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‘The most predictable feature of modern society is its unpredictability. 
We no longer believe that tomorrow will look much like today. 
Universities must fi nd ways to sustain the most cherished aspects of 
their core values, while discovering new ways to respond vigorously to 
the opportunities of a rapidly evolving world.’1

1 James D. Duderstadt, A University for the 21st Century Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. James Duderstadt is hoogleraar Science and Engineering en was 

naast decaan van de Faculty of Engineering ook jarenlang President van de University of Wisconsin, een van de grootste publieke instellingen voor hoger onderwijs in de VS.



7Woord vooraf

In dit boekje vindt u de instellingsplannen van de Universiteit van Amsterdam en 
de Hogeschool van Amsterdam voor de periode 2007-2010. 
Bij de voorbereiding is onder meer gebruik gemaakt van gesprekken die het 
College van Bestuur met medewerkers en studenten van de UvA en de HvA heeft 
gevoerd. De medezeggenschapsorganen van beide instellingen hebben ingestemd 
met de voornemens die in deze plannen worden uiteengezet. 

Voorafgaand leest u de Toekomstvisie, de ambities die het College koestert met 
betrekking tot de Universiteit van Amsterdam én de Hogeschool van Amsterdam. 
Deze visie is onderwerp van intensief gesprek met de medezeggenschap, maar 
niet formeel ter instemming voorgelegd. De Toekomstvisie bestrijkt een langere 
periode, omdat één van de belangrijkste keuzes die wij maken is dat wij de beide 
instellingen over tien jaar graag geïntegreerd zien tot één organisatie voor hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

College van Bestuur UvA-HvA 
Amsterdam, mei 2007





Toekomstvisie bij de instellingsplannen 
van de Universiteit van Amsterdam en de 
Hogeschool van Amsterdam 2007-2010
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10 1. Inleiding

Bij het Instellingsplan van de Universi-
teit van Amsterdam en het Instellings-
plan van de Hogeschool van Amsterdam 
heeft het College van Bestuur een toe-
komstvisie geformuleerd. Hierin wordt 
geschetst hoe de UvA en HvA zich de 
komende vijf tot tien jaar willen profile-
ren, welke keuzes zij willen maken en 
waarom. Die keuzes komen voort uit 
recente ontwikkelingen binnen onze 
instellingen maar vooral ook daarbui-
ten: de veranderende en toenemende 
vraag naar hoger opgeleiden, de groei-
ende diversiteit van de studentenpopu-
latie en de beroepsbevolking, de hoge 
vlucht van technologisering en digitali-
sering, en de steeds internationaler 
wordende arbeids- en opleidingsmarkt. 
De UvA en HvA zijn uitstekend geëqui-
peerd om de uitdagingen van de 21e 
eeuw aan te gaan, omdat zij zowel met 
wetenschappelijk als met hoger be-
roepsonderwijs stevig verankerd zijn in 
het Nederlandse onderwijs. UvA en HvA 
willen de samenwerking de komende 
jaren verder intensiveren; binnen tien 
jaar zal dit leiden tot één instelling 
voor hoger onderwijs.

Deze toekomstvisie benadrukt wat de 
kracht van onze beide organisaties is 
en welke meerwaarde die hechte samen-
werking kan opleveren voor studenten, 
voor medewerkers en voor de omgeving. 
UvA en HvA werken in de regio al samen 
met andere opleidingspartners, zoals 
de Vrije Universiteit, de Rietveld 
Academie en de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. Als 
Amsterdamse instelling voor hoger 
onderwijs willen UvA en HvA zich  
manifesteren als centrum voor kennis 
en professie in de Randstad en in de 

zogenoemde noordvleugel. In onze 
toekomstvisie schetsen wij ook waar 
de UvA en HvA staan in het landelijke 
onderwijsveld en welke rol zij willen 
spelen in een groeiende Europese 
markt voor studenten en onderzoekers 
met internationale ambities. In een 
snel veranderende wereldeconomie 
dienen universiteiten en hogescholen 
zich te bezinnen op hun  kerntaken, 
maar moeten zij tegelijkertijd wegen 
zoeken om tegemoet te komen aan 
nieuwe maatschappelijke behoeften. 
De belangrijkste onderwijsopdracht 
van de UvA en HvA zal zijn om studen-
ten te binden en hen te begeleiden 
naar een passend niveau met goede 
vooruitzichten op de arbeidsmarkt. 

2. Veranderingen en 
uitdagingen

In de afgelopen decennia hebben zich 
verschillende maatschappelijke, eco-
nomische en culturele ontwikkelingen 
voorgedaan die gevolgen hebben voor 
de inrichting van het hoger onderwijs. 
Die ontwikkelingen vragen om strate-
gische keuzes, keuzes die op het eerste 
gezicht soms paradoxaal lijken:
a.  De behoefte aan hoger onderwijs 

onder jongeren en volwassenen is 
de laatste vijftien jaar sterk toege-
nomen; het is de wens van opeen-
volgende kabinetten dat dit verder 
zal toenemen.2 Alleen met een hoog 
opgeleide beroepsbevolking is 
Nederland in staat de economische 
groei op peil te houden. Het gaat 
niet alleen om meer hoger opgelei-
den, de samenleving vraagt ook 
hoger opgeleiden met méér kennis.

b.  De samenleving en de arbeids-
markt willen hoger opgeleiden met 
gedegen academische kennis en 

2 Zie Investeren in 

Vermogen. Sociaal en 

Cultureel Rapport. Den 

Haag: Sociaal Cultureel 

Planbureau, 2006, p. 28 

voor de uitgesplitste 

percentages per etnische 

groep.
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11abstractievermogens, maar leggen 
ook steeds meer nadruk op profes-
sionele ontwikkeling. Om tegemoet 
te komen aan de vraag naar profes-
sioneel geschoolden zoeken instel-
lingen voor hoger onderwijs naar 
optimale combinaties van leerom-
geving en opleidingspraktijk, ook 
voor werkenden; duale trajecten, 
voltijds- en deeltijdopleidingen, 
bieden een antwoord op deze 
vraag.3 Ook verlangen studenten en 
bedrijven meer maatwerk en is er 
behoefte aan individuele variatie in 
studieloopbanen.

c.  Instellingen voor hoger onderwijs 
in Nederland hebben een sterke 
regionale en nationale functie. De 
band met de regio en de stad zijn 
voor de nationale positionering van 
een universiteit en hogeschool zeer 
belangrijk. Tegelijk hebben de ver-
dragen van Lissabon en Bologna 
het proces van internationalisering 
in gang gezet. Door de invoering 
van de bachelor-masterstructuur 
zal het Nederlandse hoger onder-
wijs in toenemende mate onder-
worpen worden aan internationale 
vergelijking, bijvoorbeeld in de vorm 
van internationale accreditatiepro-
cessen, en gaan instellingen in toe-
nemende mate concurreren op een 
Europese- en wereldmarkt voor de 
beste studenten en onderzoekers.

d.  Instellingen voor hoger onderwijs 
in Nederland zijn de laatste decennia 
groter geworden door fusies en 
samenwerkingsverbanden. Deze 
schaalvergroting was noodzakelijk 
omdat het moderne onderwijs 
grote investeringen vergt en effi-
ciëntie alleen bereikt kan worden 
bij een bepaalde schaalgrootte.  
Aan de andere kant zien we dat de 

effectiviteit van onderwijs en onder-
zoek slechts verbetert als mede-
werkers en studenten werken in 
kleine gemeenschappen, waar ze 
elkaar kennen en waar ze zich ver-
bonden weten met het werk dat zij 
dagelijks verrichten. 

e.  De etnische en culturele samen-
stelling van de Nederlandse bevol-
king verandert in snel tempo. 
Momenteel is 15% van de basis-
schoolleerlingen in Nederland van 
allochtone afkomst. In de regio 
Amsterdam is dat percentage veel 
hoger: meer dan 50%. In de  
komende vijf tot tien jaar zal het 
aandeel allochtone jongeren dat 
studeert aan een instelling voor 
hoger onderwijs aanzienlijk toene-
men.4 Het hoger onderwijs heeft 
een sterk emancipatoire functie en 
dient model te staan voor de ge-
wenste sociale cohesie en diver-
siteit in de samenleving.

f.  De vraag van bedrijfsleven en over-
heid naar zowel fundamenteel als 
toegepast onderzoek blijft onver-
minderd groot, terwijl de financiering 
ervan geleidelijk verschuift van 
eerste naar tweede en derde geld-
stroom. Enerzijds dwingen deze 
ontwikkelingen tot het maken van 
scherpe keuzes in onderzoeks-
zwaartepunten; anderzijds vragen 
ze juist om bevordering van onder-
zoek dat zich beweegt op het raak-
vlak van disciplines.5 Bovendien 
neemt de behoefte aan multidisci-
plinair onderzoek toe.6

g.  Ontwikkelingen in de technologische 
infrastructuur en de toenemende 
digitalisering van diensten vragen 
om hoger opgeleiden die zich opti-
maal en autonoom kunnen ont-
plooien in een technologische  

3  Zie Duaal als ideaal? 

Leren en werken in het 

beroeps- en hoger onder-

wijs. Sociaal Cultureel 

Planbureau, 2006.

4 Zie Investeren in 

Vermogen. Sociaal en 

Cultureel Rapport.  

Den Haag: Sociaal 

Cultureel Planbureau, 

2006, p. 28 voor de uitge-

splitste percentages per 

etnische groep.

5  Zie Sybille Reichert, 

Research Strategy and 

Management 

Development at 

European Universities. 

European University 

Association, 2006. 

Hoofdstuk 3. Zie ook: De 

bevordering van multi-

disciplinair onderzoek. 

Adviesraad voor Weten-

schaps- en Technologie-

beleid (AWT) 2003. 

6 Ontwerp en Ontwikke-

ling. De functie en plaats 

van onderzoeksactivitei-

ten in hogescholen. 

Advies AWT aan de rege-

ring, augustus 2005. 
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12 cultuur.7 Tegelijkertijd zien we een 
voortdurende beweging in de vast-
stelling van vereiste kennis en 
vaardigheden en de onderlinge  
relatie van die aspecten van com-
petenties. Het hoger onderwijs 
dient voortdurend – zij het kritisch – 
mee te bewegen en aan te sluiten 
op het eindniveau van het ‘aanleve-
rend’ onderwijs.

3. Strategische keuzes van 
de UvA en HvA

De combinatie van UvA en HvA heeft 
een uitstekende uitgangspositie om 
aan deze ontwikkelingen in de samen-
leving en het onderwijsveld tegemoet 
te komen. Een brede instelling biedt 
vele mogelijkheden en is in staat om 
aan soms schijnbaar tegenstrijdige 
eisen te voldoen. Er moeten echter wel 
duidelijke strategische keuzes voor de 
toekomst worden gemaakt:

a. Brede basis met vele toppen
De UvA en HvA zijn brede instellingen 
die tegelijkertijd willen excelleren in 
onderwijs en onderzoek. Een grote in-
stelling heeft als kracht dat zij een breed 
scala aan opleidingen kan bieden en 
dus veel studenten aan zich kan binden. 
Studenten met een wetenschappelijke, 
maatschappelijke en professionele  
oriëntatie op de arbeidsmarkt kunnen 
bij de UvA en HvA terecht voor een opti-
male ontplooiing van hun talenten. Dat 
betekent geen selectie aan de poort, 
maar wel het monitoren van studie-
prestaties en studiesucces, en een goed 
systeem van studieloopbaanbegeleiding 
waarbij in het eerste studiejaar oriënta-
tie, selectie, en eventuele verwijzing 
naar andere opleidingen centraal staan. 
Daarnaast streeft de UvA ernaar een 

van de beste algemene universiteiten 
van Europa te zijn en te blijven, zowel 
op het gebied van onderwijs als onder-
zoek; de HvA wil tot de beste brede 
hogescholen van Nederland behoren. 
Van studenten en docenten vragen we 
de bereidheid om te willen excelleren. 
Studenten op alle niveaus zullen zich 
uitgedaagd moeten voelen, en voort-
durend geprikkeld tot betere prestaties 
(bijv. door honoursprogramma’s). 
Docenten zullen door de beschikbaar-
heid van permanente (didactische) 
scholing en regelingen voor opfris-
verlof in staat zijn hun kennis en kunde 
te verbeteren; goede onderzoekers 
worden beoordeeld op prestaties en 
uitstekende prestaties worden beloond 
met meer tijd en geld. 
 
b. Twee instellingen in één 
combinatie
De Universiteit van Amsterdam staat 
voor academische vorming en weten-
schappelijke kennis; de Hogeschool van 
Amsterdam hecht sterk aan haar profiel 
van op toepassing gerichte kennis en 
professionele ontwikkeling. Om te vol-
doen aan de stijgende vraag naar hoger 
opgeleiden die academische kennis en 
professionele ontwikkeling combineren, 
maakt de UvA-HvA twee keuzes. 

Ten eerste streven we naar meer een-
heid in de organisatie van het onder-
wijs in beide instellingen, zodat door-
stroming, en eventueel stapeling van 
universitair en beroepsonderwijs, ge-
makkelijker wordt. Eenheid in toeken-
ning van studiepunten, transparantie in 
de niveauaanduiding van modulen bin-
nen elk van de twee onderwijssys-
temen, afspraken over doorstroming 
van bachelor- naar masterniveau en 
een uniform jaarrooster moeten ervoor 

7 Harry de Boer e.a. 

Academia in the 21st 

Century. An Analysis of 

Trends and Perspectives 

in Higher Education and 

Research. Adviesraad 

voor Wetenschaps- en 

Technologiebeleid (AWT) 

2002. 
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13zorgen dat het schakelen tussen beide 
typen opleidingen soepeler wordt. 

In de tweede plaats gaan we verschil-
lende typen onderwijs naar buiten toe 
beter profileren door het instellen van 
undergraduate schools en graduate 
schools. Dit is een logisch uitvloeisel 
van de bachelor-masterstructuur. In de 
undergraduate schools zijn de bachelor-
opleidingen georganiseerd. De graduate 
schools kennen twee divisies. In de ene 
zijn de aansluit- en de onderzoeks-
masters ondergebracht, alsmede de 
PhD-opleidingen, de andere divisie 
biedt plaats aan professionele masters. 
Het wetenschappelijke onderwijs kent 
al opleidingen waarin professionele en 
beroepsgerichte vaardigheden centraal 
staan (o.a. de zgn. duale masters), en 
de UvA en HvA bieden uitstekende  
mogelijkheden om op sommige van 
deze terreinen de krachten te bundelen. 
Samenwerking tussen UvA en HvA op 
opleidingsniveau heeft in de afgelopen 
vijf jaar een goede basis gelegd voor de 
verdere uitbouw en institutionalisering 
van deze verbanden.8

 
c. Dorpen in een stad, dorp in een 
wereld
De UvA en HvA zijn sterk verankerd in 
de stad Amsterdam en de regio Rand-
stad. Als grootste instellingen voor 
hoger onderwijs in Nederland vervul-
len we een belangrijke regionale func-
tie; de behoefte aan hoog opgeleid  
personeel in deze stad en regio zal de 
komende jaren eerder toe- dan afnemen. 
Als grote, brede instelling zijn we een 
belangrijke partner voor Amsterdam. 
Niet alleen zijn veel UvA- en HvA-ge-
bouwen gezichtsbepalend voor de stad, 
ook de studentenpopulatie drukt een 
kleurrijk stempel op het culturele en 

dynamische leefklimaat van de hoofd-
stad. Omgekeerd kleurt de rijkdom aan 
kunst en cultuur van Amsterdam de 
activiteiten en signatuur van de UvA en 
de HvA.  
In de afgelopen jaren zijn vele initiatie-
ven genomen om de banden tussen 
overheid, bedrijfsleven en de UvA en 
HvA aan te halen. De komende jaren 
investeren we in het bestendigen en 
verder versterken van deze banden.9  
In samenwerking met lokale overheden 
en organisaties worden maatschappe-
lijke en culturele activiteiten geïnitieerd 
die zorgen voor sprankelende interactie 
tussen student en stad. De UvA en HvA 
streven naar huisvesting in zgn. stads-
campussen die een overzichtelijke 
thuisbasis bieden voor studenten en 
docenten. Deze stadscampussen vor-
men ‘dorpen’ in de biotoop Amsterdam: 
campussen waar studenten en docenten 
zich thuis voelen, waar ze elkaar tegen-
komen en (her)kennen. 

Die versteviging van de band met de 
stad en regio versterkt ook de profielen 
van de UvA en HvA naar buiten toe. 
Amsterdam is een aantrekkelijke plek 
voor internationale studenten, docen-
ten en onderzoekers. Het afgelopen 
decennium hebben de UvA en HvA een 
vooraanstaande rol gespeeld in de in-
ternationalisering van het Nederlands 
hoger onderwijs. Behalve het bieden 
van een breed scala aan bacheloroplei-
dingen op wo- en hbo-niveau, richten 
de UvA en HvA zich met name op het 
niveau van de masteropleidingen op 
het aantrekken van studenten uit 
Europa en andere continenten. Alleen 
door het waarborgen van een interna-
tionaal profiel kunnen de instellingen 
zich straks meten met de beste instel-
lingen van Europa. 

8 Jacqueline van Zoggel 

(2005) ‘Intensieve samen-

werking tussen universi-

teiten en hogescholen: 

een onafwendbaar per-

spectief’ Th@ma 2: 11-14. 

Zie ook L. Schrijvers 

(2003). HBO-Rechten in 

Amsterdam een feit: het 

resultaat van samenwer-

king tussen de HvA en 

UvA. Tijdschrift voor 

Hoger Onderwijs en 

Management 10 (4): 

50-56. 

9 Het gaat hier bijvoor-

beeld om initiatieven als 

de Amsterdams Innovatie 

Motor, Kenniskring 

Amsterdam. 
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14 d. Klein binnen groot
Door de schaalgrootte kunnen de UvA 
en HvA de noodzakelijke en gewenste 
investeringen doen in huisvesting, 
technologie en infrastructuur van on-
derwijs en onderzoek. Studenten heb-
ben daardoor beschikking over ruime, 
gezamenlijke voorzieningen op het ge-
bied van bibliotheken, technologische 
ondersteuning en culturele activiteiten. 
De organisatie van onderwijs en onder-
zoek daarentegen wordt gekenmerkt 
door het principe ‘klein binnen groot’: 
eenheden met eigen ambities, bevoegd-
heden en resultaatverplichtingen. 
Alleen kleinere eenheden kunnen ade-
quaat inspringen op de veranderende 
behoeften van studenten en kunnen 
een hechte band kweken tussen do-
centen, onderzoekers, studenten en de 
maatschappelijke of professionele om-
geving. Onder de vlaggen UvA en HvA 
manifesteren zich vele instituten, 
schools, centra, etc. die elk een eigen 
gezicht hebben en elk een bijzondere 
inhoud bieden. Binnen die eenheden 
zijn de primaire processen (onderwijs 
en onderzoek) zodanig georganiseerd 
dat zij professionals en studenten mo-
tiveren en inspireren. Dit geheel zal 
weinig, maar wel heldere centrale  
regels kennen, en een zekere autono-
mie in het vertalen van die regels door 
de eenheden. 

e. Diversiteit en sociale cohesie
Een internationale oriëntatie past bij 
een veelkleurige stad als Amsterdam. 
De UvA en HvA herbergen een studen-
tenpopulatie die past bij de internatio-
nale en etnische verscheidenheid van 
een metropool in de 21e eeuw. De in-
stellingen stellen zich als doel deze 
diversiteit in de komende jaren een 
plek te bieden en de internationale 

component van een vakgebied of werk-
veld tot uitdrukking te laten komen in 
alle curricula. Tegelijk nemen de UvA 
en HvA hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid door meer studenten 
van niet-Nederlandse afkomst op te 
leiden en meer docenten en onderzoe-
kers van niet-Nederlandse origine aan 
te stellen. Een sterke vertegenwoordi-
ging van etnische en culturele minder-
heden in zowel de studentenpopulatie 
als in het docent- en onderzoekers-
corps van de instellingen draagt bij aan 
de sociale cohesie van de samenleving. 
Juist een brede instelling kan tegelij-
kertijd tegemoet komen aan de eman-
cipatoire eis die de overheid stelt aan 
het hoger onderwijs én aan het klas-
sieke Bildungs-ideaal: de student op te 
leiden tot wereldburger. 

f. Onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek van mede-
werkers vormt de kern van UvA en AMC, 
met daaromheen het stelsel van onder-
zoeksmasters en promotietrajecten. 
Financiering van onderzoek vindt 
steeds vaker plaats via de tweede 
(NWO, EU) en derde geldstroom  
(bedrijven, ministeries). De instelling 
beloont goed onderzoek en stimuleert 
excellent onderzoek. Door onderzoeks-
zwaartepunten aan te wijzen zetten  
we in op een strategische werving van 
extra middelen. Dit hoeft niet ten koste 
te gaan van onderzoek dat minder  
geëquipeerd is voor grootschalige 
fondswerving; wel gaat het ten koste 
van minder presterende onderzoekers 
of slecht geëvalueerde onderzoeks-
programma’s. Om te voorkomen dat 
onderzoekers alleen kiezen voor  
gevestigde disciplines en veilige stra-
tegieën, stimuleren de UvA en HvA in-
terdisciplinaire programma’s met in-
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15novatieve potentie. Interdisciplinariteit 
is immers ook een kenmerk van ons  
bacheloronderwijs, wat met name tot 
uitdrukking komt in de honourspro-
gramma’s en in extra modulen voor 
getalenteerde studenten. 

Ook de HvA investeert in onderzoeks-
activiteiten. De invoering van lectoraten 
is een eerste stap op weg naar de be-
vordering van onderzoek. In sommige 
vakgebieden zal samenwerking tussen 
academici en hbo-docenten nieuwe 
typen onderzoek opleveren; dit kan 
uitmonden in de organisatie van geza-
menlijke UvA-HvA onderzoekscentra. 
Er is een maatschappelijk belang dat 
zowel in het hbo als in het voortgezet 
onderwijs meer gepromoveerde docen-
ten gaan werken. De motivatie voor 
wetenschappelijk onderzoek kan al-
leen groeien als hiervoor breed gezaaid 
wordt.

g. Kwaliteit en competenties
Het onderwijs aan de UvA en HvA 
wordt gedragen door gedreven mensen 
die hun kennis van en passie voor het 
vakgebied liefst zo direct mogelijk over-
brengen aan studenten. Studenten zijn 
gebaat bij intensieve begeleiding en 
contact met hun docenten. De instel-
lingen stimuleren dan ook onderwijs in 
kleine groepen naast kennisoverdracht 
in groter verband. De binding van stu-
denten en docenten met hun opleiding 
(instituut, school, etc.) is cruciaal omdat 
engagement en gevoel van verbonden-
heid belangrijke succesfactoren zijn. 
Naast intensieve begeleiding betekent 
dat ook dat de UvA en HvA volop ruimte 
bieden aan activiteiten als sport, debat, 
mentorenprojecten, medezeggenschap, 
creativiteit en ontmoeting. 

Competentiegericht leren is gebaseerd 
op intensieve onderwijsactiviteiten, 
waarin de nodige kennis en vaardig-
heden worden verworven. Daarbij stelt 
de snel veranderende hoogwaardige 
technologische omgeving hoge eisen 
aan toekomstige werknemers, kennis-
werkers en ondernemers. De UvA en 
HvA stellen zich ten doel studenten 
veelvuldig in aanraking te brengen met 
hoogwaardige (informatie)technologie 
opdat zij zelfstandig leren werken in 
een digitale omgeving. De aanwezige 
expertise op het gebied van ICT binnen 
zowel de HvA als UvA zullen we hier-
voor benutten. 

4. Ambities en doelen

•	 	De UvA-HvA-combinatie, met inbe-
grip van het AMC en ACTA, biedt 
kwalitatief hoogstaand onderwijs 
en onderzoek op alle niveaus, en 
een transparant systeem van door-
stroommogelijkheden waardoor de 
kans op studiesucces en intellectuele 
ontplooiing voor iedere student op-
timaal is. 

•	 		De UvA en HvA bieden alle studen-
ten een passende opleiding, waarbij 
aandacht is voor het identificeren 
van talentvolle studenten om hun 
optimale uitdaging en begeleiding 
te kunnen bieden.

•	 	De UvA ambieert een hogere positie 
te bereiken in gerenommeerde 
mondiale rankings. 

•	 	De UvA behoort in 2010 tot de drie 
beste algemene universiteiten van 
het land en maakt, samen met de 
VU en kennisinstellingen als 
AMOLF, NIKHEF, CWI en SARA, 
onderdeel uit van het grootste lande-
lijke centrum voor fundamenteel 
natuurwetenschappelijk onderzoek. 



Toekomstvisie

16 •	 	De HvA is in 2010 de beste brede 
stedelijke hogeschool van Nederland 
met de hoogste kans op studie-
succes en de beste mogelijkheden 
tot doorstroom naar het weten-
schappelijk onderwijs. 

•	 	De UvA en de HvA behoren in 2010 
tot de door bedrijven en maat-
schappelijke instellingen best ge-
waardeerde onderzoekspartners in 
de regio Randstad. 

•	 	De instellingen realiseren hun ver-
bondenheid met de stad Amsterdam 
en hun sterke internationale positie 
door nauw samen te werken met 
stedelijke en regionale partners in 
overheid en bedrijfsleven.

•	 	De instellingen zijn vervlochten 
met Amsterdam als centrum voor 
kunst en cultuur en zetten zich in 
voor verdergaande samenwerking 
met partners op dit gebied (zoals  
de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten, het Rijksmuseum).

•	 	Met de VU, de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten en de 
Rietveld Academie bepaalt de UvA 
het gezicht van een gerenommeerd 
University College dat zich kenmerkt 
door interdisciplinaire programma’s 
met een Amsterdamse uitstraling.
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18 1. Korte samenvatting  
ambities en doelen

De Universiteit van Amsterdam wil 
zich in de komende vier jaar verder 
ontwikkelen tot een van de beste 
brede, algemene universiteiten van 
Nederland, waar uitstekend onderwijs 
gekoppeld is aan uitstekend onder-
zoek. Ze wil excellente onderzoekers 
en docenten aan trekken en hun een 
stimulerende omgeving bieden waarin 
ze hun talenten volop kunnen benutten. 
De UvA heeft een internationale uit-
straling en is een magneet voor bui-
tenlandse studenten die zich aange-
trokken voelen tot Amsterdam, een 
stad die ambitie, intellectuele ont-
plooiing en creativiteit hoog in het 
vaandel draagt. Samenwerking met 
de Hogeschool van Amsterdam geeft 
de instelling een uniek profiel in het 
Nederlandse hoger onderwijs, en leidt 
vooral tot nuttige nieuwe onderwijs- 
en onderzoeksvormen. Deze samen-
werking moet ook Nederlandse stu-
denten die uit een omgeving komen 
waar een opleiding in het hoger on-
derwijs niet gebruikelijk is, goede 
kansen geven om zich te ontwikkelen. 
Om deze ambities waar te maken, 
streeft de UvA naar een overzichte-
lijke en transparante organisatie en 
een stimulerend personeelsbeleid.  
De UvA vraagt om toewijding en in-
spanning van studenten en biedt in 
ruil daarvoor een uitdagende omge-
ving met goede ondersteuning. De 
UvA geeft ruimte aan individuele en 
disciplinaire eigenheid en stimuleert 
en beloont ambities, prestaties en 
innovatie. De instelling treedt naar 
buiten onder een duidelijk herkenbare 
vlag; kleinere eenheden die zichzelf 
inhoudelijk profileren binnen en  

buiten de universitaire wereld varen 
onder die vlag. De UvA positioneert 
zich nadrukkelijk in de regio Amster-
dam, maar is sterk naar buiten, op 
Europa en de rest van de wereld, ge-
richt. Om zo’n organisatie te worden, 
stelt de UvA concrete doelen op het 
gebied van onderwijs, onderzoek, per-
soneel, organisatiestructuur, interna-
tionalisering en financiën. 

2. Onderwijs

De Onderwijsvisie van de UvA bevat 
een aantal duidelijke keuzes en uit-
gangspunten met betrekking tot het 
onderwijs.10 De UvA kiest voor geen 
selectie aan de poort bij bachelorop-
leidingen11, voor de verplichte basis-
kwalificatie voor docenten, voor het 
bevorderen van interdisciplinariteit, 
voor de afstemming van de jaarroos-
tering en structurele aandacht voor 
studieloopbaanbegeleiding. Deze the-
ma’s maken inmiddels integraal deel 
uit van het beleid op het niveau van de 
faculteiten en onderwijsinstituten. 
Een aantal achterliggende principes 
worden in dit instellingsplan nader 
gespecificeerd en uitgewerkt.
Uit evaluaties van studenten en uit 
externe rankings, zoals Elsevier en de 
Studiekeuzegids, blijkt dat de UvA 
inhoudelijk goede programma’s heeft 
die door studenten worden geappreci-
eerd. Ook blijkt hieruit dat die inhoud 
adequaat tot goed gedoceerd wordt en 
dat docenten vakkundig zijn. De UvA 
beschikt over een sterke onderzoeks-
omgeving en die omgeving is noodza-
kelijk om een goed wetenschappelijk 
onderwijsprogramma in stand te kun-
nen houden. Uit diezelfde evaluaties 
en rankings komen echter ook steeds 
dezelfde minpunten naar voren:  

10 Onderwijsvisie UvA,  

2 februari 2006. 

Academische Zaken.  

11 M.u.v. Geneeskunde en 

Tandheelkunde die een 

numerus fixus kennen; 

zij hanteren decentrale 

selectie om jaarlijks een 

percentage van hun  

eerstejaars zelf te 

selecteren. 
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19de matige logistieke en materiële on-
dersteuning van onderwijsprocessen 
en gebrekkige dienstverlening aan de 
student. Verder laat de studievoort-
gang nogal eens te wensen over, zijn 
er relatief veel uitvallers met weinig 
behaalde studiepunten en is er te wei-
nig aandacht voor het leerproces van 
de student. 
Op beide punten, onderwijs en onder-
wijsorganisatie, willen we een commit-
mentbeleid nastreven. Het onderwijs 
is zodanig georganiseerd dat studen-
ten zich committeren aan hun studie 
en dat de instelling zich committeert 
aan studenten die zich inspannen voor 
hun opleiding. Studeren is een veel-
omvattende en verrijkende ervaring 
waarbij toewijding en inzet voor de 
studie essentieel zijn. De student kan 
zich daarnaast ontplooien op het ge-
bied van bestuurswerk, maatschap-
pelijke betrokkenheid en andere activi-
teiten buiten de studie. 
De UvA wil inzetten op het versterken 
van de binding tussen student en uni-
versiteit. Een goed studieloopbaan-
beleid bevordert dat studenten die aan 
een opleiding beginnen zich commit-
teren aan die opleiding en dat ze  
modulen waaraan ze begonnen zijn 
ook daadwerkelijk afmaken. Zo’n be-
leid vraagt van betrokkenen – docenten, 
studenten en managers – inspanningen 
op alle niveaus van de organisatie: op 
het niveau van afzonderlijke vakken 
en modules, op het niveau van oplei-
ding en onderwijsinstituut en op het 
niveau van de universiteit als geheel. 

Vakken en modules
We vragen studenten van hun kant zich 
te committeren aan het onderwijs: 
inschrijving voor een module of een 
andere onderwijseenheid is niet vrij-

blijvend en moet in het algemeen leiden 
tot succesvolle afronding. De vakken 
zelf moeten meer participerend worden 
gemaakt in die zin dat studenten niet 
eerst onderwijs volgen en pas daarna 
gaan leren, maar dat ze al tijdens het 
onderwijsprogramma worden aange-
zet tot studeren. Dat doel kan op ver-
schillende manieren worden bereikt: 
door de opbouw van de module met 
tussentoetsen, ondersteunende werk-
groepen en opdrachten die bonuspun-
ten opleveren. De faculteiten kunnen 
zich hierbij baseren op best practices 
binnen en buiten de UvA. 
De onderwijsorganisatie verplicht zich 
om het onderwijs op hoog niveau te 
geven. Een goed rooster met voldoende 
gelegenheid tot zelfstudie en door-
dachte (tussen)toetsen zijn daarin 
vitale ingrediënten. Daarnaast zal op 
vakniveau meer aandacht worden  
besteed aan sociale binding en samen-
werking tussen studenten. 

Niveau van opleidingen en 
onderwijsinstituten
Bacheloropleidingen12 voeren geen 
selectie-aan-de-poort beleid; ze richten 
zich wel op advisering en doorverwij-
zing van studenten die geen of onvol-
doende studieresultaten halen, vooral 
in het eerste jaar maar ook in de jaren 
daarna. Invoering van een vorm van 
intake met een plaatsingsdossier, 
zoals ook in de onderwijsvisie staat 
beschreven, zorgt voor meer zelf-
reflectie en zo ook voor meer zelf-
selectie door de student, zodat we 
beter weten wie we binnen krijgen.  
Dit helpt bij het voorspellen van kansen 
op studiesucces. Met behulp van een 
intake en plaatsingsdossier kunnen 
studenten zonodig al vóór de poort 
doorverwezen worden. De samenwer-

12 m.u.v. Geneeskunde  

en Tandheelkunde Voor 

deze opleidingen geldt 

een numerus fixus; zij 

hanteren decentrale 

selectie om jaarlijks een 

percentage van de eerste-

jaars zelf te selecteren.
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20 king met de HvA biedt de mogelijkheid 
om studenten die niet op de juiste 
plek zitten door te verwijzen naar een 
passender (beroepsgerichte) opleiding, 
met zo min mogelijk verlies aan stu-
diepunten. Een plaatsingsdossier be-
tekent ook dat er een startpunt is voor 
verdere studieloopbaanbegeleiding. 
De studievoortgang van iedere student 
zal daartoe nauwlettend gevolgd wor-
den, niet alleen om op elk later mo-
ment in de studie te kunnen verwijzen 
naar geschikte minoren of andere op-
leidingen, maar ook omdat zo’n dossier 
helpt bij het stimuleren en motiveren 
van studenten om alles uit hun studie 
te halen. Een mentor-tutorsysteem 
helpt studenten beter hun weg te vinden 
in het onderwijsprogramma. 
Commitment van de student moet 
vooral in het (begin van) het eerste 
jaar als norm gesteld worden. Uit on-
derzoek13 blijkt dat het studiegedrag 
uit het eerste jaar wordt meegenomen 
naar volgende jaren, en dus in belang-
rijke mate het studietempo van de 
student bepaalt. Het aantal punten 
dat de student in het eerste jaar haalt 
wordt in latere jaren doorgaans niet 
overtroffen. Als we er voor kunnen 
zorgen dat studenten in het eerste 
jaar meer resultaten boeken, is de 
doelstelling haalbaar dat de meeste 
studenten binnen vier jaar het bache-
lordiploma halen. Er moet zeker in 
het eerste jaar een goede spreiding 
van toetsmomenten komen, zodat 
studenten al vroeg feedback krijgen 
op hun prestaties en sneller inzien of 
zij goed bezig zijn, hun studiegedrag 
moeten bijsturen, óf moeten veranderen 
van studie.
De band tussen student en opleiding 
kan sterker worden door eenheid in 
de jaarprogramma’s aan te brengen 

en de samenhang van het curriculum 
te bevorderen. Onderwijsinstituten 
zullen zich sterk maken voor een 
‘jaargroepenbeleid’ zodat groepen 
studenten gezamenlijk het programma 
doorlopen. Onder het motto ‘iedere 
student moet zich gekend en erkend 
weten’ wordt er in elk jaar (voor zover 
dat nog niet het geval is) kleinschalig, 
intensief onderwijs aangeboden naast 
grootschalige hoorcolleges. Een 
sterke inhoudelijke en didactische 
coördinatie van jaarprogramma’s  
bevordert de interne coherentie van 
het curriculum. Daardoor hechten 
studenten zich sterker aan hun oplei-
ding als geheel. Overleg in docenten-
teams die samen het curriculum in-
vullen en bepalen, krijgt een centrale 
plaats in de onderwijsorganisatie. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van vakken en studieprogramma’s ligt 
bij deze teams; samen met de studenten 
in de opleidingscommissies bewaken 
zij de kwaliteit van de opleiding. De 
UvA hecht waarde aan goed functio-
nerende kwaliteitszorg (zoals bijvoor-
beeld via de Opleidingscommissies) 
en medezeggenschap (facultaire en 
universitaire student- en onderne-
mingsraden) die studenten en docen-
ten betrekken bij de opleidingen. 

Instellingsniveau 
Weinig studenten doen een minor in de 
bacheloropleiding buiten het eigen on-
derwijsinstituut. De UvA zet zich in 
voor het verbeteren van de onderwijs-
organisatie op het punt van onderlinge 
uitwisseling van vakken.14 Om dit te 
verbeteren, gaan we een uniforme 
jaarindeling invoeren alsmede een uni-
formering van de aanmeldingsproce-
dures en –termijnen voor de modulen. 

13 Bijvoorbeeld K. Meerum 

Terwogt-Kouwenhoven, 

Niet gewogen, toch te 

licht bevonden: analyse 

van de rendementspro-

blematiek bij de univer-

siteit (academisch proef-

schrift,  Kampen: Mondis, 

1990). En: M. van der Berg. 

Studeren? (G)een punt! 

Een kwantitatieve studie 

naar studievoortgang in 

het Nederlandse weten-

schappelijk onderwijs in 

de periode 1996-2000 

(academisch proefschrift, 

Thela Thesis: Amsterdam, 

2002).

14 Uit cijfers van Concern 

Control (22-1-2007) blijkt 

dat in 2005-06 bijna 90% 

van het aantal ec wordt 

behaald binnen het eigen 

onderwijsinstituut en 95% 

binnen de eigen faculteit. 
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21In de tweede plaats streeft de UvA naar 
een niveauaanduidingssysteem, waar-
bij per vak duidelijk gemaakt wordt op 
welk niveau het gevolgd en getoetst is 
(wo- of hbo-bachelormodulen jaar 1, 2 
en 3; honoursmodulen, mastermodulen). 
Met behulp van zo’n systeem kunnen 
examencommissies van opleidingen 
beter bepalen welke voorwaarden zij 
stellen aan een minor; ook worden 
hierdoor diplomabijlagen inzichtelijker 
en dat is een voorwaarde voor eventuele 
doorstroom naar andere (vervolg)- 
opleidingen. Het nieuwe studentinfor-
matiesysteem dat zowel aan de UvA 
als HvA gaat functioneren, zal voorzien 
in deze niveauaanduiding. 
Aan goede en excellente studenten 
biedt de UvA een uitdaging op maat.  
Er is een flinke groep studenten (onge-
veer 20%) die zich onvoldoende gesti-
muleerd voelt door de inhoud, het aan-
bod en de toetsing.15 Voor studenten 
die meer aan kunnen, zijn binnen som-
mige bacheloropleidingen al honours-
programma’s ontwikkeld en zijn er 
passende, vaak selectieve masters. 
Ook kunnen talentvolle studenten in-
terdisciplinaire (honours)programma’s 
volgen die hun horizon verbreden. 
Maar de aandacht voor deze studenten 
kan worden versterkt door de ontwik-
keling van selectieve honoursprogram-
ma’s bij alle opleidingen en door meer 
inhoudelijke uitdagingen.
De UvA kan veel winnen op het gebied 
van de verbetering van de onderwijs-
organisatie, de serviceverlening aan 
studenten en de faciliteiten. Het uit-
gangspunt ‘klein binnen groot’ zal als 
leidraad dienen voor het verbeteren 
van faciliteiten. Dat wil zeggen dat 
behoeften van de onderwijs- en onder-
zoeksinstituten maatgevend zijn voor 
de inrichting en sturing van onder-

steuning bij de universiteit en binnen 
de faculteiten.  
Tenslotte committeert de UvA zich 
aan de professionele ontwikkeling van 
haar docentencorps. Docenten dienen 
naast hun vakkennis ook didactische 
vaardigheden en onderwijskundige 
principes te kunnen toepassen. Het 
ontwikkelen van samenhangende on-
derwijsmodulen, curriculumopbouw 
en het ontwikkelen van toetsen krijgt 
ook een plaats in het scholingsaan-
bod. Ook voor het samenwerken in 
onderwijsteams komt aandacht, o.a. 
door het aanbieden van intervisie. 
Academisch onderwijs onderscheidt 
zich, eerder dan door organisatie en 
didactiek, door het vermogen uitda-
gende uitkomsten van onderzoek te 
begrijpen en nieuwe kennis over te 
dragen. Op de universiteit heeft uit-
stekend onderwijs een duidelijke band 
met uitstekend wetenschappelijk  
onderzoek, met nadruk ook in de 
bachelorfase.

3. Onderzoek

De Onderzoeksvisie van de UvA bevat 
alle strategische doelen die het College 
van Bestuur voor de komende zes jaar 
op het gebied van onderzoek wil be-
reiken.16 Het recente rapport van de 
European University Association (EUA) 
geeft een overzicht van effectieve 
maatregelen die Europese universitei-
ten hebben getroffen om de kwaliteit 
van onderzoek te verhogen.17 
Hieronder worden de hoofdlijnen uit 
de Onderzoeksvisie herhaald en op 
een aantal punten operationeel ge-
maakt op basis van de EUA-conclusies. 

15 Zie Tevredenheids-

monitor UvA.

16 Onderzoeksvisie 

Universiteit van 

Amsterdam. 

Academische Zaken, 

september 2006. 

17 Sybille Reichert, 

Research Strategy and 

Management 

Development at 

European University 

Association, 2006. 

European University 

Association, 2006.
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22 Onderzoekszwaartepunten
De UvA is een brede, internationaal 
toonaangevende onderzoeksuniversi-
teit. Om onderzoek te laten floreren is 
zowel breedte als massa nodig, maar 
ook specialisatie en focus. Initiatieven 
zoals ‘Pieken in de Delta’ wijzen op de 
noodzaak om onderzoekszwaartepun-
ten te kiezen die succesvol gebleken 
zijn en die voldoende aantrekkings-
kracht hebben om externe subsidies 
te verwerven en om gerenommeerde 
onderzoekers en studenten naar de 
UvA te trekken. Daarom wil het College 
dat elke faculteit een beperkt aantal, 
bijvoorbeeld één tot drie, onderzoeks-
programma’s of onderzoeksgroepen 
aanwijst die worden aangemerkt als 
onderzoekszwaartepunten. Het 
College en de decaan maken in het 
bestuursconvenant afspraken over de 
onderzoekszwaartepunten. 
Geoormerkte middelen kunnen bij-
voorbeeld ingezet worden voor een 
tijdelijke aanloopbekostiging voor het 
aantrekken van een excellente onder-
zoeker of (gast)hoog-leraar. 
Onderzoekszwaartepunten worden 
voorgedragen door de decanen, op 
advies van de onderzoeksdirecteuren, 
en dienen te zijn onderbouwd door 
externe evaluaties zoals oordelen van 
visitatiecommissies. Een onderzoeks-
zwaartepunt moet een duidelijke (in-
ternationale) uitstraling hebben en 
gericht zijn op het verwerven van ex-
terne onderzoeksgelden en/of een 
groot aandeel hebben in het overdragen 
van kennis aan de maatschappij (kennis-
valorisatie). Het zwaartepunt wordt in 
ieder geval geleid door een gerenom-
meerde hoogleraar.18 De decaan maakt 
de daarvoor benodigde middelen vrij 
uit het faculteitsbudget. Zwaartepunten 
worden per convenantsperiode geëva-

lueerd, waarna opnieuw een selectie 
zal worden gemaakt. 

Sturen op kwaliteit
De UvA wil de kwaliteit van onderzoek 
verbeteren door succesvolle onder-
zoeksgroepen meer ruimte te geven 
en excellente onderzoekers te belo-
nen. Dit is een beleidspunt dat in het 
EUA-rapport aangemerkt wordt als een 
van de belangrijke kwaliteitsbevorde-
rende maatregelen.19 In de eerste 
plaats wordt van faculteiten en onder-
zoeksinstituten verwacht dat zij goed 
presterende groepen zullen begunsti-
gen bij de verdeling van promovendi 
en postdoc-posities die gefinancierd 
worden uit hun eerste geldstroom 
budget. Waar dat mogelijk is, zal extra 
financiële ruimte worden gecreëerd 
door het afbouwen van minder of slecht 
presterende onderzoeksgroepen. De 
UvA bewaakt de kwaliteit van haar 
onderzoek via het UvA-protocol Onder-
zoeksevaluaties en doet met zoveel 
mogelijk externe evaluaties in landelijk 
verband mee. Op basis van de externe 
evaluaties zullen de onderzoeksinsti-
tuten per convenantsperiode in over-
leg met de decaan en de betrokken 
afdelingsvoorzitters bezien of het 
wenselijk en mogelijk is tot een her-
verdeling van onderzoeksmiddelen te 
komen. Los van de cyclus van beoor-
delingen van instituten kan het onder-
zoeksmanagement van faculteit of 
instituut goed presterende individuele 
onderzoekers belonen door ze meer 
onderzoekstijd toe te kennen. 

Bevorderen van interdisciplinair 
onderzoek
Het aanmoedigen van interdisciplinair 
wetenschappelijk onderzoek wordt 
door de EUA aangemerkt als een van 

18 Het EUA-rapport 

noemt het aantrekken 

van goede hoogleraren 

op onderzoekszwaarte-

punten een van de ‘most 

decisive strategic choi-

ces’ van een universiteit.

 
19 Zie EUA-rapport, para-

graaf 3.1 ‘Fostering ex-

cellence and improving 

performance’.
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23de belangrijkste kwaliteitsimpulsen 
voor succesvol onderzoek.20 Tot aan 
de invoering van de nieuwe allocatie-
systematiek (2006), heeft het College 
van Bestuur de exploratie en ontslui-
ting van innovatieve wetenschappe-
lijke gebieden gestimuleerd via het 
Universitair Onderzoek Fonds. 
Daarvoor is in het algemeen samen-
werking tussen onderzoekers uit ver-
schillende disciplines en faculteiten 
noodzakelijk. Het College zal dit be-
leid in overleg met de decanen voort-
zetten. Omdat alle onderzoeksgelden 
gealloceerd zijn bij de faculteiten, zal 
het College de faculteiten vragen 5% 
van hun onderzoeksbudget te beste-
den aan interdisciplinair onderzoek, 
waaruit faculteitsoverschrijdende 
initiatieven bekostigd worden. Op deze 
manier creëren we een incentive voor 
onderzoeksinstituten en faculteiten 
om deel te nemen aan grensover-
schrijdende initiatieven en krijgen 
onderzoekers de kans nieuw onder-
zoek uit te laten groeien tot een inter-
disciplinair programma. Als dergelijke 
programma’s succesvol zijn, kan de 
faculteit besluiten ze na enige tijd te 
verankeren in een onderzoeksinsti-
tuut of een onderzoekscentrum.
De UvA wil gezamenlijke benoemingen 
van hoogleraren door meer dan één 
faculteit bevorderen. College en deca-
nen zullen hierover afspraken maken. 
Goed presterende innovatieve onder-
zoeksgroepen die over de grenzen van 
instituten heen werken, kunnen door 
twee of meer decanen worden voor-
gedragen voor extra financiering als 
onderzoekszwaartepunt. 
Interdisciplinaire onderzoeksgroepen 
hebben de mogelijkheid uit te groeien 
tot onderzoekscentra, waardoor de 
betrokken groep vanuit een betere 

institutionele setting tweede en derde 
geldstroom subsidies kan verwerven.
 
Stimuleren van promoties
Goed onderzoek is sterk verweven 
met goed onderwijs. In overeenstem-
ming met de Nederlandse en Europese 
ambities het aantal hoger opgeleiden 
te doen toenemen, streeft de UvA naar 
een groei van het aantal promotie-
plaatsen. Een van de prioriteiten in de 
komende vier jaar zal zijn om 10-15 % 
meer promoties te realiseren dan op dit 
moment het geval is. In het allocatie-
model zit al een sterke prikkel tot het 
opvoeren van de promotieaantallen. 
Deze prikkel zal de komende jaren 
worden versterkt door alternatieven 
te creëren voor het aanstellen van 
promovendi, zodat de match tussen 
de individuele promovendus en de 
specifieke opleidingssituatie waarbinnen 
het promotietraject moet worden uit-
gevoerd verbeterd kan worden. 
Verhoging van het promotierendement 
kan worden gerealiseerd door o.a. te 
zorgen voor een betere aansluiting 
van de PhD-trajecten op de research 
masters. De verantwoordelijkheid 
hiervoor zal liggen bij de graduate 
schools (zie verder punt 5), maar de 
input van onderzoeksinstituten in de 
opleiding van promovendi is onont-
beerlijk. Door een heldere fasering 
van het promotietraject dat eventueel 
voortbouwt op de research master 
kunnen we meer en betere kandidaten 
aantrekken, vooral uit het buitenland. 
Met het oog daarop is het ook voor het 
post-masterniveau belangrijk dat el-
ders behaalde (research) master-
diploma’s kunnen meetellen in het 
traject naar een PhD. 
Voor professionele specialisaties die 
momenteel geen universitaire pendant 

20 Zie EUA-rapport, para-

graaf 3.3 ‘Interdiscipli-

narity and cross fertili- 

zation’.
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24 kennen, kunnen graduate schools 
nieuwe diplomatrajecten ontwikkelen 
(zie ook punt 5).21 De Adviesraad voor 
Wetenschaps- en Techniekbeleid be-
pleit in een recente nota het instellen 
van gevarieerde onderzoeksopleidingen 
naast de traditionele  
promotietrajecten.22 De raad wijst ook 
op de noodzakelijke betrokkenheid 
van beroepsverenigingen en maat-
schappelijke organisaties bij de tot-
standkoming van verkorte onderzoe-
kersopleidingen. De UvA stimuleert 
deze initiatieven, en hoopt dat deze 
ook leiden tot hechtere samenwerking 
tussen UvA- en HvA- medewerkers. 

Het aantrekken van strategische 
onderzoeksgelden
De laatste vijf jaar heeft er een ver-
schuiving plaatsgevonden van eerste 
naar tweede geldstroom en van fun-
damenteel georiënteerde onderzoeks-
vragen naar onderzoeksvragen met 
een meer strategisch en maatschap-
pelijk karakter. Individueel en onge-
bonden onderzoek maakt steeds 
meer plaats voor programmatisch, 
internationaal georiënteerd, groot-
schalig onderzoek waarvoor subsidies 
alleen via competitieve aanvraagrondes 
(gecoördineerd door NWO, KNAW, EU, 
OCW/EZ) verkregen kunnen worden. 
Om in deze competities met succes 
mee te dingen, zal de UvA via de  
onderzoeksinstituten voldoende  
financiële middelen ter beschikking 
moeten stellen om bij het verwerven 
van deze subsidies de vereiste  
matching te bieden. Onderzoeks-
groepen zullen worden gestimuleerd 
om thema’s te formuleren die binnen 
grootschaliger samenwerkingsver-
banden kunnen leiden tot externe 
subsidies. De bedoeling is om de  

komende vier jaar de inkomsten uit 
tweede en derde geldstroom-onder-
zoek met 10% te verhogen. De incen-
tives hiervoor zijn al in het allocatie-
model verdisconteerd. Bij het verdelen 
van het onderzoeksbudget over de 
onderzoeksinstituten zullen faculteiten 
oog moeten hebben voor het nakomen 
van matchingsverplichtingen. 

Kennisvalorisatie en partnerships
De UvA en HvA, in hechte samenwerking 
met het AMC, streven naar een sterke 
binding tussen universiteit en indus-
triële en maatschappelijke partners. 
Dat zal vooral tot uitdrukking moeten 
komen in partnerships in onderzoek. 
Regionale partnerships blijken een 
belangrijke stimulans voor onder-
zoeksinitiatieven.23 De UvA en HvA par-
ticiperen in verschillende netwerken 
die op samenwerking in de regio ge-
richt zijn (Amsterdamse Innovatie-
motor, Kenniskring). Het stimuleren 
van samenwerking is niet alleen be-
langrijk om funding uit de derde geld-
stroom aan te trekken, maar ook om-
dat steeds meer tweede geldstroom 
subsidies van deze verbintenissen  
afhankelijk zijn. Onderzoeksinstituten 
zullen uitdrukkelijk gestimuleerd wor-
den zich te richten op samenwerking 
met industriële en maatschappelijke 
partners. Het oprichten van tijdelijke 
consortia van kennisinstellingen, die 
samen beter in staat zijn externe fond-
sen voor een bepaald maatschappelijk 
geïnspireerd onderzoeksthema te wer-
ven, wordt door de UvA aangemoedigd 
via het allocatiemodel.
Op internationaal vlak is de UvA lid van 
de League of Research Universities 
(LERU), die zich sterk maakt voor een 
leidende positie van research-inten-
sieve universiteiten als gesprekspart-

21 Een voorbeeld van zo’n 

nieuw promotietraject is 

het professional  

doctorate: zo is een 

‘PsyD’ in de VS een pro-

fessional doctorate in 

psychologie voor in het 

veld werkzame therapeu-

ten. Zie bijvoorbeeld John 

Norcross et.al. ‘Graduate 

Study in Psychology’. 

American Psychologist 9 

(December 2005): 

959-75. 

22 AWT, brief 

‘Onderzoeksloopbanen’ 

gericht aan de minister 

van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap van 15 

juli 2005. 

23 Zie EUA rapport, para-

graaf 3.5 ‘Expanding 

knowledge transfer, buil-

ding partnerships with 

industry and creating a 

mentality of innovation’.
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25ner voor overheden en als aanbieder 
van excellent onderwijs dat nauw is 
verbonden met fundamenteel 
onderzoek.

4. Personeel

In de afgelopen jaren heeft de UvA  
ingezet op een personeelsbeleid dat 
rekening houdt met een sterk verande-
rende onderwijsomgeving, studenten-
populatie en bekostigingssystematiek. 
Zo is er een verplichte basiskwalificatie 
voor beginnende docenten ingevoerd 
en is er meer aandacht gekomen voor 
tussentijdse training van docenten op 
didactisch gebied. Dat was slechts een 
begin, en het personeelsbeleid van de 
komende jaren zal aandacht blijven 
geven aan kwaliteitsbevordering. Het 
toekomstig personeelsbeleid van de 
UvA mag niet te afhankelijk zijn van 
een budgettair en historisch bepaald 
formatieplan, maar moet meer aan-
dacht besteden aan de individuele pro-
fessionele ontwikkeling van medewer-
kers. Dat beleid zal in de komende vier 
jaar de volgende speerpunten kennen: 
loopbaanbeleid, strategische perso-
neelsplanning, werken in resultaatver-
antwoordelijke teams en alternatieve 
aanstellingsvormen voor promovendi.24 
Loopbaanbeleid is cruciaal voor de 
kwaliteit van de UvA als onderwijs- en 
onderzoeksinstelling. Enerzijds wordt 
de ‘selectie aan de poort’ versterkt: 
vaste aanstellingen volgen alleen als 
een wetenschappelijk medewerker 
zichzelf gedurende meerdere jaren 
bewezen heeft in onderzoek en onder-
wijs. Anderzijds zullen wetenschappers, 
samen met hun leidinggevenden af-
spraken gaan maken over de lange 
termijn. Leeftijdsbewust loopbaanbe-
leid betekent dat men vooruit kijkt en 

tijdens de loopbaan rekening houdt 
met veranderende wensen en moge-
lijkheden. Jaargesprekken vormen de 
basis voor loopbaanbeleid: voor iedere 
medewerker wordt daarin afgesproken 
wat de inzet voor dat jaar is en wordt 
ook naar het perspectief op langere 
termijn gekeken. De afspraken die lei-
dinggevende en medewerker in deze 
jaargesprekken maken, zijn niet vrij-
blijvend en er zal dan ook geïnvesteerd 
worden in training van leidinggevenden 
voor het voeren van deze gesprekken. 
Omdat wetenschappelijke onderzoeks-
prestaties zich gewoonlijk op iets  
langere termijn laten meten, zullen 
onderzoekers ook minstens eens in de 
vijf jaar een beoordeling krijgen. 
Beoordeling van onderzoek geschiedt 
op basis van (externe) evaluaties van 
hele onderzoeksgroepen, maar ook op 
basis van individuele dossiers. Deze 
dossiers kunnen behalve aan onder-
zoeksdirecteuren eventueel ook aan 
(internationale) peers ter beoordeling 
worden voorgelegd. Op basis van  
geleverde prestaties worden bindende 
afspraken gemaakt over de toekom-
stige inzetbaarheid voor onderwijs en 
onderzoek. Bij geringe prestaties van 
vaste medewerkers kan onderzoekstijd 
worden verminderd en/of kan de func-
tiewaardering worden bijgesteld. 
Nieuwe universitair docenten zullen als 
regel beginnen met 30% onderzoeks-
tijd. Dit percentage kan worden aange-
vuld op basis van geleverde onder-
zoeksprestaties. Het is de bedoeling 
dat periodieken niet automatisch wor-
den toegekend, maar worden gekop-
peld aan beoordelingsmomenten. Pas 
bij systematische implementatie van 
dit beleid kan worden overgegaan op 
prestatiegebonden, flexibele beloning 
en kan een goed doorstroombeleid  

24 De inhoud van het  

personeelsbeleid wordt 

beschreven in een apart 

cahier.
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26 gevoerd worden, bijvoorbeeld in de 
vorm van tenure tracks. 
Het management van schools of 
onderzoeksinstituten zal duidelijke 
afspraken maken met de decaan over 
het te voeren strategisch personeels-
beleid. Dit is alleen mogelijk als de 
leiding beschikt over een goed beeld 
van de individuele mogelijkheden van 
alle medewerkers. Waar mogelijk zul-
len meerjarige afspraken met mede-
werkers worden gemaakt t.a.v. hun 
inzet en loopbaanwensen. Een derge-
lijke gestructureerde aanpak maakt 
het mogelijk om op middellange ter-
mijn afspraken te maken met schools 
en instituten wat betreft de inzet van 
personeel voor de primaire taken van 
de universiteit. Zo’n meerjarig per-
spectief op het personeelsbeleid  
omvat onder meer een systematisch 
scholingsbeleid voor medewerkers, 
afspraken over het eventueel sparen 
voor en opnemen van sabbatical en 
tijdelijke mobiliteit in de vorm van  
detachering of uitwisseling. Talentvolle 
onderzoekers in dienst van de UvA, 
die zich enige tijd willen concentreren 
op grensverleggend en innovatief on-
derzoek, kunnen een beroep doen op 
een door de instelling gefinancierd 
sabbatical. Deze onderzoekers zullen, 
analoog aan de situatie in het NIAS, in 
een gezamenlijke setting hun onder-
zoek uitvoeren en, analoog aan de 
universiteitshoogleraren, enkele ge-
zamenlijke initiatieven ontwikkelen 
ter bevordering van interdisciplinaire 
kennisoverdracht. 
In de organisatie van werkzaamheden 
van wetenschappelijk personeel, voor 
zowel onderwijs als onderzoek, komt 
het accent te liggen op resultaatverant-
woordelijke teams. Er valt geen simpel 
format te geven voor de samenstelling 

van deze teams, omdat de invulling 
afhankelijk is van het functioneren van 
het team in zijn specifieke onderwijs- 
of onderzoeksomgeving. 

Onderwijsteams zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van een pakket aan 
duidelijk omschreven taken. De team-
leider is verantwoordelijk voor het re-
sultaat en bevordert het overleg binnen 
het team en tussen andere (clusters 
van) teams. Onderzoek heeft een hoog 
zelforganiserend vermogen, maar dat 
neemt niet weg dat onderzoek in veel 
alfa en gamma disciplines gebaat zal 
zijn bij teamvorming. Onderzoek ver-
richten in teams werkt prestatieverho-
gend, mits er voldoende aandacht be-
staat voor belangrijke succesfactoren, 
zoals voldoende financiële middelen en 
de aanwezigheid van een competente 
senior onderzoeker. Binnen het functie-
waarderingssysteem wordt ruimte  
gecreëerd om teamcoördinatoren of 
onderzoeksleiders die (nog) niet de 
rang van universitair hoofddocent of 
hoogleraar hebben door middel van 
extra tijd of een financiële toelage te 
belonen en hen te prikkelen om hun 
leidinggevende of coördinerende kwa-
liteiten te ontwikkelen en tot wasdom 
te brengen. 
Een belangrijk doel van de UvA is het 
realiseren van meer promoties. De 
huidige aanstellingsvormen voor pro-
movendi sluiten niet (meer) goed aan 
bij de complexe manier waarop tegen-
woordig veel onderzoek gefinancierd 
wordt. De UvA zal daarom aanvullende 
alternatieve modellen voor de huidige 
aanstellingsvorm ontwikkelen. Een 
gewenste combinatie van onderwijs 
geven, onderwijs volgen en het schrij-
ven van een dissertatie vormt hierbij 
het uitgangspunt. Zo zal de mogelijk-
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27heid worden onderzocht om betaalde 
research- of teaching-assistantships 
te koppelen aan beurzen voor het stu-
diegedeelte van de PhD-opleiding (c.q. 
de research master). In het Angelsak-
sische model hebben PhD-studenten 
vijf jaar de tijd om, naast het betaald 
geven van onderwijs of assisteren bij 
onderzoek, zelf onderwijs te volgen en 
een dissertatie te schrijven. Voor inter-
nationale studenten biedt dit model 
vele voordelen, maar ook voor Neder-
landse kandidaten kan het een aan-
trekkelijke manier zijn om de noodza-
kelijke werkervaring op te doen en 
meer perspectief te creëren op de 
arbeidsmarkt.
Om de ambities op het gebied van  
onderwijs en onderzoek te realiseren, 
is een hoogwaardige ondersteuning 
van groot belang. Daarom zal ook het 
ondersteunend en beheerspersoneel 
(obp) een helder loopbaanperspectief 
geboden worden alsmede goede  
mogelijkheden tot scholing. Onder-
steunend en beheerspersoneel krijgt 
duidelijke aansturing van hun leiding-
gevenden en opereert op basis van ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden, 
waar mogelijk in teamverband.
 
5. Organisatie

De UvA streeft naar een heldere en 
herkenbare organisatiestructuur die 
voldoende ruimte laat voor de beno-
digde variaties binnen faculteiten. 
Bovendien wil de instelling een inter-
nationaal gangbare organisatiematrix, 
waarin diverse vormen van onderwijs 
en onderzoek onder herkenbare aan-
duidingen aangeboden worden. 
Faculteiten, met decanen aan het 
hoofd, zorgen voor de aansturing van 
de eenheden voor onderwijs en on-

derzoek, geclusterd in schools en on-
derzoeksinstituten, en voor de aan-
sturing van personeel, geclusterd in 
afdelingen en teams. Sommige facul-
teiten, zoals de FEB, kennen meer dan 
één school (Amsterdam Business 
School en Amsterdam School of 
Economics); andere faculteiten, zoals 
Geneeskunde, hebben een ongedeeld 
bachelor-master curriculum, maar 
hebben wel een graduate school. De 
meeste faculteiten (FMG, FGw, FNWI, 
FdR) hebben momenteel nog één of 
meer onderwijsinstituten-oude-stijl. 
Enkele faculteiten, zoals de FNWI, de 
FdR en de FGw, zijn bezig de struc-
tuur van de onderwijsorganisatie aan 
te passen door indeling in twee een-
heden: een undergraduate school 
naast een graduate school.25 Om een-
heid in de organisatiestructuur en 
internationale herkenbaarheid te be-
vorderen, zal de UvA overgaan tot het 
instellen van undergraduate schools 
en graduate schools.

Undergraduate schools
Alle bacheloropleidingen, ingedeeld  
in opleidingsclusters, worden onder-
gebracht in undergraduate schools. 
Een undergraduate school staat onder 
leiding van een undergraduate director 
die zelfstandige bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden heeft en recht-
streeks onder de decaan valt. Een 
undergraduate school coördineert het 
onderwijsaanbod in de bachelorfase, 
de kwaliteitszorg van het onderwijs, 
verzorgt voorlichting en werving. De 
inhoud van de opleidingen blijft de 
verantwoordelijkheid van docenten-
teams en onderwijscoördinatoren in 
de verschillende (clusters van) 
bacheloropleidingen.
 

25 Binnen de UvA zijn de 

volgende graduate 

schools reeds gevormd 

of worden op dit moment 

gerealiseerd: Amsterdam 

Graduate School of 

Medical Science, 

Amsterdam Graduate 

School of Science, 

Amsterdam Graduate 

School of Humanities en 

het Tinbergen Institute 

for Economics. Het 

Tinbergen Instituut is  

een landelijke graduate 

school en research insti-

tuut voortkomend uit de 

samenwerking tussen de 

UvA, de Erasmus 

Universiteit en de Vrije 

Universiteit. 
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28 Graduate schools
Alle (research) masters en promovendi-
opleidingen worden onderdeel van 
graduate schools. Elk van de graduate 
schools heeft een gedifferentieerd 
aanbod van opleidingen en diploma-
trajecten (graduate programmes); 
naast research masters en PhD-oplei-
dingen kunnen eventueel ook éénjarige 
disciplinaire masters (de zgn. door-
stroommasters) worden opgenomen. 
Tussen research master en promotie-
traject zit een harde knip; het zijn twee 
aparte trajecten met een eigen selectie-
moment. Om de aansluiting van re-
search masters op promotietrajecten 
te bevorderen, zullen ook de PhD-oplei-
dingen beschreven worden in termen 
van studieonderdelen (bijv. onderwijs 
volgen, onderwijs geven, onderzoek 
doen en onderzoeksresultaten vast-
leggen in een dissertatie); de disser-
tatie blijft daarbij het exclusieve crite-
rium voor de toekenning van het doc-
toraat. Onderdelen van het promotie-
traject kunnen door de graduate 
school zelf worden gegeven, óf inge-
vuld worden in overleg met onder-
zoeksinstituten of landelijke onder-
zoeksscholen. Dat laatste kan alleen 
als met alle betrokken onderzoeks-
scholen afspraken worden gemaakt 
over de weging van bepaalde onder-
delen in het promotietraject. 
De graduate school, onder leiding van 
een graduate dean, is verantwoorde-
lijk voor de structuur, kwaliteit en op-
bouw van de (research) master- en 
promovendi-opleidingen. De graduate 
dean wordt in zijn werkzaamheden 
bijgestaan door een Board of Graduate 
Studies, waarin ook studenten vertegen-
woordigd zijn.
Binnen de graduate schools wordt 
een aparte divisie gevormd waarin 

met name beroepsgerichte (duale) 
masteropleidingen en eventuele post-
mastertrajecten ondergebracht zijn. 
Binnen deze divisie kunnen ook  
samenwerkingsverbanden zijn tussen 
UvA, HvA en wellicht één of meer 
partners uit het beroepsveld. Om leer- 
en werkomgeving op elkaar af te 
stemmen, wordt nauw samengewerkt 
met publieke partners en partners uit 
het beroepenveld.
Bij voorkeur is deze unit een cluster 
van opleidingen die elkaar versterken 
en aanvullen. De beoogde wisselwer-
king hoeft niet uitsluitend inhoudelijk 
te zijn, maar kan ook betekenen dat alle 
opleidingen een gemeenschappelijk 
onderwijsconcept nastreven, zoals het 
gebruik van leerateliers, combinaties 
van leren en werken, gezamenlijke 
stageprojecten en leeronderzoeken. 
Zo’n clustering van professionele op-
leidingen zal in elk geval tot stand 
worden gebracht op de terreinen van 
ICT en multimedia, lerarenopleidingen, 
gezondheidszorg en levensweten- 
schappen. 

6. Internationalisering

Een eenduidig systeem van roostering, 
studiepuntenweging en een niveau-
aanduidingssysteem (punt 2), en een 
transparante structuur van de UvA-
onderwijsorganisatie in undergraduate 
schools en graduate schools (punt 5) 
is een stimulans voor verdere interna-
tionalisering. De UvA streeft ernaar 
dat de nieuwe instroom van studenten 
in de post-bachelorfase voor een groot 
deel uit het buitenland komt. De invoe-
ring van aantrekkelijke Engelstalige 
mastervarianten versterkt de potentiële 
aantrekkingskracht van Amsterdam 
als internationale studiestad. 
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26 Zie Notitie Internatio-

nalisering en Marketing 

(augustus 2005). 

Academische Zaken. 

Internationalisering is en blijft een 
belangrijk speerpunt van de UvA en 
zal op drie punten worden geïntensi-
veerd: uitwisseling, samenwerking en 
instroombevordering.26

De UvA wil de mobiliteit van inkomende 
en uitgaande studenten op zowel  
bachelor- als masterniveau bevorderen 
via uitwisseling met vaste buitenlandse 
partners. Om dit te faciliteren wordt 
het bestand aan uitwisselingspartners 
regelmatig bekeken in termen van be-
schikbare plaatsen en niveau, en zono-
dig aangepast. Grootste knelpunten zijn 
de strakke curricula en de beperkte 
stimulansen die opleidingen (kunnen) 
geven aan studenten; op de organisatie 
van het curriculum (zie punt 2) valt 
daarom veel winst te behalen. Om 
Nederlandse studenten beter voor te 
bereiden op een verblijf in het buiten-
land en studeren aan de UvA aantrek-
kelijker te maken voor studenten van 
elders, gaat de UvA meer onderwijs in 
Engelse taalvaardigheid aanbieden, 
voor zowel docenten als studenten.  
Het gewenste niveau van ‘academic 
English’ dient in de eindtermen van de 
alle bacheloropleidingen te worden 
opgenomen. Studentenmobiliteit in de 
bachelorfase is uitermate belangrijk 
voor het aantrekken van studenten 
voor de latere masterfase; deze bache-
lorstudenten hebben dan immers al 
kennis gemaakt met Amsterdam. 
Daarom zullen de undergraduate 
schools zich inspannen om te zorgen 
voor het aanbieden van zoveel mogelijk 
‘English streams’ naast de bestaande 
Nederlandstalige opleidingen, eventueel 
in combinatie met honoursprogramma’s.
De UvA wil de institutionele samen-
werking met buitenlandse universiteiten 
intensiveren. Dat wil zeggen dat we via 
onze samenwerkingsverbanden niet 

alleen gunstige randvoorwaarden willen 
scheppen voor de uitwisseling van stu-
denten en personeel, maar dat we ook 
gezamenlijk met zusterinstellingen willen 
optrekken m.b.t. de inhoud van het 
onderwijs. Dat kan zowel in lichte vorm 
(uitwisseling van modulen) als in zware 
vorm (gezamenlijke opleidingen die 
leiden tot dubbeldiploma’s) plaats- 
vinden. 
De UvA wil de instroom van buiten-
landse studenten in de graduate fase 
bevorderen. Met name de research 
masters dienen model te staan voor 
het international classroom concept 
en aantrekkelijk te zijn voor goede stu-
denten uit alle delen van de wereld. De 
ambitie is om in 2010 ten minste 25% 
van de masterstudenten uit het buiten-
land te halen. Uit een onderzoek naar 
de ervaringen van internationale stu-
denten die een hele opleiding volgen 
aan de UvA blijkt dat men tevreden is 
over de kwaliteit van het onderwijs, 
maar dat er ontevredenheid bestaat 
over sociale aspecten en voorzieningen, 
in het bijzonder huisvesting, informa-
tievoorziening, visa afwikkeling, admi-
nistratieve procedures en interactie met 
Nederlandse studenten en docenten. 
Om de ambitie van 25% buitenlandse 
masterstudenten te realiseren, zal de 
UvA extra inspanningen moeten ver-
richten om bovenstaande praktische 
belemmeringen te verminderen. 
Tenslotte wil de UvA de toegang van 
internationale studenten bevorderen 
door financiële drempels voor talent 
uit het buitenland te verlagen. Voor de 
meest talentvolle studenten van buiten 
Europa, die kostendekkende college-
gelden moeten betalen, zijn vanaf 
2007/2008 de Amsterdam Merit 
Scholarships beschikbaar. 
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30 7. Samenwerking binnen het 
Amsterdams Hoger Onderwijs

De belangrijkste partner van de UvA is 
uiteraard de HvA. Daarnaast onder-
houden UvA, HvA en het AMC samen-
werkingsrelaties met zeer veel instel-
lingen op alle niveaus van de AHO-
organisatie. Speciaal zijn hierin de 
samenwerkingsrelaties met de Vrije 
Universiteit omdat we nu eenmaal in 
dezelfde stad zijn gehuisvest. Met de 
VU deelt de UvA al jaren succesvol de 
tandheelkundefaculteit ACTA en ook 
op het terrein van de bètafaculteiten 
wordt al langer intensief samenge-
werkt. Daarnaast participeren UvA en 
VU gezamenlijk in interuniversitaire 
samenwerkingsverbanden, zoals bij-
voorbeeld het Tinbergen Instituut.
De komende jaren staan twee nieuwe 
samenwerkingsrelaties centraal.  
Ten eerste het onderzoeksinitiatief 
Systeembiologie; een formele samen-
werking is getekend voor het Nether-
lands Institute for Systems Biology 
waarin UvA, VU, AMOLF en CWI parti- 
ciperen.
Ten tweede onderzoeken de stad 
Amsterdam, de UvA en VU samen met 
de Rietveld Academie en de Hogeschool 
voor de Kunsten, de mogelijkheid een 
University College in Amsterdam te 
starten. Dit sluit aan bij het speerpunt 
Amsterdam Kennisstad van de gemeente 
en bij de ambities van UvA en VU op het 
gebied van internationalisering.
Als belangrijk aandachtspunt in de  
samenwerking met de HvA geldt de 
komende jaren de kwaliteitsbewaking 
en kwaliteitsverbetering van schakel- 
en doorstroomprogramma’s, zodat het 
niveau van masteropleidingen gewaar-
borgd blijft. De Examencommissies van 
de UvA vervullen daarbij een rol in het 

formuleren en bewaken van de eind-
termen van de bacheloropleidingen en 
de instroomeisen voor de masters. 

8. Bedrijfsvoering

Bovenstaande beleidsvoornemens, 
zoals o.a. het verbeteren van studie-
succes, het werken in kleine eenheden 
en het inrichten van schools, vereisen 
duidelijke randvoorwaarden voor de 
organisatie van de universiteit als  
geheel. De UvA gaat investeren in de 
verbetering van de bedrijfsvoering en 
serviceverlening aan studenten en  
medewerkers. Gedurende de looptijd 
van dit Instellingsplan gaan we de vol-
gende doelstellingen realiseren:
•	 	Het verder ontwikkelen van de cen-

trale dienstverlening van o.m. 
Administratief Centrum, Facilitair 
Centrum en Informatiserings 
Centrum tot goed werkende shared 
services centra voor de UvA. Met 
de afnemers van deze services zijn 
goede afspraken over kwaliteit en 
prijs van de dienstverlening nood-
zakelijk. Daarvoor is hechte samen-
werking nodig tussen de centrale 
eenheden, de faculteiten en de  
instituten. Instrumenten daarvoor 
zijn onder meer het operationalise-
ren van gebruikersoverleggen, ver-
beteren van de helpdeskfunctie en 
inrichten van accountmanagement. 

•	 	Het optimaliseren van de kwaliteit 
van de bedrijfsvoering door middel 
van het verder benutten van de 
hiervoor genoemde shared services 
centra in samenwerking met de 
HvA en waar wenselijk met het 
AMC.
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31•	 	Het versterken van de control-
functie op centraal en decentraal 
niveau.

•	 	Het verbeteren van governance, 
d.w.z. horizontale en verticale  
verantwoording van bestuur aan 
toezichthouders, medezeggen-
schapsorganen, subsidiegevers en 
de maatschappij.

•	 	Het aanpassen van de bedrijfsvoe-
ring aan de voorgestelde organisa-
tie in undergraduate schools en  
graduate schools. In 2007 wordt 
een business case uitgewerkt die 
als model kan dienen voor verdere 
implementatie. 

Realisatie van de beleidsvoornemens 
uit het Instellingsplan heeft uiteraard 
gevolgen voor de verhouding tussen 
interne bekostiging enerzijds en ex-
terne bekostiging anderzijds. 

Het allocatiemodel en het 
Instellingsplan 
In 2006 is na een uitgebreide discussie 
binnen de UvA het allocatiemodel vast-
gesteld. Dit prestatiebekostigingsmodel 
geeft een heldere verdeling van de 
middelen over de faculteiten en biedt 
de faculteiten de mogelijkheid om bin-
nen deze kaders eigen beleidsprioritei-
ten te stellen. Dit allocatiemodel is  
bedoeld om te komen tot een transpa-
rante verdeling van de rijksbijdrage en 
de collegegelden die de UvA ontvangt 
voor de uitvoering van haar wettelijke 
taken. Hoewel de universiteit bevoegd 
is om tussen onderwijs en onderzoek 
te schuiven, sluit de opzet van de bud-
getallocatie aan bij de onderverdeling 
van de rijksbijdrage. Met andere woor-
den, de UvA ziet het onderwijsdeel van 
de rijksbijdrage plus het wettelijke col-
legegeld als het bedrag dat Nederland, 

gemiddeld en taakstellend, over heeft 
voor een wetenschappelijke opleiding. 
Een universiteit heeft zelf slechts zeer 
beperkte mogelijkheden om de inkom-
sten te verhogen. Daaruit volgt dat de 
ambities van het Instellingsplan in het 
algemeen dienen te worden gereali-
seerd door verschuivingen en bespa-
ringen binnen het bestaande taken-
pakket en door de huidige financiële 
middelen nog beter in te zetten.
Op twee punten spoort het allocatie-
model niet met de rijksbegroting. 
Enerzijds bestaat een forse time lag 
tussen de rijksbijdrage en de interne 
budgettering. Anderzijds is de huidige 
koppeling van interne budgettering van 
onderwijs en onderzoek aan (onderwijs) 
prestaties beduidend steiler  dan die 
van de externe bekostiging van de uni-
versiteit. Intern genereert een extra 
studiepunt gemiddeld € 40 meer bud-
get voor de faculteit dan de universiteit 
er uiteindelijk via de rijksbekostiging 
voor terug krijgt. 

Een en ander betekent dat bij sterke 
groei van prestaties – meer studenten 
of meer prestaties per student – de 
universiteit op centraal niveau geld 
tekort gaat komen. In 2007 (en 2008) 
kunnen tekorten worden opgevangen 
door extra besparingen op de centrale 
eenheden en op de themabudgetten.  
In structurele zin moet een andere op-
lossing worden gezocht om de tering 
naar de nering te zetten. In de komende  
periode zal in het licht van het Instel-
lingsplan nader moeten worden ge-
sproken over de financiële consequen-
ties van het huidige allocatiemodel en 
de betekenis daarvan voor onder meer 
de besteding van de strategische com-
ponent, het opleidingsportfolio van de 
UvA, de wijze van koppeling van  
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teerde normprijs per studiepunt, de 
mogelijkheden tot differentiatie van het 
collegegeld, in het bijzonder een kosten-
dekkend tarief voor schakelprogramma’s 
en het bepleiten van vrije(re) college-
gelden in masteropleidingen. 
Daarnaast moet, zoals gezegd, ge-
werkt worden aan de verhoging van de 
inkomsten op langere termijn door:
•	 	verhoging van (netto) inkomsten uit 

tweede en derde geldstroom.
•  friendraising (w.o. alumnibeleid) en 

fundraising.

Het budgetallocatiemodel is, in ieder 
geval wat betreft het onderwijs, kosten-
georiënteerd. Voor de tweede en derde 
geldstroom geldt dat inzetten op groei 
van deze middelen voor de faculteiten 
taakstellend zal zijn in de komende 
jaren; binnen de faculteiten zullen de 
kosten waar mogelijk geflexibiliseerd 
moeten worden door te sturen op de 
verhouding tussen de vaste en varia-
bele kosten van mensen en middelen.

9. Locatiebeleid en 
huisvesting

De Universiteit van Amsterdam gaat 
zich de komende jaren concentreren 
op vier campussen in de stad: de 
Binnenstad, het Roeterseiland, het 
Sciencepark en het Medical Science 
Park (AMC). ACTA zal zijn gehuisvest 
op de VU campus. Op het Sciencepark 
zullen naast instituten van de UvA en 
NWO tevens onderdelen van de VU en 
de HvA hun locatie hebben. In 2007 zal 
het Huisvestingsplan 2005 worden ge-
actualiseerd. De uitvoering van het 
huisvestingsplan zal ca. 10 jaar in be-
slag nemen. Hiervoor zijn financiële 
middelen in de meerjarenbegroting 

opgenomen. Bij de realisatie van de 
huisvesting kiest de universiteit voor 
generieke gebouwen die zowel voor 
onderwijs-, onderzoek- als kantoor-
functies gebruikt kunnen worden. Het 
adagium ‘klein binnen groot’ vereist bij 
het ontwerp van nieuwe huisvesting 
specifieke aandacht voor het tot stand 
brengen van gebouwen met voldoende 
ruimte voor ontmoeting en eigen iden-
titeit. Dit alles binnen de kaders die 
voor de UvA gelden, waarbij het aspect 
duurzaamheid bij investeringen en ex-
ploitatie van ruimten en gebouwen een 
belangrijke rol speelt. De verbinding 
met de stad vraagt bovendien extra 
aandacht voor de inrichting van de 
openbare ruimten. De uitvoering van 
de plannen voor onder meer de verbin-
ding van het Roeterseiland met de 
Amstelcampus van de HvA, zullen lei-
den tot een aansprekende plaats waar 
over vijf jaar ca. 40.000 studenten,  
binnen kleine herkenbare eenheden, 
meedoen aan het hoger onderwijs.
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34 1. Korte samenvatting  
ambities en doelstellingen

De Hogeschool van Amsterdam is een 
belangrijk onderdeel van de stad 
Amsterdam. Zij is een van de grote 
werkgevers in de regio en tienduizenden 
HvA-studenten en stagiairs bevolken 
en beïnvloeden de stad. Eenmaal afge-
studeerd werken velen van hen in in-
stellingen, bedrijven en ondernemingen 
in deze regio; docenten, studenten en 
afgestudeerden zijn sterk vertegenwoor-
digd in de netwerken in en om de stad. 
De doelstelling van de HvA is drieledig: 
in de eerste plaats het opleiden van 
studenten tot all round professionals 
die zich met grote mate van zelfstan-
digheid verder kunnen specialiseren. 
Daarnaast stelt de HvA zich tot taak 
om studenten op te leiden tot maat-
schappelijk betrokken en zelfbewuste 
burgers die bijdragen aan de democra-
tische samenleving. Ten derde stelt de 
HvA de ontwikkeling van de individuele 
student centraal en richt zij zich op de 
ontplooiing van individuele talenten. 
Deze drie doelstellingen, gericht op  
de ontwikkeling van de economie, de 
samenleving en het individu, liggen ten 
grondslag aan de ambitie om in 2010 
de aantrekkelijkste hogeschool van 
Nederland te zijn. 
In dit deel van het Instellingsplan staat 
hoe de HvA deze ambities wil operatio-
naliseren in beleidsdoelstellingen met 
betrekking tot onderwijs, internationa-
lisering en technologie, onderzoek, 
personeel, huisvesting en organisatie. 
Voor de komende jaren zijn drie be-
langrijke speerpunten gedefinieerd: 
studiesucces, kennisontwikkeling in 
en met de praktijk en professionaliteit. 
De beschrijvingen in dit plan dienen  
vooral om een overzicht te geven van 

de beleidsvoornemens voor de komende 
vier jaar. 

2. Onderwijs

De HvA is breed toegankelijk en herbergt 
een grote variëteit aan opleidingen. De 
diversiteit van de studentenpopulatie 
en het gevarieerde opleidingenaanbod 
vormen de grote kracht van de instel-
ling. Speerpunt voor de komende jaren 
is het verhogen van het studiesucces 
van studenten. In 2010 zijn de studie-
rendementen van alle opleidingen van 
de HvA het hoogst in vergelijking met 
opleidingen in een soortgelijke (is:  
stedelijke) omgeving. 
De HvA profileert zich als een onder-
wijsinstelling die studenten maximale 
kansen op studiesucces biedt. Zij stelt 
zich als doel dat elke student die be-
schikt over voldoende vooropleiding, 
motivatie en capaciteiten de eindstreep 
haalt. Daarvoor is volledige en eerlijke 
voorlichting vereist, evenals goede en 
uitdagende onderwijsprogramma’s en 
een zorgvuldig systeem van studie-
loopbaanbegeleiding. De HvA stemt de 
inhoud en de kwaliteit van haar oplei-
dingen af op de eisen van het afnemend 
werkveld. De instelling profileert zich 
als ‘hbo-met-een-plus’: elke opleiding 
staat garant voor het hbo-niveau van 
de afgestudeerden en onderscheidt 
zich van zusteropleidingen door expli-
ciete profilering op één of meer speer-
punten. Elk domein werkt deze eigen 
profielkenmerken uit in zowel het  
onderwijs (alle opleidingen) als het 
onderzoek; dit zijn immers elkaar ver-
sterkende processen. Deze profilering is 
de focus bij alle activiteiten en relaties 
van het domein, dé reden waarom de 
buitenwereld (werkveld, partners, stu-
denten) juist dít domein zal opzoeken. 
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punten (iedereen welkom, hoog niveau) 
is dat de instelling zich sterk inzet voor 
het binden van vakbekwame en enthou-
siaste docenten door hun goede arbeids-
voorwaarden, werkomstandigheden, 
ondersteuning en ontwikkelkansen te 
bieden; tegelijk willen we studenten 
aan ons binden door hun goed onder-
wijs te bieden in uitdagende leeromge-
vingen, ondersteund door een systeem 
van studieloopbaanbegeleiding waarin 
de student als individu wordt (h)erkend 
en gestimuleerd. Alleen dan kan de 
belangrijkste onderwijsdoelstelling, 
namelijk het verhogen van het studie-
succes, gehaald worden. 

Hieronder volgt een aantal specifieke 
punten voor het bereiken van deze 
doelstelling. 
 
Voorlichting en deficiëntie- 
onderwijs
Door een duidelijk en eerlijk wervings-
beleid krijgen potentiële studenten 
inzicht in de eisen die opleidingen stel-
len ten aanzien van motivatie, kennis-
niveau en werkwijze. Alle activiteiten 
‘voor de poort’ zijn erop gericht om 
geïnteresseerde, gekwalificeerde stu-
denten naar de HvA te trekken; tegelijk 
is er duidelijkheid over het gewenste 
niveau en studiegedrag. Waar mogelijk 
helpt de HvA aspirant-studenten om op 
het noodzakelijke startniveau te komen. 
Kennisdeficiënties of lacunes in studie-
vaardigheden worden herkend en  
benoemd in een zo vroeg mogelijk sta-
dium; de komende tijd worden, mede 
met het oog op nieuwe wetgeving,  
keuzes gemaakt ten aanzien van het 
instroombeleid en de aansluiting op 
het vo- en mbo-onderwijs. Allerlei  
vormen van assessment, toetsing en 

scholing voor de poort worden hierin 
betrokken. 

Instroom en propedeuse jaar
Actuele demografische ontwikkelingen 
in Nederland leiden ertoe dat de HvA 
ook de komende jaren een grote in-
stroom van studenten verwacht die 
zich kenmerkt door pluriformiteit in 
cultureel-maatschappelijke en sociaal-
economische achtergrond, in leeftijd 
en beginsituatie. De HvA is trots op 
deze diverse populatie en spant zich  
in om aan deze variëteit tegemoet te 
komen door elke student persoonlijk te 
benaderen. Indien wenselijk en waar 
mogelijk zal de HvA opleidingstrajecten 
aanbieden die speciaal toegesneden 
zijn op de wensen van specifieke  
groepen instromers, zoals ouderen.  
De opleidingen doen er alles aan om 
elke student op de juiste plaats te krij-
gen en kiezen daarbij voor individuele 
ondersteuning. De HvA selecteert niet 
aan de poort, maar het propedeusejaar 
heeft een sterk oriënterende, verwij-
zende en selecterende functie. Indien 
studenten niet op de juiste plek zitten, 
worden ze geadviseerd en begeleid in 
de overstap naar een andere opleiding 
met zo min mogelijk studievertraging. 
De HvA biedt instellingsbreed onder-
steunende diensten zoals bijvoorbeeld 
het TSOC (Taal- en Schakel Onderwijs-
centrum) en het studentmentoren- 
project. 

Doorstroom en studieloopbaan- 
begeleiding
De HvA streeft ernaar om voortijdige 
studieafbreking te voorkomen. Wie een 
opleiding niet aankan omdat hij op de 
verkeerde plaats zit, dient op een zo 
vroeg mogelijk moment in de studie 
geholpen te worden bij het maken van 
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gaan krijgen goed onderwijs en studie-
loopbaanbegeleiding die erop gericht 
is de talenten van iedereen met vol-
doende capaciteiten optimaal tot hun 
recht te laten komen Voor wie dat nodig 
heeft, wordt extra onderwijs (deficiëntie-
onderwijs) en begeleiding aangeboden. 
Tijdens de onderwijsprogramma’s krij-
gen studenten van meet af aan feedback 
over hun studievoortgang en hun niveau 
van functioneren, waardoor ze inzicht 
in hun kansen op succes hebben en hun 
functioneren kunnen bijstellen. 
De opleidingen bieden gevarieerde en 
studeerbare curricula, en zij nemen 
maatregelen om de sociale en inhoude-
lijke binding van studenten te versterken. 

Variëteit in leertrajecten
De HvA biedt een scala aan opleidingen 
en leertrajecten waarmee studenten 
hun kennis kunnen ontwikkelen. De 
instelling verwacht veel van haar stu-
denten. Alle opleidingen bestaan uit 
een major met daarbinnen keuze-
mogelijkheden voor stages en 
(afstudeer)projecten. Verdere individuele 
verrijking, verbreding en verdieping is 
mogelijk door het volgen van een minor. 
Afhankelijk van de (groepen) instro-
mende studenten worden per opleiding 
verschillende leertrajecten ingericht 
met aandacht voor diversiteit in didac-
tische concepten, organisatie- en werk-
vormen. Voor excellente studenten is 
er naast het basisprogramma ook een 
versneld leerprogramma; studenten die 
zich onvoldoende uitgedaagd voelen 
door het reguliere programma worden 
in staat gesteld méér stof op een hoger 
niveau te verwerken door het volgen 
van zogenaamde honoursprogramma’s. 
Tenslotte bieden de Universiteit van 
Amsterdam en de HvA tezamen voor 

veel opleidingen in het derde en vierde 
jaar van het curriculum aansluitende 
schakel- en/of doorstroomtrajecten 
naar een wo-master. In 2010 is er voor 
elke bacheloropleiding van de HvA een 
doorstroommogelijkheid naar minimaal 
één passende  hbo- en/of wo-masterop- 
leiding. 

Onderwijsorganisatie 
In de instelling is waar nodig eenheid 
in de organisatie van het onderwijs 
gerealiseerd. Er is een uniform jaar-
rooster dat zal worden gestroomlijnd 
met het jaarrooster van de UvA; zo-
doende kunnen studenten gebruik-
maken van delen binnen een groter 
onderwijsaanbod. Een van de belang-
rijkste condities voor studiesucces is 
de inhoudelijke betrokkenheid en toe-
wijding van studenten; dit vraagt om 
intensieve studieprogramma’s en die 
biedt de HvA dan ook. De contacturen 
bevatten een goede mix van verschil-
lende werkvormen in groepen van  
gevarieerde samenstelling en grootte. 
Daarnaast bieden de opleidingen facili-
teiten voor zelfstudie en wordt er in de 
laatste jaren van de studie een groeiend 
beroep gedaan op zelfredzaamheid, 
professionele houding en het zelfstandig 
realiseren van leerdoelen. 

Relatie met het afnemend veld
Het werkveld vraagt om verschillende 
typen medewerkers: grote organisaties 
vragen veelal om domeinbreed opge-
leide professionals die zich met een 
grote mate van zelfstandigheid verder 
kunnen specialiseren in hun werk. Het 
midden- en kleinbedrijf verwacht vol-
ledig toegeruste mensen die meteen 
aan de slag kunnen. De HvA voldoet 
aan deze verschillende vragen van het 
werkveld en leidt professionals op die 
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ren. Een van de belangrijkste onder-
scheidende kenmerken van het hoger 
onderwijs in het algemeen, en van de 
HvA in het bijzonder, is het afstemmen 
van de onderwijsactiviteiten en het op-
leidingsniveau op de behoeften van het 
latere werkveld van de student.
Professionele gerichtheid betekent in 
de eerste plaats dat studenten vanaf 
het eerste jaar van hun opleiding tot  
de afronding ervan inzicht krijgen in 
die beroepspraktijk: wat zijn de eisen 
die aan de uitoefenaar van dit beroep 
gesteld worden? Wat wordt er qua  
kennis en niveau van professionele 
leraren, verplegers, informatici, account 
managers, etc. verwacht? 
In de tweede plaats betekent profes-
sionele gerichtheid het ontwikkelen 
van de competenties waar het werk-
veld om vraagt. Een afgestudeerde aan 
de HvA heeft de houding van een pro-
fessional, dat wil zeggen, hij of zij is in 
staat om zelfstandig te opereren in een 
veeleisende werkomgeving. 
En ten derde betekent professionele 
gerichtheid dat studenten al tijdens de 
opleiding veelvuldig in aanraking komen 
met het werkveld zodat ze het beroeps-
veld vanuit de praktijk leren kennen, 
en die praktijk gebruiken om hun eigen 
leerproces te sturen. Stages en combi-
naties van leren en werken hebben een 
centrale plaats in de didactische uit-
gangspunten van iedere opleiding. Er 
wordt ook grote waarde gehecht aan 
persoonlijke contacten tussen HvA-
docenten en het werkveld omdat deze 
een basis vormen voor de ontwikkeling 
van geïntegreerde leerconcepten. Alleen 
dan kunnen we onze doelstelling waar-
maken om in 2010 een belangrijke 
speler in de kennisinfrastructuur van 
deze regio te zijn. 

Competentiegericht onderwijs
In lijn met landelijke ontwikkelingen is 
competentiemanagement in het werk-
veld vertaald naar het onderwijs. Alle 
opleidingen zijn competentiegericht. 
Zo sluiten de opleidingen goed aan bij 
de (HR-)systematiek in het werkveld 
en sluit de studieloopbaanontwikkeling 
van studenten aan bij hun loopbaan-
ontwikkeling als professional. 
Afgestudeerden die hun entree op de 
arbeidsmarkt maken, beschikken over 
de vereiste vakkennis en beroepsspe-
cifieke competenties. In samenwerking 
met het afnemend veld zijn algemene 
en specifieke competentieprofielen per 
opleiding ontwikkeld. Deze zijn rich-
tinggevend voor de inhoud en het  
niveau van een opleiding. Daarbij zijn 
landelijk de hbo-kernkwalificaties en in 
Europees verband de key competences 
for lifelong learning voor elke opleiding 
van de HvA belangrijke criteria voor het 
niveau. Competentieontwikkeling is 
gebaseerd op praktijkgerelateerd on-
derwijs (projecten, casuïstiek, werk-
plekleren), ‘vakken’ (theorie en vaar-
digheden) en reflectie. Zij vormen sa-
men de bouwstenen voor het curricu-
lum. De opleidingen bieden van meet 
af aan een mix van aanbod- en vraag-
gericht onderwijs. Vooral in de begin-
fase van de opleiding ligt het accent op 
het aanbod. Binnen dit aanbod wordt 
studenten maximale ruimte geboden 
voor eigen keuzes in inhoud, tempo en 
wijze van studeren. 

Leer- en werkomgevingen
De HvA biedt studenten, medewerkers 
en externe partners moderne en uitda-
gende leer- en werkomgevingen, waar 
je ook zonder ‘roosterverplichtingen’ 
graag wilt zijn. De HvA is een leer-
gemeenschap en is ook als zodanig 
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richt voor ontmoetingen tussen docen-
ten en (groepen) studenten, en studen-
ten onderling en biedt mogelijkheden 
tot individuele studie. Ook relaties van 
buiten de HvA zijn welkom en worden 
in prettige ruimtes ontvangen. Er zijn 
goede voorzieningen voor digitaal leren 
en werken. De mediatheken zijn mo-
dern, uitnodigend en bieden toegang 
tot een uitdagende collectie en digitale 
informatiebronnen. Elke opleiding is 
herkenbaar (organisatie van ‘klein bin-
nen groot’) en overzichtelijk voor stu-
denten. In de ruimtes herkent iedereen 
eigen (beroeps) cultuurkenmerken. 
Naast het ‘binnenschools’ leren vindt 
een belangrijk deel van het leerproces 
‘buitenschools’ plaats. Door oriënta-
ties, stages, werkopdrachten, projec-
ten en onderzoek in het werkveld leren 
de studenten op reële werkplekken in 
en om de stad Amsterdam. 

3. Internationalisering en 
technologie c.q. nieuwe 
media

Externe ontwikkelingen (globalisering 
en informatisering) nopen tot concrete 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
internationalisering en digitale techno-
logie c.q. nieuwe media. De HvA profi-
leert zich als een onderwijsinstelling 
die actief inspeelt op de eisen die een 
internationaal gerichte en technolo-
gisch hoogwaardige kennissamenle-
ving stelt aan toekomstige arbeids-
krachten. Elke afgestudeerde van de 
HvA is in staat om vanuit een open, 
kosmopolitische houding, internatio-
nale en interculturele ontwikkelingen 
te vertalen naar de beroepspraktijk. 
Ook is hij/zij in staat om steeds weer 
nieuwe toepassingen op het gebied van 

ICT/nieuwe media te integreren in een 
professionele context. Dit vergt niet 
alleen inspanningen ten aanzien van 
het aanleren van competenties of vaar-
digheden, maar vraagt van de instelling 
ook een actief beleid om studenten een 
dosis ervaring mee te geven waardoor 
ze doordrongen raken van het belang 
van deze ontwikkelingen. Op beide 
punten volgen hieronder de beleids- 
voornemens.

Internationalisering
De HvA profileert zich als een onder-
wijsinstelling die zich (pro)actief be-
weegt in internationale omgevingen en 
zich aansluit bij de internationale oriën-
tatie en motivatie van de moderne stu-
dent. Afgestudeerden aan de HvA zijn 
op de hoogte van actuele situaties en 
ontwikkelingen in het buitenland en 
zien de betekenis hiervan voor hun 
werk. Zij hebben een sterke positie op 
de internationale arbeidsmarkt. De 
noodzaak tot internationale oriëntatie 
komt voort uit twee elkaar verster-
kende tendensen. Studenten en docen-
ten van de HvA maken prominent deel 
uit van de multiculturele samenleving 
en representeren vele etnische en cul-
turele groepen die samen vorm geven 
aan de ontwikkeling van ons land. 
Onmiskenbaar maken zij ook deel uit 
van een samenleving die in toene-
mende mate naar buiten gericht is, 
zowel op Europa als op de rest van de 
wereld. Internationale gerichtheid en 
respect voor andere culturen zijn core 
values van de HvA. Opleidingen aan de 
HvA integreren die interculturele en 
internationale gerichtheid in het cur-
riculum en in de leeromgeving. 
In de eerste plaats uit dit zich in het 
aantrekken van internationale studen-
ten voor HvA-opleidingen. Daarnaast 



Instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam 2007-2010

39wordt het aanbod en de coördinatie van 
internationale Engelstalige minoren, 
alsmede het aanbod van degrees in 
samenwerking met buitenlandse geac-
crediteerde opleidingen uitgebreid. In 
de tweede plaats worden HvA-studen-
ten gestimuleerd zelf over de grens te 
kijken door deel te nemen aan interna-
tionale activiteiten en aan modulen van 
buitenlandse instellingen voor hoger 
onderwijs. Tenslotte is internationali-
sering verweven in alle curricula. Zo 
dienen de consequenties van Europese 
regelgeving in het eigen domein door 
middel van casuïstiek en door het  
opnemen van verplichte buitenlandse 
literatuur eigen gemaakt te worden. 
Het niveau van Engelse taalvaardigheid 
van een afgestudeerde is zodanig dat 
hij kan doorstromen naar een interna-
tionale (professionele) masteropleiding. 
De HvA gebruikt internationale bench-
marks en concurrentie om een kwali-
teitsimpuls te geven aan haar organi- 
satie.

Technologie en nieuwe media
De HvA profileert zich als een onder-
wijsinstelling waar gebruik wordt ge-
maakt van actuele ICT-toepassingen 
voor onderwijs en werkveld. 
Medewerkers en studenten van de HvA 
(leren te) functioneren op het ‘HvA-
niveau van digivaardigheid’ (Europese 
standaard). Het kunnen omgaan met 
en integreren van informatie- en com-
municatietechnologieën (ICT) is opge-
nomen in alle curricula. Studenten 
gebruiken steeds meer en vaker 
nieuwe media om hun dagelijks leven 
in te richten, en dit eigen gebruik be-
paalt hun verwachtingsniveau ten aan-
zien van het onderwijs. De invloed van 
nieuwe media en ICT op leergedrag, 
leeromgevingen en didactische werk-

vormen worden scherp gevolgd en  
mogelijk verwerkt in het onderwijs.  
De ontwikkelingen op het terrein van 
nieuwe media en ICT zijn tenslotte ook 
integraal verbonden met het werkveld; 
werkgevers vragen om afgestudeerden 
die zich in een specifiek werkveld uit-
stekend kunnen redden in de daar aan-
wezige digitale omgeving. Om studen-
ten optimaal voor te bereiden op deze 
professionele omgeving zijn de eigen 
faciliteiten van de HvA zoveel mogelijk 
state of the art. 
Mede daarom is het van groot belang 
dat de HvA informatiesystemen en 
nieuwe mediale technologieën inzet in 
zowel de primaire processen als in de 
ondersteuning daarvan. 
Informatisering van de onderwijslogis-
tiek (inschrijving van studenten voor 
tentamens en projectgroepen, voort-
gangsregistratie, onderwijsevaluaties, 
roostering en ruimtereservering) zal 
de komende tijd worden gerealiseerd. 
Digitale vaardigheden vormen niet al-
leen een basiscompetentie voor stu-
denten, maar bijscholing in technologi-
sche ondersteuning wordt ook van do-
centen verwacht. In elke opleiding zijn 
de eisen van het werkveld vertaald in 
het curriculum (inhoud en facilitering); 
‘digivaardigheidsontwikkeling’ van stu-
denten (op HvA-niveau) is onderdeel 
van het curriculum en/of wordt de  
studenten als deficiëntieprogramma 
aangeboden. 

4. Onderzoek

De HvA is verantwoordelijk voor het 
afleveren van competente professionals 
op hbo-niveau die bijdragen aan de 
innovatie van de beroepspraktijk. 
Kennisontwikkeling is daarin een be-
langrijk element. In en naast de onder-
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besteed aan onderzoek en andere vor-
men van kennisontwikkeling in en met 
het werkveld. Speerpunt voor de ko-
mende jaren is kennisontwikkeling in en 
met de praktijk. In 2010 is de HvA een 
kennisinstelling waar kwalitatief goed 
onderzoek wordt verricht en speelt elke 
opleiding een actieve rol in onderzoek 
binnen het eigen domein. In de inter-
actie met (inter)nationale partners 
worden initiatieven voor verbetering 
van de beroepspraktijken, inclusief de 
eigen onderwijs- en onderzoeksprak-
tijken, ontwikkeld en uitgewerkt. De 
komende vier jaar verdient verdere uit-
bouw van de kennisinfrastructuur van 
de HvA dan ook bijzondere aandacht. 
Op dit punt vormt de intensieve samen-
werking met de UvA een belangrijke 
meerwaarde die zich manifesteert in 
een toenemend aantal samenwerkings-
verbanden tussen onderzoekers van de 
HvA en UvA. 

Praktijkgericht onderzoek
Onderzoek in het hbo betreft onder-
zoek op basis van een concrete vraag- 
of probleemstelling in het werkveld. 
Het onderzoeken van praktijkgerichte 
problemen is gebaseerd op theorie en 
methodologie; het doel is het vinden 
van oplossingen voor knelpunten of het 
zoeken naar innovaties in het werkveld 
om op basis daarvan meer kennis te 
ontwikkelen. Enerzijds streeft de HvA 
daarom naar het creëren van een infra-
structuur die docenten en studenten 
ondersteunt bij het uitbouwen van hun 
onderzoeksvaardigheden; anderzijds 
spant de instelling zich in om onder-
zoeksopdrachten uit het bedrijfsleven 
of de overheidssector te verwerven die 
voor beide partijen interessant zijn.  
Per domein zullen we deze doelstelling 

concretiseren, waarbij duidelijk moge 
zijn dat dit voor sommige sectoren ge-
makkelijker te verwezenlijken is dan 
voor andere. Ieder domein werkt een 
concreet plan uit hoe onderzoek binnen 
het domein wordt gerealiseerd. Een 
van de belangrijkste doelstellingen van 
praktijkgericht onderzoek is de bij-
drage die dit levert aan de continue 
verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Studenten die tijdens hun 
opleiding probleemoplossend en inno-
vatiegericht leren denken, zullen dit in 
hun professionele houding internali-
seren. Bovendien zal een dergelijke 
houding meer studenten aansporen tot 
het kiezen voor vervolgopleidingen in 
het wetenschappelijk onderwijs. Door 
contacten te leggen met onderzoekers 
en onderzoeksgroepen van de UvA zul-
len het hbo en wo elkaar beter kunnen 
helpen bij de ontwikkeling van door-
stroomprogramma’s naar (professio-
nele) masteropleidingen aan de HvA en 
de UvA. Ook ten aanzien van dit punt 
zullen elk HvA-domein en de daaronder 
vallende instituten de komende jaren 
beleid ontwikkelen.

Docenten en onderzoek 
In 2003 zijn in de HvA de eerste lectoren 
aangesteld, en op dit moment hebben 
alle HvA-instituten minstens één lecto-
raat. In de ontwikkeling van het onder-
zoek en onderzoeksbeleid spelen lec-
toren een belangrijke rol: zij werken  
op instigatie van instituutsdirecteuren 
aan de uitbouw van hun onderzoeks-
opdracht. Die opdracht bestaat uit het 
opzetten van een zogenaamde kennis-
kring waarin zij met een groep docen-
ten werken aan de operationalisering 
van het praktijkgericht onderzoek bin-
nen het domein. Lectoren vormen de 
schakel tussen wetenschap en praktijk: 
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retische en methodologische inbreng 
in het onderzoek, geven docenten bij-
scholing op deze terreinen, en stellen 
hun onderzoekscapaciteiten in dienst 
van werkveldpartners met wie ze in 
overleg het onderzoek richting geven. 
In de komende jaren wil de HvA het 
netwerk van lectoren verder uitbouwen 
en ondersteunen door middel van  
kennisnetwerken: samenwerkingsver-
banden tussen onderzoeksgroepen uit 
de diverse instituten. Binnen de HvA is 
ruimte voor zowel monodisciplinaire 
als multidisciplinaire onderzoekspro-
gramma’s. Actuele probleemstellingen 
in het werkveld vragen immers vaak 
om een multidisciplinaire aanpak;  
ook voor studenten is een multidisci-
plinaire setting uitdagend en blikver- 
ruimend. 
Naast het inhoudelijk bijscholen van 
docenten in praktijkgericht onderzoek, 
streeft de HvA ook naar een kwalifica-
tieverhoging van haar docentencorps 
door het behalen van een mastertitel en 
promoties van docenten te stimuleren. 
De HvA streeft ernaar dat in 2010 onge-
veer 20% van het docentencorps is ge-
promoveerd of bezig is met een pro-
motie. Lectoren en kenniskringen heb-
ben een spilfunctie in dit promotie-
beleid. Lectoren zijn per definitie  
gepromoveerd en zullen als schakel 
fungeren naar het wetenschappelijk 
onderwijs. Het promoveren van docen-
ten wordt centraal gefaciliteerd door 
middel van spiegelfinanciering. 

Kenniscirculatie
Elk van de zeven HvA-domeinen (zie 
punt 6) fungeert als katalysator in de 
kenniscirculatie tussen werkveld, on-
derwijs en praktijkgericht onderzoek. 
Op deze manier worden onderwijs en 

werkveld in samenhang met elkaar 
ontwikkeld, en bepalen externe ont-
wikkelingen mede discussies over de 
inhoud van het curriculum. Netwerken 
van docenten, werknemers en onder-
nemers spelen een uitermate belang-
rijke rol in de verspreiding van kennis. 
Of het nu gaat om opleidingsadvies-
raden of andere samenwerkingsver-
banden, het betrekken van vertegen-
woordigers uit het werkveld is cruciaal 
voor een bloeiende kenniscirculatie en 
dus voor de opwaardering van HvA-
diploma’s. Om dit te bevorderen doet 
de HvA een groot beroep op haar 
alumni; zij zijn de ambassadeurs van 
het HvA-onderwijs en zijn als geen  
ander in staat bepaalde verbanden 
tussen opleiding en beroep te identifi-
ceren. Alumni en werkveldvertegen-
woordigers worden daarom in het on-
derwijs betrokken en uitgenodigd voor 
(gast)docentschappen. De band met 
het werkveld wordt verder versterkt 
door het aanbieden van gerichte stu-
dieprogramma’s (minor programma’s) 
en postinitiële cursussen voor 
werkenden. 

5. Personeel

De HvA profileert zich als een onderwijs-
instelling die trots is op haar mede-
werkers en die structureel investeert 
in hun ontwikkeling. Het werven en 
behouden van goed gekwalificeerd 
personeel is een van de hoogste priori-
teiten voor de komende vijf jaar. 
Demografische ontwikkelingen, vooral 
de toenemende uittreding van oudere 
werknemers en de relatief geringe 
belangstelling van jonge mensen die in 
het onderwijs willen werken, nopen tot 
strategisch personeelsbeleid. Dit bete-
kent dat de HvA hoog inzet op scholing 
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soneel, steeds vooruitdenkt in termen 
van opbouw van het personeelsbestand, 
en de (decentrale) organisatie van do-
meinen zodanig inricht dat medewerkers 
een sterke binding ontwikkelen en 
houden met hun directe werkomgeving. 
De primaire processen (onderwijs, on-
derzoek, werkveld) vormen steeds het 
uitgangspunt voor de werkverbanden 
van personele eenheden. Speerpunt 
voor de komende jaren is de profes-
sionaliteit van medewerkers.

Professionalisering medewerkers
Alle opleidingen van de HvA vragen om 
vakbekwame docenten met actuele 
kennis van het werkveld. Docentschap 
is voor veel docenten een ‘tweede pro-
fessie’ omdat hun hart meestal ligt bij 
de inhoud van hun vak. De HvA vraagt 
van docenten dat ze hun vakbekwaam-
heid in dienst stellen van de kennis- en 
competentieontwikkeling van studenten 
en dat ze in teamverband bijdragen aan 
alle opleidingsdoelen. Naast expertise 
in onderwijsdidactiek en grondige ken-
nis van het werkveld wordt van docenten 
verwacht dat zij in onderzoek geïnte-
resseerd zijn. Deze meervoudige com-
petentie stimuleren we op verschil-
lende manieren.
Een gecombineerd HvA-breed en op-
leidingsspecifiek inwerkprogramma 
voor nieuwe medewerkers zorgt ervoor 
dat beginnende docenten snel en ade-
quaat gesocialiseerd raken in de didac-
tische uitgangspunten van de instelling. 
Seniordocenten gaan nieuwe docenten 
inwerken en coachen. Ook ouderejaars-
studenten en alumni worden opgeleid 
tot respectievelijk docent-assistent en 
mentor. De scholingsbudgetten van de 
instituten zullen volledig worden inge-
zet om zittend personeel bij te sturen 

op vakinhoudelijk en didactisch gebied; 
tijdens de jaargesprekken is scholing 
een vast punt van bespreking. 
Docenten van de HvA met een vaste 
aanstelling hebben allen een onder-
wijsbevoegdheid op hbo-niveau. 
Tenslotte werkt de HvA aan professio-
nalisering van docenten door het orga-
niseren van intervisie- en themabijeen-
komsten. Deze bijeenkomsten zorgen 
voor de noodzakelijke ontmoeting van 
ervaren en minder ervaren personeel, 
bijeenkomsten waar de uitwisseling van 
kennis, ervaringen en best practices 
centraal staat. 

Loopbaanplanning en strategische 
personeelsopbouw
Met iedere individuele medewerker 
worden jaarlijks gesprekken gehouden 
waarin een terugblik op geleverde 
prestaties gekoppeld is aan een voor-
uitblik op de verdere loopbaan. 
Interessante loopbaanperspectieven 
worden gefaciliteerd door de leiding-
gevende in samenwerking met P&O. 
De gesprekken overstijgen het niveau 
van vrijblijvendheid door het vastleggen 
van controleerbare afspraken. Voor 
iedere werknemer, of het nu gaat om 
docenten, docentondersteuners of 
mensen in managementposities, geldt 
dat het werken bij de HvA een continue 
uitdaging moet blijven. Ieder jaar wor-
den daarom prestaties, ambities en 
wensen geïnventariseerd en wordt per 
medewerker een loopbaanplanning 
opgesteld. In deze meerjarenafspraak 
zal ook de mogelijkheid die de levens-
loopregeling biedt worden betrokken, 
evenals de mogelijkheid tot zorgverlof, 
sabbatical, mobiliteit, FPU en variabele 
onderwijs- of onderzoeksinzet. Door 
het vrijgeven van de periodieke belo-
ning in de CAO is het nu mogelijk af-
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koppelen aan meerjarenplannen.
Elk domein baseert het personeelsbe-
leid op een strategisch meerjarenplan 
met betrekking tot de toekomstige op-
bouw van het personeelsbestand. In 
zo’n plan staat aangegeven op welke 
manier de eenheid zorgt voor een uit-
gekiende balans van medewerkers 
met het oog op leeftijd (uitstroom-in-
stroom), achtergrond en expertise. 

6. Organisatie 

De Hogeschool van Amsterdam is 
breed toegankelijk en herbergt een 
grote variëteit aan opleidingen. De  
diversiteit van de studentenpopulatie 
en het gevarieerde opleidingenaanbod 
vormen de grote kracht van de instel-
ling. De instelling kent zeven ‘domei-
nen’: economie, gezondheid, maat-
schappij en recht, educatie, techniek, 
media-informatie-creatie, sport en 
beweging. Deze structuur doet recht 
aan de historie en de specifieke ken-
merken van de HvA en sluit aan bij de 
ontwikkelingen naar het samengaan 
UvA-HvA: gestoeld op eigen kracht en 
complementariteit.

Binnen het domein staat het primaire 
proces centraal. Het domein stuurt op 
inhoud en kwaliteit en werkt de drie 
belangrijkste speerpunten - studie-
succes, kennisontwikkeling in en met 
de praktijk, en professionalisering - uit 
voor de onderscheiden opleidingen.

De inrichting van het domein kan ver-
schillen. Leidend bij de inrichting is de 
inzet om de leeromgeving en de werk-
omgeving vorm te geven in herkenbare 
communities. Het maakt het mogelijk 
om het adagium ‘klein binnen groot’ 

ook werkelijkheid te laten worden.  
Het biedt ruimte aan docenten om hun 
vakbekwaamheid en enthousiasme te 
benutten, en de ondersteuning en werk-
omstandigheden te optimaliseren. 
Daarmee biedt het een stevige basis 
om de kwaliteitsimpuls van het onder-
wijs en onderzoek te realiseren en  
tegelijkertijd de binding van het perso-
neel met de HvA te verstevigen.

Een domein is een bestuurlijke een-
heid, waarin een aantal inhoudelijke 
samenhangende opleidingen zijn  
samengebracht. Het kan zich ontwik-
kelen van een bestuurlijke entiteit naar 
een identiteit als dat voor de daarin 
opgenomen opleidingen geclusterd 
een meerwaarde oplevert.
De eigen identiteit van de opleidingen 
versterkt de gezamenlijke identiteit 
van de HvA als instelling; elke oplei-
ding weet zich gevoed en gesterkt door 
de mogelijkheden die de grote organi-
satie biedt.

Samenwerking en afstemming tussen 
de domeinen onderling en tussen de 
domeinen en de faculteiten is de basis 
voor de versteviging van de binding van 
de HvA als geheel en de voorwaarde 
om te komen tot een stevig samenwer-
kingsverband met de UvA. Om dat te 
bereiken wordt een overlegstructuur 
tussen de domeinen, de algemeen  
directeur en het College van Bestuur 
gecreëerd om de beleidsadvisering en 
uitvoering te realiseren.

In het afgelopen jaar is het proces van 
domeinvorming ingezet en dat zal de 
komende jaren verder beslag krijgen in 
een verdere afbakening van domein- 
en opleidingsspecifieke verantwoorde-
lijkheden en taken.  
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Het streven van ‘klein binnen groot’ 
vereist een duidelijke set van randvoor-
waarden voor de organisatie van de  
hogeschool als geheel. De HvA kan nog 
veel winnen door verbetering van de 
bedrijfsvoering en van de serviceverle-
ning aan studenten en medewerkers. 
Gedurende de looptijd van dit Instellings-
plan stelt de HvA zich ten doel:
•	 	De centrale dienstverlening verder 

te ontwikkelen tot goed werkende 
shared service centra. Doelstelling 
is om in deze planperiode in te zet-
ten op operational excellence en 
met de afnemers sluitende afspra-
ken te maken over kwaliteit en prijs 
van de dienstverlening. Daarvoor is 
hechte samenwerking nodig tussen 
de centrale eenheden, de domeinen, 
de instituten en de opleidingen.  
Ook leidt intensievere samenwerking 
met de UvA tot verdere benutting 
van de shared service centra. 

•	 	Versterking van de controlfunctie 
op centraal en decentraal niveau.

•	 	Verbetering van governance, d.w.z. 
horizontale en verticale verant-
woording van het bestuur aan de 
toezichthouders, de medezeggen-
schapsorganen, de subsidiegever 
en de maatschappij.

Realisatie van de beleidsvoornemens 
uit het Instellingsplan heeft gevolgen 
voor de verhouding tussen enerzijds de 
interne bekostiging en anderzijds de 
externe bekostiging. Voor de HvA geldt 
dat de interne bekostiging gelijk is aan 
de externe bekostiging. Het is noodza-
kelijk in 2007 een business case uit te 
werken voor de aanpassing van de  
organisatie aan ‘domeinen’ en aan het 
werken in ‘teams’, met alle daaraan 

verbonden verantwoordelijkheden. 
Tevens is het noodzakelijk de financiële 
gevolgen te analyseren van de keuze, 
zoals in het UvA-Instellingsplan gefor-
muleerd, om te komen tot het inrichten 
van een divisie binnen een graduate 
school waarin beroepsgerichte (duale) 
masteropleidingen en eventuele post-
mastertrajecten ondergebracht zijn, 
indien hierin ook HvA-opleidingen 
participeren.

Doelstellingen financieel beleid 
Doelstelling van het financieel beleid 
is, was en blijft het waarborgen van de 
continuïteit van de hogeschool.  
Het financieel beleid wordt uitgevoerd 
met behulp van de systematiek van 
Planning & Control. Dit model voorziet 
in een effectieve communicatie over 
planning en informatie, instrumenten 
voor risicobeheersing en interne  
beheersingsmaatregelen, maakt het 
beheersingskader inzichtelijk en geeft 
betrouwbare informatie over het pres-
tatieniveau. Het financieel beleid van 
de HvA is niet gericht op het maken 
van winst. Toch zal jaarlijks een (be-
perkt) positief nettoresultaat moeten 
worden gerealiseerd (> 25% solvabi-
liteit). Het voortbestaan van de HvA 
vereist naast een sluitende exploitatie 
de vorming van een eigen vermogen. 
Een redelijk eigen vermogen vormt 
enerzijds een buffer voor toekomstige 
financiële risico’s en anderzijds een 
financieel gezonde basis voor de ge-
wenste en/of noodzakelijke investe- 
ringen. 
•	 De HvA is een inkomenshuishou-

ding. Dit betekent dat de hoge-
school het moet doen met de  
hoeveelheid middelen die de over-
heid ervoor over heeft. Er is geen 
directe relatie tussen de opbreng-
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45sten van de hogeschool en de kos-
ten van het onderwijs.

•	 Alle inkomsten van het rijk en de 
collegegeldopbrengsten komen 
onverkort ten bate van het budget 
van de instituten. Deze transpa-
rantie zorgt voor goed inzicht bij 
bestuur en management over de 
opbrengstpotentie van het 
onderdeel.

•	 De directe kosten worden recht-
streeks ten laste van de des be-
treffende budgetten gebracht.  
De diensten door Informatie Tech-
nologie & Voorzieningen worden 
op basis van Activity Based Costing 
ten laste van het gebruikersbudget 
gebracht. Huisvestingskosten 
worden op basis van een (intern) 
huur- en verhuurmodel ten laste 
van budgetten gebracht.

•	 De HvA vormt boekhoudkundig 
één bedrijf.

•	 Budgethouders zijn materieel en 
inhoudelijk verantwoordelijk voor 
besteding van de middelen.

•	 De organisatie beschikt over een 
goed functionerende Planning & 
Control cyclus.

Voor de jaren 2007-2010 ontwikkelt de 
HvA een incentive-beleid dat voorziet in 
het belonen van organisatie-eenheden 
die doeltreffend en doelmatig zijn in het 
behalen van resultaten op beleidsspeer-
punten zoals studiesucces, de (kwaliteit 
van de) instroom, het realiseren van de 
begroting, professionalisering van me-
dewerkers en kennisvalorisatie. 
Doel is verder om meer financiële mid-
delen te genereren uit friendraising 
(alumni) en fundraising.

Eén Hogeschool van Amsterdam
Tussen de bedrijfsonderdelen van de 
HvA bestaat een financiële samenhang. 
Immers, het in stand houden van een 
breed aanbod aan opleidingen geeft de 
organisatie de kracht om veranderingen 
in de voorkeur van studenten binnen 
de hogeschool op te vangen. Deze ver-
bondenheid komt tot uitdrukking in het 
- tijdelijk - toestaan van een onvermij-
delijk lager financieel resultaat van 
sommige bedrijfsonderdelen. Dit lagere 
financiële rendement moet worden 
gecompenseerd door aan andere be-
drijfsonderdelen - waar mogelijk - een 
hogere rendementseis te stellen. Dit 
vereist voldoende draagvlak voor de 
strategische keuzen uit dit Instellings-
plan binnen alle geledingen van de 
hogeschool. 

8. Locatiebeleid en 
huisvesting

De Hogeschool van Amsterdam gaat 
zich de komende jaren concentreren 
op vijf plaatsen: de Amstelcampus bij 
het Weesperplein, de Fraijlemaborg in 
Amsterdam Zuid-Oost, het Medical 
Science Park (AMC), Osdorp en Almere. 
Bij de realisatie van de huisvesting 
kiest de hogeschool voor generieke 
gebouwen die zowel voor onderwijs-, 
onderzoek- als kantoorfuncties gebruikt 
kunnen worden. Het adagium ‘klein 
binnen groot’ vereist specifieke aan-
dacht bij het ontwerp van nieuwe huis-
vesting voor het tot stand brengen van 
gebouwen met voldoende ruimte voor 
‘ontmoeting’ en ‘eigen identiteit’. Dit 
alles binnen de kaders die voor de HvA 
gelden, waarbij het aspect duurzaam-
heid bij investeringen en exploitatie 
van ruimten en gebouwen een belang-
rijke rol speelt. De verbinding met de 
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46 stad vraagt daarenboven extra aandacht 
voor de inrichting van de openbare 
ruimten. De uitvoering van de plannen 
voor onder meer de verbinding van het 
Roeterseiland van de UvA met de Amstel-
campus van de HvA, zullen leiden tot 
een aansprekende plaats waar over vijf 
jaar ca. 40.000 studenten, binnen kleine 
herkenbare eenheden, hoger onderwijs 
zullen krijgen.
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