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De samenstelling van het personeelsbestand van de UvA is 
erop gericht om optimaal bij te dragen aan onderwijs en 
onderzoek. Het uitgangspunt hierbij is dat er sprake moet 
zijn van een gezonde balans tussen vast en tijdelijk 
personeel, en tussen wetenschappelijk personeel (wp) en 
ondersteunend personeel (obp).

Balans tussen vast en tijdelijk wp
Tijdelijke aanstellingen zijn inherent aan de wijze waarop 
onderwijs en onderzoek bekostigd wordt. 
Studentenaantallen fluctueren, onderzoeksbudgetten 
variëren en onderzoeksprojecten zijn vaak van tijdelijke 
aard. Om hierop in te kunnen spelen is een zekere 
flexibiliteit in het personeelsbestand noodzakelijk. Het 
uitgangspunt bij een wetenschappelijke carrière is dat 
onderwijs- en onderzoekstaken met elkaar verbonden 
worden op persoonsniveau. Een academische loopbaan 
loopt via de as van universitair docent (ud), universitair 
hoofddocent (uhd) en hoogleraar. Voor deze functies 
behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. 
Docenten en postdocs hebben veel minder (of geen) 
gecombineerde onderwijs- en onderzoekstaken, en 
daardoor minder perspectief op een vaste aanstelling. De 
UvA is transparant over het loopbaanperspectief van deze 
medewerkers binnen de universiteit. Daarnaast probeert de 
UvA het loopbaanperspectief te versterken door te 
investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling

van deze medewerkers. Hierbij moet gedacht worden aan 
de opleiding en training van tijdelijk personeel en de 
ondersteuning en begeleiding naar ander werk binnen of 
buiten de UvA na afloop van de aanstelling.

Om te garanderen dat er sprake is van een gezonde 
verhouding tussen vast en tijdelijk personeel committeert 
de UvA zich aan de volgende punten:
• Het aanstellingsbeleid bij de UvA wordt uniform en

transparant uitgevoerd.
• De cao wordt ‘naar letter en geest’ toegepast.
• Een tijdelijke aanstelling, en ook het niet verlenen van

een vaste aanstelling, wordt deugdelijk gemotiveerd.
• Het percentage tijdelijke dienstverbanden en de inhuur

van externen onder docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren
bedraagt bij de UvA maximaal 22% van het totaal in fte
voor deze functiegroepen.

• Wetenschappelijk personeel wordt in principe op basis
van een dienstverband aangesteld; bij piekbelasting,
zwangerschap en ziekte is inhuur bijvoorbeeld

• De UvA investeert in het loopbaanperspectief van
tijdelijke medewerkers en richt zich daarbij op drie
aspecten:

1. Transparantie over loopbaanmogelijkheden binnen de
UvA, de aanstellingsduur en de
ontwikkelingsmogelijkheden
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2. De ontwikkeling van transferable skills (vaardigheden die
medewerkers ook in andere werkomgevingen kunnen
inzetten)
3. Loopbaanondersteuning (begeleiding van werk naar
werk)

Deze beleidslijnen zijn in overeenstemming met bestaande 
wet- en regelgeving, de cao Nederlandse Universiteiten en 
binnen de organisatie gemaakte afspraken met betrekking 
tot tijdelijke dienstverbanden.

Facts and Figures
Per januari 2019 heeft de UvA 1667.7 fte aan 
wetenschappelijk personeel in dienst, waarvan 1386.4 fte 
(83.1%) op basis van een vaste aanstelling en 280.6 fte 
(16.9%) op basis van een tijdelijke aanstelling. Promovendi 
en postdocs zijn niet in deze cijfers meegenomen, omdat de 
aard van deze functies het gebruik van een dienstverband 
voor een bepaalde tijd rechtvaardigt. De UvA streeft ernaar 
om het percentage tijdelijke dienstverbanden bij de 
onderwijsgevende functiegroepen (docenten, universitair 
docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren) niet 
boven de 22% te laten stijgen. In de afgelopen vier jaar is 
het aantal tijdelijke dienstverbanden in deze functiegroepen 
bijna gehalveerd van 29 naar 16,7%. In tabel 1 wordt een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling van het percentage 
vaste en tijdelijke  dienstverbanden bij de onderwijsgevende 
functies in de afgelopen jaren.

Tabel 1 
Ontwikkeling dienstverband onderwijsgevende 
functiegroepen*

Gespecificeerd naar de afzonderlijke onderwijsgevende 
functiegroepen is de samenstelling als volgt:

Tabel 2 
Overzicht dienstverbanden per onderwijsgevende 
functiegroep (per januari 2019)*

Het grootste deel van de tijdelijke dienstverbanden in het 
bovenstaande overzicht is te vinden in de functiegroepen 
docent 3 en 4. Of deze docenten in aanmerking komen 
voor doorstroming naar een vaste positie als docent of 
universitair docent, wordt onder andere bepaald door de 
gebleken geschiktheid (onder andere op basis van 
functionele criteria - zoals UvA-brede benoemings- en 
bevorderingscriteria, een afgeronde PhD) en 
organisatorische randvoorwaarden.

Voor het merendeel van de tijdelijke docenten ligt een 
verdere loopbaan buiten de universitaire wereld meer in de 
lijn van de mogelijkheden en verwachtingen. In dit kader 
investeert de UvA in het langetermijnperspectief van deze 
medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van 
loopbaanadvies en -ondersteuning, career events en 
scholing. Afspraken over ontwikkeling en 
loopbaanperspectief worden zoveel mogelijk voorafgaand of 
aan het begin van de aanstelling vastgelegd en tussentijds 
geëvalueerd, o.a. in het jaargesprek.



Balans tussen wp en obp
De UvA maakt onderscheid tussen wetenschappelijk 
personeel (wp) en ondersteunend en beheerspersoneel 
(obp). De UvA streeft naar een gezonde balans tussen wp 
en obp, waarbij het obp de ondersteunende taken op zich 
neemt waardoor het wp zich zoveel mogelijk kan richten 
op de kerntaken in onderwijs en onderzoek.

Facts and Figures
In totaal heeft de UvA 1962.2 fte aan obp. Hiervan is 
1141.6 fte aangesteld bij de faculteiten en 820.5 fte bij de 
centrale staf en de gemeenschappelijke diensten en 
eenheden. De werkzaamheden zijn divers, bijvoorbeeld: 
roostering, onderwijsadministratie, ICT, 
laboratoriumondersteuning, P&O, secretariële 
ondersteuning, communicatie, bedrijfsvoering en financiën. 
Ook de medewerkers van bijvoorbeeld Studenten Services, 
de Universiteitsbibliotheek en Alumnirelaties behoren tot 
het obp.

Tabel 3
Verhouding wp/obp *

*Alle cijfers zijn exclusief de medewerkers van het AMC.


