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Inleiding 

Toen de Universiteit van Amsterdam het huidige Instellingsplan 2015-2020 
uitbracht, was dat in de overtuiging dat een plan voor zes jaar zo halverwege
een herziening nodig zou hebben. Ontwikkelingen gaan snel vandaag de dag
en de wereld als geheel is erg veranderlijk. Sinds 2015 hebben we, om een kleine 
bloemlezing te geven, razendsnelle medische en biomedische ontwikkelingen 
gezien, de opkomst van kunstmatige intelligentie (maar ook van ‘alternatieve 
feiten’), het klimaatakkoord van Parijs, toenemende verstedelijking, groeiende 
zorg om sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid, het gevecht van Europa om 
zichzelf opnieuw te definiëren, en wereldwijde verschuivingen van machtsblokken. 
Binnenlands worden deze ontwikkelingen weerspiegeld in de Nationale 
Wetenschapsagenda en de Strategische Agenda ‘De waarde(n) van weten’ van 
OCW, maar ook in een groeiende roep om maatschappelijke relevantie (aan) te 
tonen, en in veranderingen in het social contract tussen universiteit en samen-
leving en in de vrees voor een toenemende maatschappelijke tweedeling die raakt 
aan de diversiteit en de emancipatoire functie van de universiteit.

Dit is de wereld waarvoor wij de volgende generaties opleiden, en de wereld 
waar ons onderzoek betrekking op heeft. Een Instellingsplan dat zes jaar loopt, 
heeft daarom noodzakelijkerwijs een update halverwege nodig.
Hier is die update. Daarin leggen we de nadruk op wat onze omgeving van
onze Universiteit van Amsterdam verwacht. Met andere woorden, waartoe 
dient de universiteit?

Voor het proces van actualisering hebben we meerdere maanden de tijd genomen 
(najaar 2017 en begin 2018), om zowel de ambities van het Instellingsplan als de 
prestaties op de kpi’s te evalueren. Daaruit hebben we verschillende thema’s 
gedestilleerd om te bespreken met een brede kring van studenten, docenten en 
onderzoekers. We hebben tevens een aantal mensen van buiten gevraagd om 
vanuit hun perspectief te reflecteren op ons functioneren en de doelen die wij 
onszelf stellen.

De resultaten van die sessies hebben ons geïnspireerd bij het schrijven van deze 
update, die eerder een toevoeging aan het Instellingsplan is dan een wijziging 
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ervan – in hoofdlijnen blijft het Instellingsplan geldig en van kracht voor de rest 
van de looptijd en zullen we de voortgang op de kpi’s jaarlijks blijven monitoren.
Onze bedoeling met dit document is om de belangrijkste thema’s en kwesties 
van het Instellingsplan te belichten waarop de UvA zich in de resterende jaren 
wil richten, terwijl we binnenkort starten met de voorbereiding van het 
volgende Instellingsplan. Sommige punten van het huidige Instellingsplan 
vinden we voor de rest van de looptijd minder belangrijk, hetzij omdat ze al 
gerealiseerd zijn hetzij omdat de aanleiding om ze op te nemen is veranderd.

Over deze Midterm Review
Het Instellingsplan 2015-2020 is vastgesteld in januari 2015, nadat de 
Gezamenlijke Vergadering van COR en CSR ermee had ingestemd en de Raad 
van Toezicht het had goedgekeurd. De COR en CSR stelden de voorwaarde dat 
er halverwege een midterm review zou komen van sommige ambities van het 
plan, omdat de looptijd was gesteld op zes jaar in plaats van de tot dan toe 
gebruikelijke vier. Met name zou de midterm review de ambities besloten in
de kpi’s moeten evalueren, om te zien of die nog realistisch en haalbaar
zouden blijken.

Behalve de al genoemde externe factoren en de afspraak met CSR en COR zijn 
er nog andere redenen om de interpretatie en reikwijdte van het Instellingsplan 
te herijken:
• De protesten van studenten en staf in 2015 legden een aantal tekortkomingen 
 en bijeffecten bloot van het sterk door kwaliteitsambities gedreven beleid van 
 de voorgaande tien jaar. Ze wezen op, onder meer, de vele tijdelijke aanstel- 
 lingen, de teloorgang van academische waarden, een onvoldoende gemotiveerde 
 eenzijdige nadruk op ‘studierendement’ en gebrek aan transparantie.
• Nagenoeg het hele bestuur van de UvA is vernieuwd sinds de vaststelling van 
 het Instellingsplan en verschillende strategische documenten zijn vernieuwd 
 (zoals de Onderwijsvisie, Strategisch Kader Internationalisering, de aanstaande 
 Beleidsnota Onderzoek).
• In maart 2017 eindigde de personele bestuurlijke unie tussen UvA en HvA, 
 waarin sinds 2003 de nauwe samenwerking tussen beide instellingen van 
 hoger onderwijs tot uiting was gebracht.

Al deze redenen maken echter niet dat de ambities van het Instellingsplan of de 
uitwerking ervan in de facultaire convenanten hun geldigheid verloren hebben. 
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Zowel het Instellingsplan als de convenanten blijven van kracht tot en met 2020. 
In deze midterm review geven we aan welke ambities van het plan een 
geactualiseerde interpretatie, herformulering, verduidelijking of uitbreiding 
behoeven als gevolg van de bovengeschetste ontwikkelingen. 

Met dit document willen we ook tegemoetkomen aan een belangrijke vraag uit 
alle discussies die we in de aanloop naar de midterm review voerden: een andere 
toonzetting. Het huidige Instellingsplan is exemplarisch voor een bedrijfsmatige 
schrijfstijl met een powerpoint-achtige beschrijving van beleidsdoelen die niet 
resoneert bij de UvA-gemeenschap en die daardoor niet inspireert om ons in te 
zetten voor de ambities die we onszelf wel stelden.
Deze midterm review is bedoeld om de verbinding met de UvA-gemeenschap 
en met onze omgeving beter te leggen, om iedereen uit te nodigen tot meedoen, 
en om te bereiken dat de zorgen die we erin etaleren op elk niveau in de universiteit 
worden aangepakt. 

Net als eertijds het Instellingsplan zelf, is de concept midterm review besproken 
met de decanen in het CBO, de COR, de CSR en de Raad van Toezicht. 
Medewerkers en studenten zijn eveneens uitgenodigd geweest om hun suggesties 
naar aanleiding van het concept te delen via consultatie op denkmee.uva.nl.
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De ambities van de UvA:
Toen & Nu

De ambities van het Instellingsplan zijn ingedeeld in drie hoofdstukken over de 
wettelijke taken van de universiteit: onderwijs, onderzoek en innovatie, en drie 
hoofdstukken over de daarvoor benodigde voorwaarden op het gebied van 
personeel, financiën en infrastructuur. In de paragrafen hierna beschouwen we 
deze ambities in het licht van de latere ontwikkelingen en inzichten in de UvA. 
De veelsoortige inzichten van de ronde-tafeldiscussies over een aantal sleutel-
thema’s van het Instellingsplan zijn daarbij van veel nut geweest.
De hoofdconclusie is dat de meeste ambities uit 2015 niet aan geldigheid hebben 
ingeboet, rekening houdend met veranderingen in de externe omgeving, maar 
dat het plan zelf en de gekozen kpi’s een onvoldoende inspirerend verhaal bieden 
om de ambities kracht bij te zetten. Ook verdient de uitwerking van ambities in 
de praktijk meer aandacht. Wat niet wegneemt dat we aardig op weg zijn om de 
meeste ambities te realiseren, zij het niet allemaal in gelijke mate.

1.  Onderwijs

De voornaamste ambities van kwalitatief hoogwaardig onderwijs waren en zijn: 
het motiveren en uitdagen van ambitieuze studenten, voortgezette committering 
aan onze studenten en hun leerproces,  een stabiele of ten minste voorspelbare 
instroom van studenten, en het aantrekken van een passend aantal, getalenteerde 
buitenlandse studenten als bijdrage aan een brede en diverse student experience. 
Met het oog op de reeds scheefgetrokken balans tussen onderwijs en onderzoek 
is het van groot belang dat de UvA – met inachtneming van de geldende 
wetgeving – haar aantal studenten niet veel verder laat toenemen dan het huidige 
aantal. Daarbinnen is onze ambitie om vooral die studenten aan te trekken die 
daadwerkelijk willen investeren in hun studie en studiegemeenschap, en die daar-
door het best in staat zullen zijn om profijt te trekken van de UvA-manier van 
onderwijs geven en van de onderzoeksbasis van de UvA.
Realistische informatievoorziening aan scholen en aankomende studenten, UvA 
Matching en goede begeleiding in de eerste acht weken van landing aan de UvA 
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hebben allemaal tot doel om de aansluiting tussen de student en de gekozen 
opleiding optimaal te maken. Als indicator van succes op dit punt, hanteert het 
Instellingsplan reductie van de eerstejaarsuitval van 20% naar 15% (gemiddeld 
maar met enige variatie tussen opleidingen). Dit doel lijkt binnen bereik tegen 
het studiejaar 2019-2020.

Eenmaal voorbij het eerste, oriënterende jaar, zijn wij ook als UvA eraan 
gecommitteerd onze studenten door hun opleiding heen te geleiden, terwijl
we hen een grote rijkdom aan keuzevakken, honours- en minorprogramma’s 
aanbieden. Volgens de Onderwijsvisie 2017 is al ons onderwijs academisch en 
onderzoeksintensief, gegeven door professioneel gekwalificeerde docenten, en 
gedifferentieerd om te passen bij verschillende leerstijlen. We zetten de studie-
voorschotmiddelen vooral hierop in, in samenspraak met de medezeggenschap. 
Maar het vraagt ook om een ambitieuze houding en zelforganiserend vermogen 
van de student.
Bij de overgang van de bachelor naar de master, wordt de toelatingsprocedure 
mede gebruikt als middel om de aansluiting op de academische en professionele 
ambitie van de student te realiseren – zoals UvA Matching dat bij de start van de 
bachelor probeert te doen. Selectie wordt niet toegepast om studenten op grond 
van prestaties de toegang tot de opleiding te weigeren, omdat bewezen is dat het 
gemiddelde bachelor cijfer geen voorspeller is voor het succesvol doorlopen van 
een master. Selectie in de master is wél nodig om het aantal toelatingen van buiten 
de UvA te reguleren, om de interne vraag te complementeren en om bij te dragen 
aan een stabiel aantal studenten per opleiding, vooral nu zoveel opleidingen in 
het Engels worden gegeven en daarmee openstaan voor de halve wereld. 
(Sommige dure opleidingen en research masters met beperkte capaciteit hanteren 
uiteraard aanvullende toelatingscriteria). 
Tegelijkertijd houden we, daar waar we moeten selecteren, in de gaten dat de 
universiteit toegankelijk blijft voor een divers samengestelde studentenpopulatie, 
inclusief studenten met andere vooropleiding dan de gewone VWO of BA/
BSc-graad. Dat bereiken is één van onze belangrijkste doelen in de komende 
jaren en een reden om goed te kijken naar manieren om oriëntatie- en schakel-
programma’s te organiseren (en op nationaal niveau de financiering daarvan aan 
de orde te stellen).

In het Instellingsplan was, net als in het voorgaande, een studietempo van 
nominaal-plus-één opgenomen als de voornaamste indicator van studiesucces en 
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onderwijskwaliteit. Het is zinnig om te verwachten dat het merendeel van de 
studenten afstudeert met een jaar of minder tijdverlies. Het is even zinnig om
te verwachten dat opleidingen zonder veel tijdverlies voor de gewone student 
studeerbaar zijn (afgezien van soms onvermijdelijke wachttijd). Maar snel 
afstuderen is niet noodzakelijkerwijs in het belang van elke student en ook niet 
in dat van de UvA, en het huidige stelsel van studiefinanciering bevat reeds 
krachtige prikkels tegen onnodige vertraging. Bovendien laten de cijfers zien dat 
deze indicator beïnvloed wordt door kenmerken van de studentenpopulatie, als 
de man/vrouw¬verhouding, de leeftijd bij aanvang van de studie en het al dan 
niet direct vanaf school instromen. Een enkele focus op studietempo resulteert 
als kenmerk van een ambitieuze studiecultuur in blikvernauwing. Het zijn juist 
onze meest ambitieuze studenten die extra vakken volgen, activiteiten buiten het 
curriculum (zoals stages, buitenlandervaring of bestuurswerk) ontplooien, of er 
een onderneming of baan naast hebben.
Hoewel het een relevante maatstaf van kwaliteit blijft dat de meeste studenten 
die het eerste jaar met succes hebben doorlopen een opleiding (kunnen) 
voltooien binnen redelijke tijd, zijn andere indicatoren even tekenend voor onze 
committering aan het succes van onze studenten – vooral degenen bij wie het 
noch aan kwalificatie noch aan de ambitie om te slagen ontbreekt. Omgekeerd is 
juist een toenemende inspanning nodig om te zorgen dat ambitieuze studenten 
de druk aankunnen om het volgen van hun ambitie te combineren met het 
voorzien in hun levensonderhoud.
Wij zullen een samengestelde indicator van studiesucces ontwikkelen die ervan 
uitgaat dat de primaire tegenindicator van studiesucces ná het eerste jaar bestaat 
uit uitval uit de opleiding. Die staat momenteel bij 10% en dat is hoger dan bij 
andere Nederlandse universiteiten; een verlaging naar 6% moet realiseerbaar 
zijn. Andere (getalsmatige) indicatoren van studiesucces voor studenten die 
langer dan nominaal-plus-één nodig hebben kunnen zijn een reductie van het 
aantal herkansingen, het aantal EC per jaar, of een opwaartse lijn in het gemiddeld 
cijfer. Verder nodigen wij de opleidingen uit te onderzoeken hoe zij het verschil 
in succes tussen mannelijke en vrouwelijke studenten kunnen verminderen, door 
te kijken naar andere opleidingen waar dat verschil niet groot is.

Recentelijk hebben internationalisering en de toename van het Engelstalig 
opleidingenaanbod de nodige discussie in het land opgeroepen. Het standpunt 
van de UvA is dat wij een tweetalige universiteit zijn. Dat betekent dat de eerste 
onderwijstaal van de UvA het Nederlands is, en dat Nederlandse studenten
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het Nederlands op academisch niveau behoren te ontwikkelen, maar dat de 
UvA als civic university onze studenten voorbereidt op een toekomst in een 
internationale stad en wereld, en dat de literatuur en de docenten daarom 
regelmatig niet-Nederlandstalig zijn (meestal Engelstalig1). Studenten dienen
het Engels daarom passief ten minste op C1-niveau te beheersen, docenten
ook actief, en uiteraard dienen buitenlandse studenten in deze opleidingen
het Nederlands passief even goed machtig te zijn. Waarbij de studenten vrij zijn 
om naar eigen voorkeur te schrijven en spreken in het Nederlands of Engels.
Een deel van onze opleidingen en tracks is echter geheel Engelstalig. Deze zijn 
internationaal georiënteerd, passen het concept van de international classroom 
toe en vragen ook van de studenten een actieve beheersing van het Engels op 
C1-niveau. In de Engelstalige opleidingen wordt bij de toelating geen kennis 
van het Nederlands vereist, maar wordt deze kennis wel aangeboden omdat 
anders verdere deelname aan het academisch en bestuurlijk leven niet goed 
mogelijk is.

Thema: Het opleidingenportfolio
Dit thema sluit nauw aan op de wens om de balans tussen onderwijs en onder-
zoek te verbeteren en om het verzorgen van onderwijs op waarde te schatten. 
Verbeterde professionalisering van academische docenten, ondersteuning voor 
docenten die zich ontwikkelen tot vak- of opleidingscoördinator of opleidings-
directeur, en het aanbieden van hulpmiddelen en best practices zijn belangrijke 
instrumenten om onze opleidingen verder te verbeteren in het licht van een 
toenemende diversiteit aan studenteninstroom.
Voor de studenten zijn we op zoek naar nieuwe kansen om hun talenten te 
ontwikkelen, ook nu de regering de studiefinanciering beperkt. De grote kracht 
van de UvA is de breedte van haar disciplines. Terecht wordt de vraag gesteld 
hoe we onze studenten daarvan beter kunnen laten profiteren, bijvoorbeeld 
door een gelijke en gelijktijdige inroostering van keuzeprogramma’s in alle 
opleidingen. De kans om zelf invloed te hebben op de samenstelling van je onder-
wijsprogramma, met tegelijk een solide basis in de discipline van je keuze is het 
unieke wat wij onze studenten aanbieden.

1 In sommige opleidingen vereist de inrichting van het onderwijs tevens kennis van een
andere taal.
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Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Behoud en verbeter de toegankelijkheid van het onderwijs en investeer in de juiste 

 aansluiting tussen de student en haar opleidingskeus

• Leg minder nadruk op snel afstuderen als enige ‘bewijs’ van een ambitieuze leer-   

 houding, en meer op de kwaliteit van het onderwijs en leerproces, waaronder 

 participatie en kennisdeling (zoals uiteengezet in de Onderwijsvisie)

• Benut de kansen en pak de problemen aan die vastzitten aan internationalisering, 

 waaronder het concept van de international classroom, het taalbeleid en de 

 studentenhuisvesting

• Creëer de voorwaarden voor een krachtige studietijd die beklijft (door de vorming als 

 deelnemer aan de academische gemeenschap en het campusleven, door toevallige 

 ontmoetingen, door kennismaking met andere gebruiken) 

• Geef verder vorm aan student engagement en zie de student als talent binnen de 

 gemeenschap en niet alleen als klant

2.  Onderzoek

De voornaamste ambities van het Instellingsplan voor het onderzoek zijn: 
hoogwaardig onderzoek met maatschappelijke impact op de korte of lange 
termijn, meer tweede en derde geldstroom, exploitatie van interdisciplinariteit 
en meer inzet op samenwerking.
Als tegenwicht tegen de scheve balans tussen onderwijs en onderzoek in de 
rijksbijdrage is het nodig dat de UvA alle mogelijkheden voor financiering 
benut, en dus ook zorgt dat de externe financiering vanuit NWO, de EU en de 
derde geldstroom toeneemt. Een serieuze toename van rijksbekostiging wordt 
immers op de korte termijn niet verwacht. Traditioneel doen UvA-
onderzoekers het goed bij het binnenhalen van individuele subsidies en prijzen 
maar lijken zij minder geneigd om mee te dingen naar de grote projectsubsidies 
die intensieve en structurele samenwerking vereisen – en die wel in toenemende 
mate in de aanbieding zijn in Brussel en Den Haag, vaak gerelateerd aan 
maatschappelijke uitdagingen zoals NWO-Zwaartekracht of de Nationale 
Wetenschapsagenda. Dat vereist ook komende jaren onze inspanning.
Een culturele factor in het hart van de UvA is onze individualistische aanleg, die 
de interne competitie aanwakkert. Er is echter genoeg competitie in de buiten-
wereld, zodat de UvA intern eerder de samenwerking dan de competitie moet 
aanmoedigen. Naar ons gevoel kan de UvA enorm profiteren van teamwerk
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en goede samenstelling van teams, voor uiteenlopende doelen als beheersing
van werkdruk of het scheppen van condities voor interdisciplinair onderzoek. 

Het Instellingsplan vraagt om verdere ontwikkeling van het zwaartepunten-
beleid, waarin de competitive advantages van de UvA in de internationale 
wetenschap tot uitdrukking komen. De zwaartepunten zijn tien jaar geleden in 
het leven geroepen als aanzet voor het erkennen en belonen van onderzoeks-
kwaliteit, met name in nieuwe en interdisciplinaire werkvelden. Ze waren het 
antwoord op de toenmalige roep om focus en massa in het wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland, en volgens de in 2017 uitgevoerde evaluatie waren ze 
meer succesvol in het scheppen van focus dan van massa of zichtbaar-heid. 
Niettemin heeft dit beleid er over die tien jaar toe bijgedragen dat de UvA 
(volgens de QS en THES rankings) nu de beste brede universiteit in Nederland 
is, en in sommige disciplines (zoals Tandheelkunde of Communicatie- en 
Mediawetenschappen) één van de beste wereldwijd. De uitdaging is, om nu
niet achterover te leunen.

Daartoe wordt een nieuwe Beleidsnota Onderzoek opgesteld, met als hart de 
unieke karakteristiek van de UvA dat zij sterke bèta- en medische faculteiten 
combineert met de grootste en sterkste alfa- en gammafaculteiten in het land, én 
van de symbiose met NWO, KNAW, Sanquin, NKI en VU in Amsterdam. Als 
er één universiteit goed in positie is om snel in te spelen op de wisselende en 
interdisciplinaire eisen die maatschappelijke vraagstukken opleveren, dan zijn 
wij het. Een nieuw initiatief in het Instellingsplan was de oprichting van het 
interfacultaire UvA Institute for Advanced Study, dat in september 2016 werd 
ingewijd en dat complexiteit heeft geadopteerd als centraal thema. Een zeer 
recent plan is de vestiging van een Innovation Centre for Artificial Intelligence 
op het Amsterdam Science Park; het is één voorbeeld van de manieren waarop 
wij als UvA willen inspelen op de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie 
vanuit technologisch maar ook vanuit logisch, ethisch, juridisch, economisch en 
maatschappelijk perspectief. Andere onderzoeksthema’s die de zwaartepunten 
verbinden in de nieuwe nota Onderzoeksbeleid zijn data science en duurzaam-
heid (inclusief de energietransitie).
In vervolg op de algemene kwaliteitssprong van de afgelopen jaren, en de condities 
van het SEP-protocol 2015-2021, is het nu tijd dat kwaliteit en teamwerk de 
plaats innemen van het individuele aantal publicaties als maatstaf voor het 
academisch loopbaanbeleid. Dit wordt deels weerspiegeld in de keus van het 
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Instellingsplan om (citatie-)impact in plaats van het aantal publicaties als indicator 
van succes te noemen, waarbij disciplines de ruimte kregen voor een aangepaste 
indicator die hiermee voor hen het best correspondeert. Inderdaad is de gemiddelde 
citatie-impact van de UvA de afgelopen jaren gestegen.

Het Instellingsplan vraagt ook om een sterkere verbinding tussen onderwijs
en onderzoek, omdat ons onderzoek immers de basis is van het onderzoeks-
intensieve onderwijs. Daartoe wordt de hoogte van het onderwijsbudget vanaf 
2019 in het allocatiemodel opgenomen als één van de parameters voor de 
allocatie van eerste geldstroom onderzoeksgeld. Daarenboven is een experiment 
gestart om promotieplaatsen direct te koppelen aan onze interdisciplinaire 
bacheloropleidingen, die van nature minder goed zijn aangesloten op de 
disciplinegewijze afdelingenstructuur.

Thema: Research Practices
Nu ‘alternatieve feiten’ soms het gezag van de wetenschapper ter discussie lijken 
te stellen, is er veel publieke belangstelling voor wetenschappelijke integriteit en 
good research practices. Zij zijn een wezenlijk en gevoelig onderwerp geworden. 
Er is brede overeenstemming dat deze principes, in het hart van het onderzoek, 
voortdurend en open bediscussieerd moeten kunnen worden. Onderzoek gaat 
gepaard met vele complexe vragen, potentiële belangentegenstellingen, en grijze 
gebieden waar moeilijke beslissingen genomen moeten worden en kritiek met 
academisch respect moet kunnen worden geuit én beantwoord. Het is van 
levensbelang in onderzoeksinstellingen dat zo’n dialoog mogelijk is op elk 
niveau in de organisatie, op een wijze die veilig is voor de loopbaan en met 
heldere spelregels. Deze principes moeten vanaf het begin van elke opleiding 
worden onderwezen.
Good research practices zijn nauw verbonden met wetenschappelijke integriteit, 
maar zijn niet hetzelfde, en het is van groot belang het onderscheid goed te maken. 
Iedere wetenschapper moet bereid zijn om aan dit debat deel te nemen: het moet 
centraal staan in de dagelijkse praktijk van ons onderzoek en ons onderwijs. 
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Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Versterk teamwerk en samenwerking in onze competitieve en individualistische 

 organisatie, met als doel een sterkere deelname aan (inter)nationale subsidie-

 programma’s en interdisciplinair onderzoek

• Versterk en ontwikkel de zwaartepunten langs de lijn van de actuele en inter-    

 disciplinaire maatschappelijke vraagstukken (kunstmatige intelligentie, data science, 

 duurzaamheid, ongelijkheid) en start een fundamenteel debat over de onderzoeks-

 strategie voor het komende Instellingsplan met de nadruk op de versterking van

 onze flexibiliteit 

• Behoud de nadruk op bereik en impact van ons onderzoek, en niet op het volume

• Versterk de relatie tussen onderwijs en onderzoek, zoals door promotieplaatsen 

 bij interdisciplinaire opleidingen, budgetallocatie, en in hoogleraarsbenoemingen

• Maak goed het onderscheid tussen good research practices en wetenschappelijke 

 integriteit, en schep een open klimaat om te praten over grijze gebieden, met nadruk 

 op transparantie en onafhankelijkheid in de praktijk van het onderzoek – waar integriteit 

 een integraal onderdeel van is. Dit is niet alleen een zaak van het College van Bestuur 

 maar van alle wetenschappers

• Onderwijs good research practices en de complexiteit van wetenschappelijke integriteit 

 vanaf de eerste dag van elk vak. Geef de opleidingscommissies daarin een belangrijke rol

3.  Innovatie en impact

De moderne universiteit heeft met zijn impact op de maatschappij en de 
vernieuwing een sleutelrol ten aanzien van vooruitgang en ontwikkeling.
Alles wat we doen moet ergens impact hebben, oppervlakkig of diepgaand, 
wereldwijd of lokaal, op de korte of langere termijn, rechtstreeks of via de weg 
van human capital, initieel of postinitieel. Van een grote brede universiteit als
de UvA, die nauw samenwerkt met de HvA en de VU, mag verwacht worden 
dat zij invloed heeft op elk van deze schaalniveaus, ook al zijn we zelf niet zo 
gewend om onze invloed te etaleren als middel om het effect te vergroten.
Dit geldt zowel voor onderzoek als voor onderwijs. Het University Charter for 
Sustainable Development (Genève, 1994) zegt bijvoorbeeld dat “Universities 
and equivalent institutions of higher education train the coming generations of 
citizens and have expertise in all fields of research, both in technology as well as 
in the natural, human and social sciences. It is consequently their duty to 
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propagate environmental literacy and to promote the practice of environmental 
ethics in society.”2

Deze visie is leidraad in het Instellingsplan, maar we hebben niet een enkel 
masterplan voor innovatie en impact, vanwege de banden die individuele weten-
schappers en studenten hebben met bedrijven en de samenleving. We verwachten, 
dat onderzoeksgroepen en –instituten in narratieve vorm rapporteren over hun 
maatschappelijke bijdrage, en dat zij het leveren daarvan waarderen als integraal 
bestanddeel van excellentie.

Het Instellingsplan geeft een aantal voorbeelden van terreinen waar onze impact 
versterkt zou moeten worden: de opleiding van leraren, community based 
learning door middel van bijvoorbeeld stages of ondernemerschap van studenten, 
actieve deelname van medewerkers aan maatschappelijk debat. Potentiële impact 
is ook van toenemend belang bij subsidieaanvragen. Een betere zichtbaarheid 
van impact zal studenten en onderzoekers bovendien rolmodellen opleveren hoe 
over de waarde van nieuwe inzichten en methoden kan worden gecommuniceerd 
tussen wetenschap, maatschappij en markt. Het zal het maatschappelijke initiatief 
binnen en van de UvA zelf bevorderen en ten dienste van onze stedelijke 
omgeving stellen. In het rondetafelgesprek over het Instellingsplan werd een 
sterk beroep op de UvA gedaan om de impact van haar vele wetenschappelijke 
successen te tonen en te claimen, en niet op de achtergrond te houden.

Inmiddels hebben we goede voortgang geboekt bij het inrichten van de onder-
steunende structuur voor valorisatie: de ontwikkeling van het Amsterdam 
Science Park, Venture Labs en de beschikbaarheid van ondersteuning voor 
ondernemende onderzoekers door Innovation Exchange Amsterdam (IXA), 
onze samenwerking met AMC en VU-VUmc en de HvA. In toenemende mate 
voegen UvA-onderzoekers en partners uit maatschappij en bedrijfsleven hun 
energie bij elkaar om fundamentele kennis te ontwikkelen en toe te passen. 
Door deze ervaringen te delen met collega’s in de universiteit, is een hefboom-
effect mogelijk om nieuwe kansen te helpen verkennen. 

Omdat impact zo veelvormig is, zijn er tal van indicatoren om hem meetbaar
te maken bedacht. Het Instellingsplan noemt er drie: de hoeveelheid derde 

2 Copernicus - The University Charter for Sustainable Development (Genève, 1994)
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geldstroom als maatstaf voor ‘valorisatie door samenwerking’, het volume aan 
ondernemerschapsonderwijs als maatstaf voor ‘valorisatie door mensen’ en het 
aantal patenten als maat voor ‘valorisatie door resultaten’. De faculteiten zijn 
echter vrijgelaten om in hun convenant andere indicatoren te kiezen die naar 
hun mening beter passen bij hun discipline en hun strategische doeleinden.

Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Verhoog de zichtbaarheid van wetenschappelijke successen en succesvolle onderzoeks-

 groepen, maak daar rolmodellen van en vergroot de reputatie van de UvA bij

 het bedrijfsleven

• Ondersteun en vereenvoudig samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven, aan 

 de hand van modelcontracten die regelen hoe dat kan zonder de academische 

 onafhankelijkheid te compromitteren; bevorder publiek-private samenwerking actief

• Voeg innovatie, impact en ondernemendheid toe aan het HR-beleid, en bied daarover 

 cursussen aan alumni aan als onderdeel van het LevenLangLeren beleid

4.  Talentbeleid

Het centrale thema in ons talentbeleid de komende jaren is de diversiteit – in alle 
vormen – van zowel de staf als de studentenpopulatie. We geloven dat diversiteit 
op zichzelf een aspect van kwaliteit is, zeker in de formatieve jaren, en een grote 
bron van innovatie en lateraal denken. In 2017 hebben we op centraal niveau 
een diversity officer aangesteld, die momenteel werkt aan de opbouw van een 
netwerk met de diversiteitsmensen in alle eenheden. Dit netwerk zal de basis zijn 
om te zorgen dat we alles doen wat kan om een echt inclusieve universiteit te zijn. 
Eén manier om deze hernieuwde committering aan diversiteit tot uitdrukking te 
brengen is de zichtbaarheid van onze excellente vrouwelijke wetenschappers te 
vergroten. Een andere is de ontwikkeling van een meerdimensionale indicator van 
diversiteit, gebaseerd op hedendaagse theorieën over diversiteit en inclusiviteit.

Het Instellingsplan erkende al dat het HR-beleid vóór zijn tijd achterstallig 
onderhoud vertoonde vergeleken met de academische ontwikkeling van de 
UvA. In dat opzicht kwamen de protesten van staf en studenten in 2015 niet
als een verrassing. Voor het huidige College was de opzet van de strategische 
HR-agenda een topprioriteit. Die is uitgebreid besproken met de COR, aan de 
hand van vijf beleidsnotities: over strategische personeelsplanning, academisch 
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loopbaanbeleid, academisch leiderschap, tijdelijke aanstellingen, en jaargesprekken. 
Het kernbegrip daarin is dat de verhouding tussen universiteit en medewerker 
van nature een wederkerige moet zijn, en dat individuele medewerkers het best 
tot hun recht komen in groeps- en teamwerk. Binnen deze notie zou – als het 
om werk van structurele aard gaat – iedereen die aan basale academische 
standaarden voldoet (gepromoveerd, in bezit van de BKO en na 1-3 jaar bewezen 
kwaliteit) als regel een aanstelling voor onbepaalde tijd moeten hebben, met 
inachtneming van enige ingebouwde flexibiliteit om de organisatie te kunnen 
aanpassen aan fluctuaties in studentenaantal en onderwijsvraag.

De meeste ambities van het Instellingsplan zijn op de een of andere manier 
meegenomen in de HR-agenda. Met name stellen wij dat in de UvA onderwijs 
en maatschappelijke dienstverlening, evenals leiderschap, net zo waardevol en 
gewaardeerd moet zijn als bestanddeel van een academische loopbaan als 
‘fundamenteel’ onderzoek. Dat vereist bijvoorbeeld dat er loopbaanpaden zijn 
waarin na verloop van tijd onderwijs even belangrijk of belangrijker is dan 
onderzoek. Het is een ingewikkelde opgave om deze verschuiving in de bedrijfs-
cultuur te realiseren gegeven dat de academische ladder in de hele wereld 
primair rust op onderzoeksoutput en verworven subsidies of contracten.
Niettemin zijn we ervan overtuigd dat onderwijs op waarde moet worden 
geschat als belangrijkste raison d’être van de universiteit en onze grootste 
bijdrage aan de toekomst van de wereld op de langere termijn. Het bevorderen 
van de gelijkwaardigheid van onderwijs en onderzoek zal continu onze aandacht 
vergen: de focus op research is hardnekkig, als promovendi aangeven van meet 
af aan subtiele hints te krijgen van hun promotor dat hun onderzoek vóórgaat. 
Een deel van de verandering kan worden geïnitieerd of gesteund met HR-maat-
regelen, maar een wezenlijke verandering vraagt om een andere cultuur. Een 
eenvoudige druk op een knop daarvoor bestaat niet. 

Thema: Werkdruk
Naast de al genoemde HR-agenda vormen werkdruk en werkgerelateerde stress 
een centraal thema voor het College van Bestuur. Toenemende werkdruk voor 
medewerkers is een serieus probleem, nu tal van onderzoekers aandacht vragen 
voor de schade aangericht door opeenstapeling van werklast en obstakels op de 
academische loopbaan. Publicatiedruk, het toenemend belang om snel subsidies 
en prijzen te verwerven in meermalen overtekende competities, bureaucratische 
administratieve verplichtingen die voortkomen uit externe controlezucht en 
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politiek micromanagement, groeiende aantallen studenten, krappere bekostiging 
en externe ambities als open science: allemaal zuigen ze energie weg van de 
kerntaken onderwijs en onderzoek. Dat is op termijn een stevige bedreiging van 
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de gezondheid van onze organisatie 
en staf.
De verantwoordelijkheid voor de werkdrukbeheersing en de duurzame inzetbaar-
heid van iedere medewerker, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de UvA. In dat kader 
biedt de UvA een hele reeks ondersteunende opties aan, zoals loopbaanadvies, 
Engelse taalvaardigheidstraining, sabbaticals, opleidingsbudgetten en professionele 
programma’s (zoals SKO en MD). Veel van deze ondersteuning is ook beschikbaar 
voor promovendi en postdocs, en voor andere medewerkers op tijdelijke 
aanstellingen. Het Plan van Aanpak van de Taskforce Werkdruk van eind 2017 
wordt in vier actielijnen tot uitvoering gebracht.

Het huidige stelsel van studiefinanciering is afgetopt bij de nominale studieduur 
en grotendeels omgezet in een leenfaciliteit. Dat is sterk ten nadele van de meer 
ambitieuze student. Extra tijd nemen voor een tweede studie, een honours-
programma, een jaar bestuurswerk in een studievereniging, een studieverblijf in 
het buitenland of de opzet van een startup: allemaal keuzes die de student 
onmiddellijk voor hoge kosten plaatsen waarvoor niet iedereen een beroep op 
familie kan doen. Het zou in strijd zijn met onze Onderwijsvisie als studenten 
daardoor zouden worden afgehouden van de optimale ontplooiing van hun 
talent en potentieel. Eén van onze uitdagingen is dan ook om hen te helpen 
omgaan met deze druk en om andere wegen te zoeken waarmee zij de kosten 
van hun ambitie kunnen matigen.

Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Implementeer de HR-agenda, met specifieke nadruk op: betere kwaliteit jaarge-   

 sprekken, de balans in tijdelijke aanstellingen, verbeterd loopbaanbeleid, continuering  

 van de leiderschapsontwikkeling, en strategische personeelsplanning 

• Schep de juiste balans tussen de - beleefde - waardering van onderwijs, onderzoek en 

 valorisatie voor de academische loopbaan, en ga na waar beleid of regelgeving daar- 

 aan eerder in de weg staan dan behulpzaam zijn 

• Vergroot de diversiteit, in alle opzichten, van de studentenpopulatie en het     

 medewerkersbestand, op alle niveaus
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5.  Financieel beleid

In feite gaat het Instellingsplan door op de weg van omzichtig financieel beleid 
uit de voorafgaande periode. Als er één ding is dat de Commissie Onderzoek 
Financiën en Huisvesting (2016) duidelijk maakte, is het dat de UvA de gedegen-
heid van haar financieel beleid veel beter kan uitleggen. De voornaamste 
aanpassingen die het Instellingsplan bevatte zijn: aanpassing van het allocatiemodel, 
betere ondersteuning voor ondernemerschap en valorisatie, en een homogene 
oplossing voor de verrekening van docenten tussen faculteiten. De laatstge-
noemde aanpassing wordt urgenter naarmate er meer interdisciplinaire en brede 
opleidingen komen.

Na uitvoerige consultaties binnen de UvA is een besluit genomen over de 
herziening van het allocatiemodel, dat per 2019 ingaat. De belangrijkste 
aanpassing is een sterkere en directe koppeling tussen onderzoek en onderwijs, 
zodat groei en krimp van studentenaantal sterker doorwerkt naar het onderwijs-
gebonden onderzoek. Andere veranderingen zijn een nauwere aansluiting op 
het verdeelmodel van de rijksbijdrage, capaciteitsbudgetten voor bepaalde 
onderzoeksfaciliteiten, en een versterkte financiële autonomie op facultair 
niveau. Tegelijk met het nieuwe allocatiemodel wordt tien miljoen euro aan 
extra budget ingezet, met het gevolg dat geen enkele faculteit financieel achteruit 
gaat door de aanpassing. Dat geld is beschikbaar als gevolg van het voorzichtige 
financiële beleid en beheer van de voorgaande jaren.

Als middel om ondernemerschap te ondersteunen, is het vermogensbeleid recent 
aangepast, teneinde de financiële structuren voor onderzoek te vereenvoudigen 
en ondersteuning voor onderzoek en valorisatie te laten verlopen in samen-
werking met UvA Ventures Holding. 

Onderdeel van het financieel beleid van de UvA blijft de beperking van de huis-
vestingskosten (tot 11% van de totale omzet) en van de uitgaven aan algemene 
en bestuurlijke overheadfuncties (tot 20% van het aantal fte). Daarmee wordt 
zeker gesteld dat deze kosten geen toenemend beroep doen op de middelen 
voor onderwijs en onderzoek.
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Een andere kwestie in het financieel beleid, in relatie tot een bredere maatschap-
pelijke onrust, is de solvabiliteit. De afgelopen jaren heeft het kabinet de 
signaleringsgrenzen voor de solvabiliteit van hoger-onderwijsinstellingen 
verhoogd. Hoewel de solvabiliteit van de UvA te allen tijde ruim boven deze 
grenzen ligt, zullen we een beleidslijn maken die deze belangrijke factor in de 
financiële stabiliteit na het aflopen van het Huisvestingsplan 2005-2020 verder 
zal funderen. 

Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Betracht de grootst mogelijke financiële transparantie, zoals in recente ontwikkelingen 

 al nagestreefd (allocatiemodel, kaderbrief en de jaarlijkse begroting) 

• Behoud de maximering van huisvestingskosten en generieke overhead

• Zorg dat vanaf 2019 de studievoorschotmiddelen zichtbaar en doelmatig worden 

 besteed aan onderwijskwaliteit, zoals afgesproken in het Sectorakkoord WO

6.  Infrastructuur

Het voornaamste doel van het Instellingsplan met betrekking tot onze infra-
structuur is de afronding van het UvA-brede Huisvestingsplan 2005-2020, dat 
resulteert in een ruimtelijke concentratie op vier campussen in de stad. De 
beslissing over de investeringen in het Universiteitskwartier, waar de nieuwe 
Universiteitsbibliotheek en de Faculteit der Geesteswetenschappen samen 
gehuisvest gaan worden, is enige tijd uitgesteld geweest om een diepere dialoog 
met de academische gemeenschap over deze investering mogelijk te maken. De 
verwachting is dat tegen 2020 alle belangrijke beslissingen zijn genomen en dat 
het hele Huisvestingsplan rond 2024 is gerealiseerd. Intussen is de UvA een 
levende en groeiende gemeenschap met een constante vraag naar nieuwe of 
aangepaste huisvesting. Het succes van het Amsterdam Science Park vereist 
meer investeringen in onderwijsruimten en een nieuw Innovation Centre for 
Artificial Intelligence; op het Roeterseiland wordt een extra gebouw met flexibele 
grote collegezalen gepland, gelet op de toename van het aantal studenten. Na 
2020 is nog een aanzienlijk bedrag aan investeringsruimte beschikbaar binnen de 
financieringsgrenzen, wat betekent dat deze investeringen gedaan kunnen 
worden zonder ten koste te gaan van de middelen voor onderwijs en onderzoek. 
De UvA is op zoek naar beter inzicht in de toekomstige behoeften van staf en 
studenten, teneinde te zorgen dat deze investeringen beantwoorden aan die 
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behoeften en gebruik maken van goede praktijkvoorbeelden van andere 
faculteiten.

Een aspect van onze infrastructuur dat meer aandacht heeft gekregen sinds de 
publicatie van het Instellingsplan is de kwaliteit van dienstverlening. Na de 
beslissing om de bestuurlijke unie met de HvA te verbreken, stonden de 
diensten voor de opdracht om de prijs-kwaliteitsverhouding te verbeteren in 
samenwerking met hun gebruikers. Doel is om de dienstverlening beter toe te 
spitsen op de behoeften vanuit onderwijs en onderzoek in de diverse eenheden. 
Nadrukkelijk is daarbij de aandacht gericht op de samenwerking en interactie 
tussen de verschillende diensten. De implementatie van het resulterende plan 
benut goede voorbeelden uit de praktijk en inhoudelijke evaluatie gedurende de 
looptijd. De eerste effecten zouden in 2019 merkbaar moeten zijn, wanneer we 
hopen een toenemende tevredenheid van medewerkers en studenten over de 
dienstverlening te zien.

De kwaliteit van onze infrastructuur wordt gemonitord in een samengestelde 
indicator op basis van de Nationale Studenten Enquête (NSE): de tevredenheid 
van studenten met de faciliteiten (waaronder studieruimten, IT en 
onderwijskundige ondersteuning). Het einddoel is dat deze indicator op het 
gemiddelde niveau van andere universiteiten komt, maar het is moeilijk om te 
analyseren waarom en waar UvA-studenten een lagere tevredenheid tot 
uitdrukking brengen, ondanks de feitelijke hoeveelheid aandacht en 
investeringen. De studentenraden, opleidingscommissies en studieverenigingen 
zullen worden betrokken om een beter begrip hiervan te verkrijgen en verdere 
verbeteringen te bewerkstelligen, misschien ook door beter management van 
verwachtingen, betere informatievoorziening en stroomlijning van de 
onderwijslogistiek.

Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Rond de besluitvorming over het Universiteitskwartier af

• Zoek betere methoden – en oplossingen – om te begrijpen waarom de UvA laag 

 scoort op studenttevredenheid met faciliteiten in de NSE
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7.  Strategische thema’s

Twee heel belangrijke antwoorden op de vraag waartoe de(ze) universiteit dient, 
zijn in de voorgaande paragrafen niet beantwoord, omdat zij al deze paragrafen 
doorsnijden. Het ene antwoord is: stad en regio. Het andere: de duurzame 
toekomst. 

De Metropoolregio Amsterdam
De laatste jaren heeft de UvA nieuwe manieren gezocht om samen te werken 
met en bij te dragen aan haar directe omgeving, geïnspireerd door de bredere 
maatschappelijke beweging om complexe uitdagingen in samenwerking aan
te gaan.
Met onze partnerinstellingen VU en HvA hebben we vanaf de oprichting 
initiatieven genomen in de Amsterdam Economic Board. Onze breedte, inclusief 
een academisch ziekenhuis van wereldklasse, maakt ons een prima partner in 
maatschappelijke vraagstukken. Nu willen we daar een tandje bij zetten.
Er zijn heel wat mooie projecten tussen individuele mensen in de universiteit en 
het stadsbestuur, maar ze zijn vaak onvoldoende bekend. Die bijeenbrengen in 
de etalage kan anderen inspireren met rolmodellen en praktijkvoorbeelden. Het 
kan ook helpen om de belangstelling van potentiële partners te wekken om met 
ons te werken, als we kunnen tonen hoe wetenschappelijk onderzoek helpt om 
de uitdagingen van de grote stad in de 21ste eeuw aan te pakken. Het kan helpen 
om te laten zien hoezeer de aanwezigheid van verschillende instellingen van 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Amsterdam verrijkt. En soms 
kan het helpen om aan te tonen wat met onderzoek niet gedaan kan worden.
De UvA blijft onverkort gecommitteerd om voor de Metropoolregio 
Amsterdam een goed-opgeleide beroepsbevolking af te leveren: afgestudeerden 
met ruime en actuele kennis, met een kritische geest om die toe te passen en het 
vermogen om ideeën en oplossingen over het voetlicht te brengen. Het grote 
belang van deze vernieuwende bron voor de stedelijke economie en samenleving 
is onderstreept tijdens de discussies voor deze midterm review en in de recente 
studie van Biggar Economics, die de bijdrage van de UvA aan het bbp schatte 
op 4,4 miljard euro per jaar.
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Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Maak de vele projecten waarin de UvA samenwerkt met de stad Amsterdam en 

 andere regionale partijen beter zichtbaar

• Doe een duidelijk aanbod als UvA aan Amsterdam tot samenwerking op de problemen 

 die de stad als belangrijk identificeert, zoals de aanpak van sociale ongelijkheid in een 

 gezamenlijk Kenniscentrum Ongelijkheid in de Stad

De duurzame toekomst
Duurzaamheid is een thema van groot belang voor velen in de universiteit,
dat na aan het hart ligt van nog velen meer. In de praktijk heeft het thema veel 
verschijnings¬vormen. Zowel studenten als medewerkers zijn zeer begaan
met verschillende maar ook uiteenlopende aspecten van duurzaamheid, zodat 
wij als UvA worstelen om onze positie op dit thema goed te bepalen. De visie 
uit het rapport Our Common Future (VN 1987), waarin duurzaamheid wordt 
gedefinieerd als “een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het 
heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun 
behoeften te voorzien in het gedrang te brengen”, is vandaag de dag nog even 
geldig als leidend principe voor ons duurzaamheidsbeleid in onderzoek, 
onderwijs en bedrijfsvoering.
Omgekeerd werd regelmatig opgemerkt dat onvoldoende bekend is wat we in 
de UvA al doen als bijdrage aan een duurzamere wereld.
Veel is bereikt door Huisvestingsontwikkeling en Facility Services, bijvoorbeeld 
door gebruik van duurzame energiebronnen in onze nieuwe en gerenoveerde 
campussen, onze energieleverings-contracten en met het gebruik van elektrische 
voertuigen in de bevoorrading.
Onderzoekers komen als vanzelf in aanraking met elk denkbaar aspect van 
duurzaam gebruik van grondstoffen, zoals het hergebruik van CO2-emissies,
en studenten hebben het Green Office opgezet dat de UvA ‘groener’ wil maken 
in haar onderzoek, campussen, communicatie en mindset.
Niettemin is het zo helder als glas dat de UvA meer kan doen en meer kennis en 
inspiratie kan overbrengen op onze partners in de Metropoolregio en daarbuiten. 
Wij willen een pioniersrol oppakken en een heldere, ambitieuze visie op 
duurzaamheidsconcepten ontwikkelen die doorklinkt in alle aspecten en lagen 
van de UvA.
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Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan:

• Ontwikkel een duurzaamheidsprogramma dat onderwijs, onderzoek, impact en 

 bedrijfsvoering omspant en dat een heldere en ambitieuze visie, gedeelde doelen en 

 een concrete strategische uitwerking kent

• Wijs een stafeenheid aan die verantwoordelijk en toegerust wordt voor de     

 implementatie van dat programma, en die de inbreng van het aspect duurzaamheid in 

 al het UvA-beleid helpt realiseren

• Stel zeker dat successen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid regelmatig 

 worden gecommuniceerd aan medewerkers en studenten, en ontwikkel een duur-  

 zaamheidsdashboard dat de implementatie van het programma en de duurzaamheid 

 van de UvA visualiseert

• Bied studenten en medewerkers een platform om ideeën en opvattingen over de 

 implementatie van duurzaamheid naar voren te brengen

De belangrijkste punten uit de Midterm review samengevat:

1. We bieden onderwijs van hoge kwaliteit, in één of twee talen, aan alle      

 gekwalificeerde, gemotiveerde en ambitieuze studenten.

2. We betrekken onze studenten bij de voorbereiding op een mondiale,

 duurzame toekomst.

3. We versterken onze diversiteit, zowel nationaal als internationaal, als stimulans

 voor onderwijskwaliteit.

4. We versterken de impact, zichtbaarheid en kwaliteit van ons onderzoek door open 

 science en interdisciplinariteit.

5. We maken werk van gelijke waardering van onderwijs en onderzoek.

6. Bij onze academische waarden horen academisch leiderschap en professionele en 

 persoonlijke ontwikkeling, inclusief een reductie van ervaren werkdruk

7. We werken aan een open gesprek over good research practices en wetenschappelijke 

 integriteit op alle niveaus in de universiteit, van student tot hoogleraar.

8. We smeden sterke banden met onze partners in de Amsterdamse metropoolregio.

9. We stellen ons open voor organisaties en bedrijven die geïnteresseerd zijn in 

 samenwerking met ons.

10. We voeren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door in de dagelijkse UvA-praktijk, van 

 diensten tot onderwijs, van campus tot onderzoek.
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