belangrijk. Faculteiten kijken 
verschillend naar het onderwerp LLO. IM heeft de ingebracht initiatieven gebundeld en in 
omvang teruggebracht. In 2023 start een onderzoekfase die inzicht geeft in wat er speelt en wat 
er nodig is. Het levert een plan van aanpak op voor 2024 en verder. Het werken aan de UvA-
brede CRM-oplossing start dus na 2023. 

• Onderzoek. Het Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods is voor 3 faculteiten 
belangrijk, maar zal onderdeel moeten gaan uitmaken van Onderzoek en advies 
datamanagement-diensten (Yoda/iRods) wat wel al onderdeel is van werkplan 2023 Research IT 
en begroot is in de categorie ‘vereist’. 
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• Bedrijfsvoering. Continue verbeter team (3 faculteiten vinden dit belangrijk). Na afstemming 
met het AC, blijkt dat in 2023 het budget voor het continu verbeterteam uit de AC-begroting kan 
komen. Mogelijk dat einde jaar aanvullend budget gewenst is, waarna het in 2024 en 2025 zal 
worden opgenomen in het portfolio om bredere use-cases op te pakken. 

 
Initiatieven die later, nader te bepalen, in de tijd worden opgepakt 
 
Als gevolg van bovenstaande priortering worden de volgende initiatieven ingepland voor 2024 en 
verder: 
Onderwijs 
• 1. Doorontwikkeling online study space   
• 2. Ontwikkeling digitaal toetsen (Toetsen op eigen Device (BYOD); Virtualisering Digitale 

Toetsomgeving; Datastromen automatiseren Digitaal Toetsen; AV-middelen in de toetszalen) 
• 4. Experimenten onderwijsruimten   
Leven Lang Ontwikkelen 
• 5. Adviseur/-domein-architect voor LLO-domein  
• 6. Werkgroep onderwijs-logistiek voor LLO  
• 8. UvA-brede CRM-oplossing voor LLO  
• 9. Onderzoek naar de inzet van DLO systemen voor LLO-onderwijs  
• 10. Edubadges pilot 
Onderzoek  
• 11. Meerjarenplan IT voor datamanagement Yoda/iRods  
• 12. Meerjarenplan voor doorontwikkeling Storage - grootschalige opslag alternatieven voor 

ResearchDrive  
• 13. Visie en kaders op centraal-decentraal ondersteunen van onderzoek   
• 14. Publieke waarden: Visie op kaders en eigenaarschap data; Kaders uitwerken en toepassen;  

Bewustwording medewerkers.  
Onderwijslogistiek 
• 18. Vernieuwing Studiegids  
• 21. Business analist Onderwijslogistiek  
• 22. Realisatie niet reguliere studenten  
Bedrijfsvoering 
•   
Data en AI voor de UvA 
• 25. Planvorming Data en AI: generieke infrastructuur beleid en organisatie. Planvorming 

generieke infrastructuur; Opstellen databeleid, inrichten organisatie en ontwikkelen en 
implementeren van data-governance  

• 26. Investeringsbudget voor data-specialisten  
Duurzaamheid 
• 29. Programma Smart Buildings voor UvA/HvA  
Responsible IT 
• 31. Kleinschalige pilots met ‘verantwoorde’ toepassingen 
Samenwerken 
• 32. Visie op samenwerken in een hybride omgeving  
Informatiebeveiliging 
• 34. Update verbeterplan Informatiebeveiliging CISO. 
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Bijlage 2: Initiatieven in samenwerking met de HvA 
 

Focusgebied Initiatief Toelichting 
Onderwijs Digitaal Toetsen Gezamenlijke aanbesteding van de 

toetssoftware. 
Onderzoek Thema ICT voor Onderzoek 

(business case) 
Worden zelfde producten (door)ontwikkelt 
(Research drive en VRE). 

Onderwijslogistiek SaNS Bijdrage aan Studenteninformatiesysteem dat 
gezamenlijk wordt beheerd door SaNS. 

Bedrijfsvoering SAP Roadmap Initiatieven in SAP-domein worden 
afgestemd tussen UvA en HvA. 

 Selecteren en implementeren 
van verbeterd call 
management 

Betreft de gemeenschappelijke diensten. 

 Aanbesteding print dienst Printdienst is een gezamenlijke dienst van 
UvA en HvA. 

Duurzaamheid Programma Smart buildings 
voor UvA/HvA 

Voor de HvA is een programma opgesteld 
dat ook voor de UvA een startpunt kan 
worden. 

Informatiebeveiliging Verhogen awareness Veel van de initiatieven voor het versterken 
van de informatiebeveiliging, zoals 
awareness, worden samen met de HvA 
uitgevoerd. 

Algemeen Cloud expertise team Het cloud expertise team bij ICTS werkt 
zowel voor UvA als voor de HvA. 
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Bijlage 3: Vertaling naar de begrotingsposten in de UvA-begroting 
 
 

 

Focusgebied Ambitie Initiatief Type V/K 2023
Jaarlijks 
budget Thema

Onderwijs Succesvolle adoptie Jaarplan DLO continue V 300 300
Scriptie workflow ingepland V 280 280
UvAQ ingepland V 465 465

Onderwijsmateriaal Aanbesteding video.uva.nl ingepland V 100 100
Opschalen Kennisclips ingepland K 100 100

Digitaal toetsen Digitaal toetsen (vernieuwing huidige toetsapplicatie) ingepland V 748 748
Nieuwe infrastructuur voor Toetsdossiers ingepland K 100 100

Grassroot innovatie Grassroots programma continue V 250 250
Matching opschaling Virtual Past Places ingepland V 90 90

Onderwijsdata Vinger aan de Pols ingepland V 300 300
Onderwijs Totaal Onderwijs Totaal 2733 550 2183
Leven Lang Ontwikkelen Algemeen Planvorming en realisatie gemeenschappelijk voorzieningen ingepland K 150 150

Leven Lang Ontwikkelen Leven Lang Ontwikkelen 150 0 150
Onderzoek State of the art infrastuctuur Visie op rekenkracht en opslag ingepland V 100 100

LISA GPU cluster ingepland V 400 400
Uitvoeringsplan Research IT 2023 continue V 750 750
Plan voor doorontwikkeling RDM ingepland V 200 200

Onderzoek Totaal Onderzoek Totaal 1450 0 1450
Onderwijslogistiek Inzicht voor studenten Voltooien implementatie studentensite en redactie ingepland V 90 90

Stel een vraag/ Maak een afspraak ingepland K 100 100
Continueren Master Admissions ingepland V 375 375
Starten systeemvervanging Master Admissions ingepland K 50 50
Ontwikkelen Studieplan ingepland K 100 100
Jaarlijks vernieuwingsbudget Online informatievoorziening continue V 250 250
Jaarlijks vernieuwingsbudget Glass continue V 150 150
RAUES ingepland V 50 50

Ontzorging docenten Team realisatie docent informatievoorziening ingepland K 300 300
Ondersteuning studieambitie Promotie volg ingepland K 250 250

Afronding implementatie TermTime ingepland V 150 150
POL Afschrijving continue V 775 775
SaNS continue V 200 200

Onderwijslogistiek Onderwijslogistiek Totaal 2840 250 2590
Bedrijfsvoering Wendbaarheid vergroten SAP Roadmap continue V 675 250 425

Informatievoorziening Vervanging Intranet ingepland V 400 400
Aanbesteding printen ingepland V 80 80

Processen optimaliseren Continue verbeter team ingepland
Selecteren & implementeren verbeterd Call management ingepland K 100 100
Enterprise architectuur ingepland K 150 150
Cloud expertise team ingepland V 475 475

Bedrijfsvoering Totaal Bedrijfsvoering Totaal 1880 250 1630
Data en AI voor de UvA Grassroot-fonds voor bottom-up initiatieven ingepland K 150 150
Data en AI voor de UvA Data en AI voor de UvA Totaal 150 0 150
Duurzaamheid Duurzame digitalisering Versterken inkoop ingepland K 50 50

Combineren apparatuur voor werk en privé ingepland K 50 50
Duurzaamheid Totaal Duurzaamheid Totaal 100 0 100
Responsible IT Publieke waarden in de 

praktijk
Samenwerking, coalitie-vorming en onderdeel worden van een 
netwerk van instellingen die het voortouw wil nemen

ingepland K 0 0

Ontwikkelen waardenbril en activeren van mensen die 
  

ingepland K 30 30
Ontwikkelen van werkwijze voor toetsen van applicaties ingepland K 30 30
Ontwikkelen van criteria voor aanbestedingen /inkoop. ingepland K 30 30
Start met planvorming voor de langere (>10 jaar) termijn ingepland K 64 64

Responsible IT Totaal Responsible IT Totaal 154 0 154
Samenwerken Effectief samenwerken Optimalisatie gebruik MS 365 ingepland V 185 185

Samenwerken met externe Samenwerken met externen (op de campus) ingepland K 200 200
Samenwerken Totaal Samenwerken Totaal 385 0 385
Informatiebeveiliging Domeinbreed Volwassenheid van informatiebeveiliging verhogen n.a.v. audits ingepland V 100 100

Verbeterplan IB CISO ingepland V 328 328
Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Totaal 428 0 428
Algemeen Afschrijvingen Afschrijvingen ingepland V 134 134

Doorbelasting Doorbelasting externen ICTS continue V 90 90
Totaal Algemeen Totaal Algemeen 224 224 0
Total initiatieven 10494 1274 9220

Kader 10220 1000 9220

Verschil t.o.v. kader -274 -274 0
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