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“Bij de digitale agenda is techniek niet het grootste issue.
Het gaat vooral over mensen en hoe mensen met elkaar
en hun omgeving vormgeven aan de toekomst.”
Jan Martin Lowendahl, Gartner
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Inleiding

1

Dit document geeft een beeld van de snel veranderende wereld van digitalisering vanuit het
perspectief van de UvA. Het is een tussenproduct op weg naar een digitale agenda voor de UvA.
Vertrekpunt is het Instellingsplan 2021-2026 (IP).
‘Digitalisering in beeld’ wordt gebruikt om:
• binnen de UvA het gesprek te voeren over waar we staan op het gebied van digitalisering;
• op basis van de bevindingen richting te geven aan de volgende stap richting een digitale agenda.

Over de digitale agenda
De digitale agenda gaat richting geven aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA,
om te kunnen anticiperen op de snel veranderende wereld. Deze agenda, die wordt opgesteld
in opdracht van het CvB, is bedoeld als inspiratiebron, ambitie en navigatiemiddel:
•
•
•

Inspiratiebron: een doorkijk naar innovaties, trends en inspirerende voorbeelden die
relevant zijn voor de UvA;
Ambitie: wat wil de UvA bereiken met de inzet van digitalisering? Vertrekpunt voor het
formuleren van de ambities is het Instellingsplan (IP) 2021-2026;
Navigatiemiddel: een overzicht van de resultaten die we de komende jaren willen
behalen (‘roadmap’) en kaders en beleid die worden ingezet bij het maken van keuzen.

De noodzaak van een digitale agenda voor de UvA is groot:
• Digitalisering transformeert het onderzoek;
• In onderwijs en bedrijfsvoering zijn digitale middelen onmisbaar geworden, zoals we de
aflopen periode met Covid-19 hebben ervaren;
• Technologiebedrijven treden toe tot de hoger onderwijsmarkt, waardoor het onderwijsspeelveld op termijn drastisch zou kunnen veranderen.
In april heeft het CvB aan de afdeling Informatiemanagement in de Bestuursstaf opdracht
gegeven tot het opstellen van een digitale agenda.

‘Digitalisering in beeld’ is ontwikkeld door verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen:
• Trends en ontwikkelingen: wat speelt er in het domein van digitalisering? Welke trends en
ontwikkelingen zijn relevant voor de UvA en waarom?
• De digitale agenda van andere instellingen: wat zijn voor andere instellingen binnen het hoger
onderwijs relevante onderwerpen voor een digitale agenda? Waar zijn zij mee bezig?
• Ambities van de UvA: welke ambities zijn er met betrekking tot digitalisering geformuleerd in
het Instellingsplan, de facultair strategische plannen en andere beleidsdocumenten?
• Waar de UvA al mee bezig is: de digitale agenda begint niet bij nul. Er wordt binnen de UvA
voortdurend gewerkt aan innovatie, verbetering en doorontwikkeling van het digitale landschap.
Welke onderwerpen zijn ‘in uitvoering’ en waarover wordt meer beleidsmatig nagedacht?
Deze invalshoeken komen verderop in dit document aan bod. We hebben geprobeerd om een zo
compleet en relevant mogelijk overzicht te geven. Daar waar we onderwerpen over het hoofd hebben
gezien of een verkeerde interpretatie hebben geven, passen we dat graag aan.
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‘Digitalisering in beeld’ in het kort

We hebben vanuit diverse invalshoeken gekeken naar digitalisering vanuit het perspectief van de
UvA: trends en ontwikkelingen, de ambities van de UvA, wat andere hoger onderwijsinstellingen
doen en waaraan de UvA nu al werkt. Het beeld dat dit oplevert, is dat digitalisering essentieel is,
veel kansen biedt en op een verantwoorde wijze moet worden vormgegeven.
Maar wát willen we nu precies realiseren voor studenten en medewerkers? En waarom willen we
dat? En hoe zorg je dat papieren ideeën en plannen werkelijkheid worden? Antwoorden op deze
vragen zijn niet eenvoudig. De digitale agenda zal hieraan verder inhoud en richting geven.
In digitalisering in beeld delen we onze bevindingen op basis van de analysefase van de
ontwikkeling van de digitale agenda.

Digitalisering hoog op de agenda bij de UvA
Wat de UvA de komende jaren wil bereiken, staat in het Instellingsplan 2021-2026 (het IP) en in de
strategische plannen van de faculteiten (Facultair Strategische Plannen: FSP’s). Het IP stelt dat
“digitalisering een krachtige motor is voor onze ambities”. In alle FSP’s komt digitalisering terug als
een onderwerp dat mede de toekomst bepaalt van de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek. Ook
worden veel van de door ons gevonden externe trends benoemd in deze plannen.
Voor een aantal externe trends die uit de analyse zijn gekomen, is echter beperkt aandacht in de plannen:
• De toepassing van AI (Artificial Intelligence) en data binnen de eigen instelling (dus niet voor
het innoveren van het onderzoek – een onderwerp dat veel aandacht krijgt);
• Cybersecurity: in een steeds meer digitale wereld, een voorwaarde om als instelling te kunnen
functioneren. Hoewel er al veel gebeurt op dit gebied, zien we dit beperkt terug in het IP en de
FSP’s. Gezien het belang van cybersecurity, zullen bij de uitwerking van de digitale agenda
informatiebeveiliging en privacy-aspecten bij alle onderwerpen worden meegenomen. We zien
dat alle instellingen in het hoger onderwijs en SURF met soortgelijke onderwerpen aan de slag zijn.
We beginnen niet bij nul. We zijn op veel gebieden al aan de slag om de toekomst vorm te geven:
• We hebben de afgelopen anderhalf jaar noodgedwongen een enorme stap gezet om meer digitale
middelen te gebruiken;
• de digitale leeromgeving wordt verrijkt om te voldoen aan de nieuwe eisen die gesteld worden
door het onderwijs;
• onderzoekers kunnen gebruik maken van een Virtual Research Environment;
• er worden grote stappen gezet om de ondersteuning van het onderwijs (onderwijslogistiek) te
verbeteren:
• de beveiliging van onze infrastructuur en gegevens krijgt de noodzakelijke impuls;
• we zijn voortdurend bezig om de administratieve systemen, zoals SAP, up-to-date te houden.
Allemaal relevante onderwerpen en goed dat eraan gewerkt wordt, want ze dragen bij aan het
realiseren van de ambities van de UvA. Echter, we zullen ook verder in de tijd moeten kijken. Grote
onderwerpen, zoals Responsible IT en de toepassing van AI en data binnen de eigen instelling,
vragen om visie en een aanpak om hier daadwerkelijk stappen te zetten.

“Technology is increasingly seen as a crucial enabler and
competitive differentiator for higher education institutions.
We see institutions pursuing trends in this manner,
such as artificial intelligence (AI) and smart campuses.”
Gartner, top 10 technologies impacting higher education
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Vervolg op basis van acht focusgebieden
Op basis van analyses in het kader van ‘digitalisering in beeld’, hebben we acht focusgebieden
benoemd, die we de komende maanden gebruiken om de ambities – en wat deze uiteindelijk
opleveren voor studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers – verder uit te werken. En ook:
hoe zorg je dat ideeën en plannen werkelijkheid worden? Want de digitale agenda lijkt over techniek
te gaan, maar het gaat eigenlijk over mensen en hoe we met elkaar en onze omgeving vormgeven aan
de toekomst van de UvA.

Domein- en thema-focusgebieden

De hierboven weergegeven acht domein- en thema-focusgebieden vormen de basis voor de verdere
uitwerking van de ambities van de UvA op het gebied van digitalisering. Daarom zullen we onze
bevindingen in het vervolg van dit document aan de hand van deze focusgebieden schetsen.

“Als je naar digitalisering kijkt vanuit het perspectief van de UvA,
levert dit het beeld op dat digitalisering essentieel is, veel kansen biedt
en op een verantwoorde wijze moet worden vormgegeven.”
UvA kernteam digitale agenda
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Relevante trends en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk vatten we, aan de hand van de genoemde focusgebieden, de voor de UvA
belangrijkste trends en ontwikkelingen samen. Deze zijn gebaseerd op de volgende bronnen:
•

trend reports van gerenommeerde instituten uit binnen- en buitenland, zoals Educause en
Gartner;
documenten over de digitale agenda van andere hogere onderwijs- en brancheorganisaties;
visiedocumenten vanuit de UvA (Instellingsplan 2021-2026 en Facultair Strategische Plannen);

•
•

Eerdere versies van de trends en ontwikkelingen zijn getoetst bij de Regiegroep ICT, IOC, DLOboard en Gartner.

1) Onderwijs
•

Digitalisering maakt nieuwe vormen van
flexibilisering van het onderwijs mogelijk
Het meer op de persoonlijke maat aanbieden
van diensten, is een maatschappelijke trend.
Digitalisering speelt hierbij een grote rol.
Hierdoor wordt het in het onderwijs
mogelijk gemaakt om studenten een
optimale leerervaring te bieden, op hun
eigen niveau, manier en tempo. Niet alleen
in het reguliere onderwijs, maar ook in
programma’s voor leven lang ontwikkelen.

“Individuals in the workforce will need access to a learning system that will
support them at different life stages, be easily accessed throughout their
career, and be much more flexible — with entry and exit points based
around skills rather than generalized credentials based on seat time.”
D2L, Future of work and learning 2020, digital edition
•

Hybride onderwijs: deels op de campus en deels online
Veranderingen in de wereld vragen om het continu bijsturen en aanpassen van onderwijs en
leermiddelen. Tijdens de COVID-19 pandemie hebben we gezien dat hybride mogelijkheden
meerwaarde bieden om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. In de hybride
omgeving is er een toenemende behoefte aan mogelijkheden voor informele online
samenwerking voor studenten.

“We willen niet zo zeer bestaand onderwijs online zetten, maar digitalisering
écht benutten voor vernieuwende, andere onderwijsvormen, inclusief de kansen
die dat biedt voor toegankelijkheid, internationalisering en afstandsonderwijs.”
UvA Instellingsplan 2021-2026, ‘Inspiring Generations’

Pagina 6

2) Onderzoek
• Toenemend belang van AI en Data Science
De grote ontwikkelingen op het gebied van AI
en Data Science bepalen de ontwikkeling van
alle vakgebieden. Data Science geeft tools om
de toegenomen hoeveelheid en heterogeniteit
van data te kunnen analyseren. De faciliteiten
om met elkaar samen te werken, worden steeds
belangrijker in het onderzoek. Wetenschappers
gebruiken al jaren externe bronnen,
samenwerkingsomgevingen en rekenkracht voor
het uitvoeren en valideren van onderzoek.
•

Toenemend belang van Open Science
Open Science draait om het publiek delen van wetenschappelijke resultaten in verschillende
stadia van onderzoek, zodat mensen binnen en buiten de academie kunnen profiteren van
onderzoeksresultaten en daaraan kunnen bijdragen.. De UvA en collega-universiteiten zetten
reeds vol in op Open Science.

3) Onderwijslogistiek
•

Flexibilisering van onderwijs vraagt om een
andere inrichting van systemen en logistieke
ondersteuning.

•

De eerder genoemde trend van flexibilisering
heeft ook grote impact op de onderwijslogistiek
(bijvoorbeeld persoonsgericht rooster,
studieadvies op maat). Trends die hiermee
samenhangen zijn: toenemende behoefte in
organisaties aan sturing en inzicht (onder
andere middels data) en meer zelfregie bij
medewerkers en studenten (van belang bij het
inrichten van de processen).

“In short, our research indicates that existing technology can help
teachers reallocate 20 to 40 percent of their time to activities that support
student learning. Further advances could push this number further.”
McKinsey, How AI will impact K 12 teachers (januari 2020)

Case: Student perceptions of feedback in large courses
Penn State University is using machine learning to cultivate student records from its
Student Information System. Using these data, Penn State has developed a predictive
algorithm that helps advisors determine how well an advisee might perform in an
upcoming term (2020, Educause horizon report).
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4) Bedrijfsvoering
•

Wendbaarheid noodzakelijk om relevant te blijven
Om relevant te blijven, moeten organisaties snel
kunnen inspelen op veranderende wensen en
behoeften. Organisaties doen dit door in te zetten
op standaarden en het werk op een nieuwe wijze te
organiseren (‘agile’ werken). Ook het herinrichten
van systemen en processen is onderdeel van het
komen tot een wendbare organisatie. De UvA is
hier op een aantal gebieden al druk mee bezig
(onder andere het programma Onderwijslogistiek).

UvA Instellingsplan 2021-2026 over flexibilisering
“De uitdaging in de bedrijfsvoering is om met de beschikbare middelen de balans te
zoeken tussen flexibel inspelen op kansen enerzijds en het efficiënt uitvoeren van
gestandaardiseerde processen anderzijds.
Hiervoor is een andere mindset nodig. In formele organisaties sluiten nieuwe initiatieven
vaak achter in de wachtrij aan voor faciliteiten en huisvesting, terwijl je ze eigenlijk wilt
omarmen en naar voren wilt trekken. Om intern ondernemerschap te bevorderen, moeten
we hier oog voor hebben.”

5) AI en data
• Toenemend gebruik van data
Data zijn het nieuwe goud! Zowel bij
commerciële als bij non-profitorganisaties
zien we wereldwijd een toenemend gebruik
van data. Deze ontwikkeling zien we ook in
grote mate in het onderwijs- en
onderzoeksdomein. Zowel gegevens uit de
eigen organisatie en processen als data
vanuit (externe) bronnen worden
samengebracht voor analyse en
interpretatie, alsmede voor optimalisatie
van processen en dienstverlening.

“AI will be in everything. AI, as a GPT (general purpose technology,
red.), has applicability in many areas that involve the analysis of large
volumes of unstructured data and subsequent actions on that analysis.”
Gartner, top 10 technologies impacting higher education
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Voor de UvA liggen er grote kansen in het beter gebruiken van (eigen en externe) data. Zo kan
‘student analytics’ helpen in het voorkomen van uitval, het signaleren van trends in interesses en
het kiezen van een passende opleiding. Ook voor (exploratief) onderzoek. Hierbij gaat het vaak
om gebundelde data van organisaties. Uitdagingen zijn standaardisatie, uitwisselbaarheid en
infrastructuur. Tevens zijn er maatschappelijke zorgen over veiligheid en ethische aspecten van
datagebruik en analyse. Voor UvA liggen hier uitdagingen, maar ook kansen: een universiteit
kan een maatschappelijk rol vervullen bij het uitwerken van bijvoorbeeld ethische aspecten.

FAIR data
Gestimuleerd door de Europese Commissie, lopen er verschillende initiatieven om data
veilig, betrouwbaar en toegankelijk te maken, zodat delen mogelijk wordt. Het leidende
principe hierbij is FAIR: findable, accessible, interoperable en reusable. Universiteiten en
wetenschappelijke instellingen hebben het initiatief genomen om data FAIR te maken.
Daarnaast vraagt het delen van data ook een aanpassing van de data-infrastructuur:
gebruikers moeten toegang hebben tot IT-systemen van meerdere instellingen, waarbij
veiligheid en privacy zijn gewaarborgd.

•

AI-toepassingen krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij en ons dagelijks leven
De ontwikkeling van AI gaat razendsnel. Elke dag ontstaan en creëren we nieuwe mogelijkheden
voor innovatieve vormen van intelligent leren, organiseren, plannen en distribueren. De UvA
werkt zelf al op diverse vlakken aan onderzoek en toepassingen van AI, niet alleen als UvA maar
ook samen met andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen en private partijen.
Door het gebruik van AI kunnen we onderwijs en bedrijfsprocessen verbeteren. Echter, het
toepassen van AI is niet zonder risico’s. De UvA wil de mogelijkheden van AI ten volle benutten
en tegelijkertijd ook zorgen dat de maatschappelijke gevolgen beheersbaar blijven.

UvA Instellingsplan 2021-2026 over AI en data
“Onze sterktes op het gebied van artificiële intelligentie, data science en complexiteit
helpen hierbij in het bijzonder. Zo ontstaat een combinatie van diepte en breedte waarmee
we het competitive advantage van de UvA benutten, wetenschappelijke kennis opbouwen
over maatschappelijke vraagstukken en nieuw talent kunnen aantrekken.”
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6) Duurzaamheid
Digitalisering moet op een duurzame wijze
plaatsvinden
Duurzaamheid is een van de grote
maatschappelijke thema’s. Onderwerpen als
energietransitie, mobiliteit, efficiënter
gebruik van schaarse middelen en gelijkheid
voor mensen, spelen voor alle organisaties.
Intelligente ICT-oplossingen creëren nieuwe
mogelijkheden voor het realiseren van
duurzaamheidsdoelen. Tegelijkertijd betekent
meer digitalisering ook meer
energieverbruik. Dit thema heeft impact op
alle digitale ontwikkelingen van de UvA.

7) Responsible IT
• Toenemende aandacht voor de zachte kant
van digitalisering
Naast de ‘harde’ kant van digitalisering,
zoals data, systemen en infrastructuur, is er
in trendrapporten en bij andere (hoger
onderwijs)organisaties toenemend
aandacht voor de zachte kant van
digitalisering. Hierbij worden onderwerpen
als publieke waarden, veiligheid,
transparantie en inclusiviteit genoemd als
belangrijke bouwstenen voor een
verantwoorde digitalisering.
De UvA heeft als onafhankelijke onderwijs- en onderzoeksorganisatie kansen om hier te leren en
een voorbeeld te zijn voor andere organisaties.

Advies Senaat inzake digitalisering en afhankelijkheid van commerciële
partijen (24-8-2021)
“Een centrale rol in de ontwikkeling van nieuwe, waarden-gestuurde technologie is
belangrijk. Het is cruciaal om de ontwikkeling van techniek parallel te laten lopen met de
discussie over publieke waarden, omdat beide elkaar nodig hebben en op elkaar ingrijpen.”

“Artificial Intelligence vereist een nieuwe dialoog over ethiek.”
Kennisnet technologie kompas 2019-2020
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•

Toenemende afhankelijkheid onderwijsinstellingen van commerciële platforms
Door de toenemende digitalisering worden onderwijsinstellingen steeds afhankelijker van
commerciële platforms. Het waarborgen van de publieke waarden van het hoger onderwijs is een
van de kernopgaven. We willen grip op de (eigen) data en data-soevereiniteit.

•

Veiligheid is topprioriteit
Na de afgeslagen ransomware-poging is duidelijk dat er steeds nieuwe, grotere bedreigingen
komen voor onze IT-infrastructuur, waarop we een antwoord moeten hebben. Cybersecurity en
veiligheidsvraagstukken zijn kritische randvoorwaarden voor een universiteit die in toenemende
mate afhankelijk is van digitalisering.

“Het open karakter van onderwijs en onderzoek kan alleen blijven
bestaan door continu te blijven voldoen aan de laatste eisen van
security-standaarden, (normenkaders van) informatiebeveiliging, het
vroeg detecteren van en reageren op bedreigingen en incidenten,
en het open delen van informatie en kennis op dit gebied.“
SURF, prioriteiten SURF

Emeritus hoogleraar Van der Zwaan over privatisering (Volkskrant, 28-7-2021)
"Er is maar één mogelijkheid om het gevaar te keren: het publieke hoger onderwijs moet
net zo flexibel en technisch competent worden als het opkomende private stelsel. Het
moet net zo goed in staat zijn studenten gepersonaliseerd te bedienen. Anders zal de open
markt onherroepelijk zijn werk doen" – Wij moeten hier m.i. een richtinggevende of
sturende factor in zijn!”

8) Samenwerking (binnen en buiten de UvA)
• Wereldwijde samenwerking is noodzakelijk,
zowel intern als extern
Door de coronacrisis is meer dan ooit gebleken
dat wereldwijde samenwerking bij onderwijs en
onderzoek noodzakelijk is om klaar te zijn voor
de uitdagingen die op ons afkomen. Niet alleen
op professioneel vlak, maar ook voor het
vergroten van welzijn en sociale cohesie.
Community-vorming blijkt zeer belangrijk voor
studenten en medewerkers.
Daarnaast heeft de ervaring met hybride werken de noodzaak van nieuwere en betere manieren
en methoden van samenwerken duidelijk gemaakt. Dit betreft niet alleen samenwerking met
interne, maar zeker ook met externe partijen. Dit moet veilig mogelijk zijn in een daarvoor
toegeruste ecosysteem.
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UvA Instellingsplan 2021-2026 over samenwerking
“We zijn ons ervan bewust dat (ook fundamentele) kennis in interactie met anderen tot
stand komt. We breiden onze externe partnerschappen uit en versterken ze: op
internationaal, nationaal en lokaal niveau. Daarnaast is samenwerking nodig om
integratieve methoden en gemeenschappelijke talen te ontwikkelen voor de aanpak van
(wereldwijde) complexe vraagstukken die zich niet aan disciplinaire grenzen houden.”
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Waar andere hoger onderwijsinstellingen op inzetten

We hebben geanalyseerd in hoeverre en op welke manier andere hoger onderwijsinstellingen in hun
plannen aandacht besteden aan digitalisering. Uit de geraadpleegde instellingsplannen blijkt dat voor
alle instellingen digitalisering een sleutel is tot de verdere ontwikkeling. Er is een beperkt aantal
digitale strategiedocumenten gelezen (VU en HAN). De korte termijnplannen van de universiteiten
(voor 2021) kennen veel overeenkomsten met waar de UvA aan werkt. Ook zijn veel van de door
ons gesignaleerde trends en ontwikkelingen hierin terug te vinden.

Breed gedragen trends
De volgende trends, die ook in de selectie van relevante trends voor de UvA zijn meegenomen,
worden door meerdere Nederlandse onderwijsinstellingen en de LERU (League of European
Research Universities) genoemd:
•
•
•
•
•
•
•

Personalisatie en digitaal gepersonaliseerd leren;
Diversiteit, flexibiliteit en openheid;
Datasturing en optimalisatie;
Cybersecurity en privacy;
Open research en publishing;
Research infrastructure;
Digitaal onderwijs en onderwijslogistiek.

Digitale strategie VU 2025 over ‘open science’
“Het is essentieel om de maatschappij te laten profiteren van onderzoek dat met publieke
middelen is gefinancierd. Dit is de grondslag van open science. Een innovatief open model
is vereist om resultaten van onderzoek breed toegankelijk te maken.”

Instelling-specifieke trends
Onderwerpen waaraan andere onderwijsinstellingen aandacht besteden die bij de analyse voor de
UvA niet als (voldoende) relevant naar boven kwamen, zijn:
•
•

Groeiende internationale mobiliteit (UU en TUE);
Internet of Things and Smart Cities (VU en HvA).

Strategisch Plan Universiteit Utrecht 2025 over onderzoeksinfrastructuur
“De Universiteit Utrecht verbindt kennis- en innovatie-ecosystemen door te investeren in
onderzoeksinfrastructuur op de strategische thema’s. Alle grote universitaire onderzoeksinfrastructuren zijn breed toegankelijk, met faciliteiten voor meerdere disciplines. Waar
wenselijk, maakt de universitaire onderzoekinfrastructuur deel uit van grotere
(inter)nationale infrastructuren; daarmee vergroot de universiteit de toegang tot
geavanceerde apparatuur en datasets voor onderzoekers.”
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Ambities van de UvA

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de digitale agenda maximaal aansluit bij de strategische
ambities van de UvA. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste ambities, gekoppeld aan de
acht in hoofdstuk 2 genoemde focusgebieden. Bijlage 2 bevat een compleet overzicht met ambities.

1) Onderwijs:
De campusuniversiteit van de toekomst
De campus en de campuservaring is het fundament onder het onderwijs van de UvA. In het IP en in
de Onderwijsvisie heeft de UvA haar ambitie duidelijk verwoord:

“Uitmuntend onderwijs met een ambitieuze studiecultuur in een rijke
leeromgeving waarin interculturele perspectieven zijn opgenomen.”
De UvA heeft te maken met zowel uitdagingen als kansen. Bijvoorbeeld:
•
•

Door de continue stijging van het aantal studenten en de druk op financiering van het onderwijs,
stijgt de werkdruk bij docenten en ondersteuners;
De inzet van nieuwe mogelijkheden door digitalisering biedt kansen om het onderwijs eigentijds
en aantrekkelijker te maken. Het sluit aan bij de belevingswereld van de student anno 2021.

Door de COVID-19 crisis is het onderwijs versneld in een digitale stroomversnelling terechtgekomen. Deze periode heeft veel ervaring opgeleverd over de impact en (on)mogelijkheden van
online onderwijs. Deze inzichten vormen de basis om verdere stappen te zetten in de digitalisering
van het onderwijs en het werken aan een verrijkte onderwijs- en leeromgeving, waarbij nieuwe
technologische mogelijkheden zinvol worden ingezet en de campusbeleving centraal staat.
Het visiedocument ‘Campusuniversiteit van de toekomst’ vormt de basis voor de onderwijsparagraaf
in de digitale agenda. In dit visiedocument zijn de volgende doelen geformuleerd:
•
•
•
•
•

Verrijken van het onderwijsmateriaal en versterken van de koppeling onderwijs – onderzoek en
onderwijs – samenleving;
Waardevoller on-campus onderwijs (betere wisselwerking tussen on-campus en online
onderwijs, waardoor fysiek contact betekenisvoller wordt);
Beter ondersteunen en structureren van het leerproces van studenten;
Intensivering van het onderwijs (klein binnen groot);
Vergroten van de betrokkenheid van studenten bij de studie (met name academische integratie).

2) Onderzoek:
State-of-the-art infrastructuur voor onderzoek
Innovatie door samenwerking
De UvA wil een brede voorhoedespeler blijven. Daarvoor is wetenschappelijke vernieuwing
essentieel. Vernieuwing komt uit disciplines en samenwerking tussen disciplines. Door data te
combineren en te analyseren, kunnen processen op vernieuwende manieren in kaart worden
gebracht, bijvoorbeeld als input voor complexe modellen die grip geven op maatschappelijke
vraagstukken. Het gebruik van onderzoeksmethoden, gevoed door data science, vraagt om
investeringen in nieuwe expertises, teamwork en een state-of-the-art infrastructuur.
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AI en data science
De UvA wil haar sterktes op het gebied van artificiële intelligentie, data science en complexiteit
inzetten als competitief voordeel, om wetenschappelijke kennis op te bouwen over maatschappelijke
vraagstukken en nieuw talent te kunnen aantrekken. We richten een ‘data-science-functie’ in om
onderzoekers te helpen zich die eigen te maken, ook als zij daarmee niet zijn opgegroeid.
Open science en onafhankelijkheid
We geven vanuit onze publieke rol mede vorm aan open science en aan open educational resources.
Dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek en onderwijs publiek bekostigd zijn en dat
de resultaten daarom niet gemonopoliseerd mogen worden. We zien in open science zowel kansen
voor het versterken van het zelfreinigend vermogen van de wetenschap, als bedreigingen voor de
onafhankelijkheid ervan. Ook bij de verdergaande digitalisering hiervan moet onze
onafhankelijkheid centraal staan.
We gaan de principes van open science implementeren op een manier die de wetenschappelijke
vooruitgang bevordert. Daarbij is aandacht nodig voor de relatie met grote, data verwerkende
bedrijven en het juridisch kader rond data. In samenwerking met andere universiteiten in Nederland
(VSNU) en in Europa (LERU) werken we aan voorwaarden voor de inkoop van informatiediensten,
de ontwikkeling van alternatieve publicatieplatforms en een infrastructuur die de onafhankelijkheid
van onderzoeksdata en metadata waarborgt. De UvA wil de publieke waarden van academisch
onderwijs en onderzoek op de agenda zetten en vrijwaren bij aankoop van platformdiensten. In
samenwerking met derden wil de UvA data zoveel mogelijk FAIR (findable, accessible, interoperable
& reusable) maken en toewerken naar 100 procent open access van wetenschappelijke artikelen.
Ambities
De facultaire strategische plannen sluiten aan bij het IP. Ambities uit deze plannen zijn onder meer:
•
•
•
•
•

Het stimuleren van samenwerking tussen disciplines, binnen en buiten de faculteit;
Versterken van de data science-functie;
Stimuleren en faciliteren van open science door meer open acces publicaties;
Data storage op basis van de FAIR-principes;
Verbeteren van de research infrastructure. Het gebruik van digitale methoden en technieken is
binnen de faculteiten gemeengoed geworden. Onderzoekers hebben efficiënte toegang nodig tot
kwalitatief hoogwaardige data uit diverse interne en externe bronnen via een herkenbaar loket.

Te ondernemen stappen:
• Investering in infrastructuur en expertise op het gebied van dataverzameling, computing en
softwareontwikkeling (bijvoorbeeld FGw). Amsterdam UMC investeert in een excellente en
duurzame (data)infrastructuur die voldoet aan de FAIR-principes;
• Het samenbrengen van instellingen en bedrijven op de campus (bijvoorbeeld het
Onderzoeksgebouw FGw of LAB42 bij FNWI);
• Versterken ondersteuning van Research Data Management;
• Het benutten van beschikbare data. Zo wil Amsterdam UMC bijvoorbeeld de enorme toename
van beschikbare gezondheids- en zorgdata benutten als bron voor fundamenteel, biomedisch
onderzoek, klinisch evaluatieonderzoek en public health onderzoek. Amsterdam UMC werkt
hiervoor samen met de universiteiten en de stad Amsterdam, met als focus ‘AI for People’;
• Het verwerven van meer expertise met betrekking tot data(intelligentie), waaronder aanvullende
hoogleraren AI en data scientists (bijvoorbeeld Amsterdam UMC).
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3) Onderwijslogistiek:
Studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar onderwijs
De komende jaren werken we onverminderd aan:
• effectieve standaarden en definities (‘NEN-normen’) voor onze procesketens;
• samenwerking tussen de diensten onderling, en tussen de diensten en de faculteiten. Niet
iedereen hoeft precies hetzelfde te doen, maar we nemen wel historisch gegroeide verschillen
tussen faculteiten en opleidingen in de bedrijfsvoering weg als deze onze wendbaarheid en
slagvaardigheid hinderen. Dat doen we bijvoorbeeld al in het programma Onderwijslogistiek.
Daarbij baseren we ons op het ‘gebruik centraal’-principe, zowel voor studenten, docenten,
alumni als medewerkers. Daardoor kunnen onze gebruikers zelf de regie te voeren, en overal de
UvA-kwaliteit en uniformiteit zien, herkennen en daarmee vertrouwd zijn.

4) Bedrijfsvoering:
Effectieve bedrijfsvoering en wendbare (bedrijfs)inrichting
Een professionele bedrijfsvoering maakt samenwerking en ondernemerschap makkelijker voor
eindgebruikers (studenten, docenten, onderzoekers, partners, bestuursleden). We kunnen onze
ambities alleen waarmaken als de organisatie als geheel wendbaarder wordt. De uitdaging is om de
balans te vinden tussen flexibel inspelen op kansen enerzijds en het efficiënt uitvoeren van
gestandaardiseerde processen anderzijds. Processen, bedrijfsinrichting en systemen moeten
medewerkers en studenten die over de grenzen van hun vakgebied (willen) werken helpen, niet
hinderen. Hiervoor is een infrastructuur nodig die naadloos aansluit bij de behoeften van gebruikers.
Hiervoor is een andere mindset nodig. In formele organisaties sluiten nieuwe initiatieven vaak achter
in de wachtrij aan, terwijl je ze eigenlijk wilt omarmen en naar voren wilt trekken. We moeten
daarom intern ondernemerschap bevorderen. Hiervoor streven we twee doelen na:
•
•

doordachte standaarden en kwaliteitsbesef in de procesketens;
een kortere afstand van bedrijfsvoering tot primair proces, met aandacht voor de menselijke factor.

5) AI en data:
Inzetten van AI en data voor onderzoek, onderwijs, onderwijslogistiek en
bedrijfsvoering
Artificiële intelligentie (AI) en data science zijn sterktes van de UvA die ingezet worden bij de
ontwikkeling van alle wetenschapsgebieden. De UvA wil een gezichtsbepalende AI-hub zijn en
intensiveert daartoe de samenwerking met bedrijven en instellingen op de gebieden ‘AI for Health’,
‘AI for Business’ en ‘AI for Citizens’. De ambities en inspanningen zijn gericht op het ontwikkelen
van AI en het gebruik van data om in onderzoek en onderwijs voorhoedespeler te blijven.
Alle faculteiten ambiëren de inzet van AI en data science in het onderzoek. Zij willen studenten
voorbereiden op een toekomst met AI en data, door de onderwerpen in het curriculum op te nemen.
De FEB ontwikkelt bijvoorbeeld, samen met FNWI, een MBA in Big Data & Business Analytics.
Het toepassen van AI en data voor de eigen instelling respectievelijk faculteit, voor het vernieuwen
en verbeteren van onderwijs en bedrijfsvoering, wordt niet genoemd: niet in het IP en niet in de
facultaire strategische plannen.
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6) Duurzaamheid:
Een duurzame ecologische voetafdruk van digitalisering
Duurzaamheid is één van de waarden die de UvA in de praktijk wil brengen. De UvA heeft als
voorhoedespeler een verantwoordelijkheid voor de omslag naar een duurzame maatschappij. Dat is
terug te zien in ons onderzoek en onderwijs, en ook in ons streven om onze eigen ecologische
voetafdruk duurzaam te maken. Ook wil de UvA bijdragen aan de duurzaamheid van de regio door
samen met partners de overgang van een lineaire naar een circulaire samenleving te bevorderen.
In een whitepaper over duurzaamheid staan maatregelen om onze eigen voetafdruk de komende jaren
te verminderen. Volgens de klimaatdoelstelling van Parijs mag ons energieverbruik (uiterlijk) in
2050 maximaal 70 kWh/m2 per jaar zijn (tegen bijna 200 kWh/m2 nu). We onderzoeken of we deze
norm al in 2040 kunnen halen. Hiervoor moet het werkelijke energieverbruik van alle apparatuur in
de gebouwen aan de doelstelling voldoen. Voor ICT is de doelstelling om de ecologische footprint
inzichtelijk te maken en 25% impactreductie te realiseren op de apparatuur in 2026.
Bij faculteiten is veel aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs en onderzoek. Hierbij gaat het
om een zichtbare plek voor duurzaamheid, zodat studenten de rol van het recht op dit gebied
begrijpen (FdR) of als onderdeel van de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het
opleiden van studenten (FdG). De FMG werkt aan plannen om, samen met andere faculteiten, een
‘Centre for Sustainability’ op te richten.

7) Responsible IT:
Inzet van digitalisering die past bij kernwaarden UvA
Responsible IT is een veelomvattend thema. Het gaat over digitalisering in relatie tot (publieke)
waarden: (on)afhankelijkheid van commerciële partijen, ethische principes en kaders bij
digitalisering, sociale veiligheid en inclusiviteit (fysiek en economisch).
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid
Eén van de kernwaarden van de UvA is onafhankelijkheid van de wetenschap ten opzichte van
(onder meer) de belangen van overheden en bedrijven. Deze waarde staat in de datamaatschappij
onder druk. De UvA ziet het als haar verantwoordelijkheid om de politieke en maatschappelijke
discussie over deze onderwerpen te voeren, risico’s in beeld te brengen en mogelijke oplossingen te
schetsen. Bijvoorbeeld over een te grote afhankelijkheid van de wetenschap van commerciële ICTaanbieders of over de impact van digitale technieken op de privacy.
Verantwoord digitaliseren in het onderwijs, betekent dat opleiders het eigenaarschap van hun werk
behouden als ze samenwerken met platform- en dataopslagbedrijven. Hun onafhankelijkheid moet
altijd centraal staan. Bovendien willen we zorgvuldig nagaan op welke manier we kwaadaardige
lock-in situaties kunnen vermijden. Dergelijke situaties zijn immers een voorbode van een vergaande
afhankelijkheid van de commerciële partij die de diensten of de apparatuur aanbiedt. Om de
onafhankelijkheid van ons onderwijs te garanderen, hebben we afspraken en regels nodig.
Ook bij de verdergaande digitalisering van onderzoek moet onze onafhankelijkheid centraal staan.
We geven vanuit onze publieke rol mede vorm aan open science en open educational resources.
Hierbij is aandacht nodig voor de relatie met grote, data-verwerkende bedrijven en het juridisch
kader rond data. Samen met andere universiteiten in Nederland (VSNU) en Europa (LERU) werken
we aan voorwaarden voor de inkoop van informatiediensten, de ontwikkeling van alternatieve
publicatieplatforms en een infrastructuur die de onafhankelijkheid van onderzoeksdata waarborgt.
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Responsible IT in facultaire plannen
De facultaire strategische plannen zijn minder uitgesproken over Responsible IT. Als het onderwerp
wordt besproken, dan is het in relatie tot (wetenschappelijke) integriteit en open science.
In het strategisch plan van de FdR staat dat ‘onafhankelijkheid en integriteit tot de kernwaarden van
de UvA en de faculteit behoren’. De FdR gaat nader beleid opstellen om hieraan invulling te geven.
Voor de borging van wetenschappelijke integriteit betekent dit het uitvoeren van de Nederlandse
gedragscode voor wetenschappelijke integriteit (2018) en het UvA-brede advies Wetenschappelijke
integriteit (2017). Ook voor de FEB en FGw is deze code het richtsnoer voor handelen in de
wetenschap. De FdR versterkt over de hele linie de aandacht voor digitalisering. Onderdeel hiervan
is dat juristen kritische vragen moeten kunnen stellen over dergelijke technologieën.
Alle faculteiten zetten zich in voor Open Science, ook als instrument om de onafhankelijkheid te
waarborgen. Het doel is dat alle publiek gefinancierde publicaties via open access toegankelijk zijn
en dat de achterliggende data beter hergebruikt kunnen worden.

8) Samenwerken:
Digitale werkomgeving die aansluit bij studeren en werken bij de UvA
Samenwerking tussen disciplines
De UvA wil intensiever samenwerken tussen disciplines, zodat dit bijdraagt aan de vernieuwing in
elk afzonderlijk vakgebied.
Samenwerking met externe partners
Meer samenwerking met externe partners helpt de UvA om de in het IP geformuleerde ambities waar
te maken. Wetenschappelijke vernieuwing is hiervan de kern. Denk bij partners aan toegepaste
onderzoeksinstellingen, hogescholen, intermediaire organisaties, bedrijfsleven en publieke/maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.
De band met onze directe omgeving, de stad en de regio, heeft hierbij speciale aandacht. De UvA
draagt, via kennisoverdracht en via de opleiding van een goede beroepsbevolking, bij aan de
ontwikkeling van stad en regio. Deze stad en regio zijn een voedingsbodem voor onderwijs
(levensechte projecten, stages, community service learning) en wetenschappelijk onderzoek
(inspirerende ideeën, levende data, living labs). De UvA wil haar toegankelijkheid als
samenwerkingspartner voor de stad en regio vergroten.
Barrières voor samenwerking wegnemen
We kunnen de variëteit binnen de UvA alleen benutten en goed samenwerken over grenzen van
eenheden en instellingen heen, als ‘systemen’ zo flexibel zijn dat ze mensen daarin helpen, niet
tegenwerken. Hoe belangrijk het is om barrières voor samenwerking te slechten in besturingsmodellen en administraties, blijkt in de onderwijssamenwerkingen binnen de UvA, maar ook
bijvoorbeeld in de joint degrees met de VU en in de fusie van AMC en VUmc tot Amsterdam UMC.
Samenwerking vanuit faculteiten
Voor faculteiten zijn samenwerkingsverbanden met partners (intern, nationaal en internationaal),
instellingen en bedrijven een levensader. FEB spreekt over: “We’re stepping out of our bubbles to
strengthen and forge relationships within our faculty, the UvA, and beyond”. Het ontwikkelen van
startups en ondernemerschap op de campus speelt bij veel faculteiten (FNWI, FEB, Amsterdam
UMC en FdR ontwikkelt – in verbinding met de Amsterdam Law Hub – ook ondernemerschap rond
het thema Justice Entrepreneurship). Faculteiten zetten in op een sterke verbinding met Amsterdam.
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Verschillende faculteiten ontwikkelen hubs waar samenwerking met partners plaatsvindt
(bijvoorbeeld FGw in het Universiteitskwartier en LAB42 op het Science Park). De UvA heeft als
doel het uitbouwen van samenwerking rondom ‘AI technology for people’ en van een startupsysteem
met Amsterdamse kennisinstellingen, de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam.

AI Technology for People
Om de mogelijkheden van AI ten volle te
benutten en ook te zorgen dat de
maatschappelijke gevolgen beheersbaar blijven, is
een nauwere samenwerking tussen verschillende
sectoren essentieel. Samen met de Gemeente
Amsterdam, kennisinstellingen, onderzoeks-en
medische centra, zet de UvA zich in om de regio
Amsterdam koploper te maken in de kennis over
en de ontwikkeling van AI-technologieën.
Deze Amsterdamse coalitie, onder de vlag ‘AI Technology for People’, investeert de
komende 10 jaar 1 miljard euro in baanbrekende onderzoeksprogramma’s, het aantrekken
van toptalent en het ontwikkelen en begeleiden van startups en spin-offs.
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6

Waar de UvA al mee bezig is

Met de digitale agenda beginnen we niet bij nul. De UvA werkt voortdurend aan innovatie,
verbetering en doorontwikkeling van het digitale landschap. Een aantal onderwerpen waaraan we nu
werken (bijvoorbeeld het programma Onderwijslogistiek) worden onderdeel van de digitale agenda.
Het hierna volgend overzicht van zaken waaraan de UvA al werkt, is op hoofdlijnen en pretendeert
niet volledig te zijn. We maken onderscheid tussen enerzijds onderwerpen waar concrete resultaten
worden gerealiseerd (‘in uitvoering’) en anderzijds beleids- en visietrajecten.

1) Onderwijs
In uitvoering:

• Na de introductie van Canvas als opvolger van Blackboard als centrale digitale
leeromgeving (DLO), werken faculteiten en diensten in de DLO-Board
structureel samen aan de doorontwikkeling van de digitale leeromgeving. De
basis voor de digitale voorzieningen in het onderwijs is het jaarplan (roadmap)
van de DLO-board. Dit is een onderdeel van het DLO-meerjarenplan 20202025 en vormt de basis van de doorontwikkeling van de DLO.
• Naast doorontwikkeling van Canvas en diverse toepassingen die vanuit Canvas
gebruikt kunnen worden (‘schiltools’), staan de vernieuwing van digitaal
toetsen en de doorontwikkeling van videomogelijkheden in het onderwijs op
de agenda van de DLO-Board.
• Faciliteren van diverse vormen van hybride onderwijs. De coronacrisis heeft
veel ervaring opgeleverd met het geven van online onderwijs en onderwijs
voor groepen studenten die deels op de campus en deels niet op de campus
aanwezig zijn. De TLC’s hebben veel werk verzet in het vormgeven van
online en hybride onderwijs.

Beleids- en
visievorming:

• Er heeft visievorming plaatsgevonden over digitalisering en onderwijs (‘De
campusuniversiteit van de toekomst’).
• Er is een visie op Leven Lang Ontwikkelen (Brede verkenning van de markt
voor Leven Lang Leren, in opdracht van UvA door NIDAP (februari 2020) en
het UvA Alumni onderzoek Leven Lang Leren (2021).
• Evaluatie en doorontwikkelen digitaal toetsen staat op het programma.

2) Onderzoek
In uitvoering:

• Januari 2021 is het Data Science Centre (DSC) gestart. Het DSC beoogt het
gebruik van data science binnen de UvA te stimuleren. In het HPC-programma
(High Performance Computing) worden rekenfaciliteiten ter beschikking
gesteld. In 2020 en 2021 is het HPC-programma aangevuld met GPU’s
(Graphics Processing Unit) voor met name AI-onderzoek.
• De ambities, doelen en projecten voor open science zijn benoemd in het Open
Science Programma. Dit betreft onder meer faciliteiten voor het op veilige
wijze uitwisselen van data (RDX: Research Data Exchange).
• De diensten Bibliotheek en ICTS werken aan de ondersteuning van
onderzoekers binnen het Digital Competence Centre.
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• Research IT (ICTS) werkt aan de opslag voor onderzoek (doorontwikkelen
Research Drive) en een Virtual Research Environment (VRE). De VRE:
- maakt tijdens de uitvoerende fase van onderzoek veilige samenwerking
mogelijk;
- brengt de voor onderzoekers benodigde IT-voorzieningen samen (onder
andere opslag, rekenkracht en analysetools);
- maakt het dataverwerkings- en analyseproces transparant.
• Research Management Services (RMS) brengt een groot deel van de
‘papierwinkel’ rondom onderzoek op één plek met procesondersteuning
en -bewaking. Hieronder valt bijvoorbeeld toetsing door de Ethische Commissie.
Beleids- en
visievorming:

• Als spin-off van de RDM-audit (Research Data Management) wordt een
programma RDM opgesteld.

3) Onderwijslogistiek
In uitvoering:

• Het programma Onderwijslogistiek (POL) draagt bij aan het vergroten van de
wendbaarheid en slagkracht van de organisatie, en werkt aan effectieve
procesketens in de onderwijslogistiek. POL is erop gericht om zowel
aankomende als zittende reguliere studenten alle informatie die voor hen
relevant is gemakkelijk, op één plek, te bieden. Onderwerpen die hier aan bod
komen zijn onder meer: verbeteren MijnUvA app, onderwijsplanning,
UvA/VU gegevensuitwisseling, cijferregistratie, roosteren, optimale
zaalverdeling en vakaanmelding.

Beleids- en
visievorming:

• POL heeft een visie op onderwijslogistiek opgesteld met een strategische
planning.

4) Bedrijfsvoering
In uitvoering:

• De ondersteuning van leidinggevenden wordt bevorderd door de komende
jaren de digitale HR-ambities te implementeren, het aanbod van leiderschapstrainingen te vergroten en de leiderschapscommunity verder uit te bouwen.
• Het SAP Expertisecentrum zal de komende jaren de financiële kolom
ondersteunen, met het doel om op termijn veel handmatige invoer te
automatiseren. Daarnaast komt de focus de komende jaren te liggen op het
vergemakkelijken en verbeteren van de financiële administratie, inkoopprocessen en de administratie rondom projectbeheersing.
• Binnen SAP is de migratie naar een nieuw platform (S4HANA) in
voorbereiding.
• FS werkt aan het verbeteren van het inkoopproces.
• Bij de diensten ICTS, AC, FS en UB wordt de afgelopen jaren al hard gewerkt
aan meer wendbaar opereren. De introductie van agile werken bij ICTS en het
professionaliseren daarvan, zijn hier voorbeelden van.

Beleids- en
visievorming:

• Er wordt gewerkt aan een visie op het Intranet en het UvAweb.
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5) AI en data
In uitvoering:

• Onderdeel van het DLO-jaarplan (Digitale Leeromgeving) is ‘vinger aan de
pols’ (het gebruik van Canvas-data met als doel: dashboards en andere
informatieve tools en producten maken die verschillende stakeholders zo goed
mogelijk informeren over het gebruik van beschikbare functionaliteiten).

Beleids- en
visievorming:

• De afdeling Bestuurlijke Informatie heeft voorgesteld om voor de UvA een
datalaag te gaan ontwikkelen, waarop het beleidsinitiatief ‘Datalaag’ is gestart.
Dit moet plaatsvinden binnen beleidskaders en regelgeving (bijvoorbeeld voor
informatiebeveiliging en privacybescherming) en goed aansluiten bij
bestaande datagerelateerde werkprocessen (bijvoorbeeld in de IT-architectuur).

6) Duurzaamheid
In uitvoering:

• Nog geen relevante initiatieven gevonden.

Beleids- en
visievorming:

• Er is een whitepaper duurzaamheid opgesteld en vastgesteld door het CvB
(‘Vijf doelen voor een duurzame UvA’).

7) Responsible IT
In uitvoering:

Cybersecurity en privacy:
• Informatiebeveiliging is een onderwerp dat voor alle domeinen relevant is. Het
Verbeterplan informatiebeveiliging draagt bij aan het structureel verhogen van
het niveau van informatiebeveiliging.
• Het programmaplan bestaat uit een aantal deelprojecten, die in samenwerking
met de HvA worden uitgevoerd. Deze projecten werken aan onderwerpen,
zoals het inrichten van de IB-organisatie, competentie-ontwikkeling, basis IThygiëne, awareness, versterken CERT (Computer Emergency Response),
encryptie van zeer vertrouwelijke gegevens en testen op kwetsbaarheden in de
IT-infrastructuur (‘pentests’).
• Daarnaast zijn er bij ICTS security-projecten gestart om de informatiebeveiliging te verbeteren, mede naar aanleiding van de cyberaanval in 2021.

Beleids- en
visievorming:

• Een werkgroep van de VSNU, waaraan de UvA deelneemt, heeft een rapport
geschreven over publieke waarden en platformdiensten.

8) Samenwerken
In uitvoering:

• In het programma ‘Microsoft365 Samen werken in de cloud’ is een
laagdrempelige en geavanceerde samenwerkingsomgeving geïntroduceerd
voor onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen. ICTS werkt in
opdracht met de facultaire informatiemanagers verder aan het verbeteren van
de werkplek-dienstverlening.
• Faciliteren van diverse vormen van hybride werken. De coronacrisis heeft veel
ervaring opgeleverd met thuiswerken, en combinaties van thuiswerken en op
locatie werken. Om deze vormen van hybride werken te ondersteunen, zijn
bijvoorbeeld veel vergaderruimten uitgerust met videoconferentie-apparatuur.

Beleids- en
visievorming:

• Nog geen relevant materiaal gevonden.
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7

Vervolgstappen digitale agenda

Op basis van ‘digitalisering in beeld’ zetten we een volgende stap in de digitale agenda:
•
•
•

het formuleren van digitaliseringsambities;
de resultaten die we willen realiseren voor studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers;
en de aanpak die we willen volgen (roadmap).

Dat doen we met acht focusgroepen. Vier focusgroepen hebben betrekking op de domeinen
onderwijs, onderzoek, onderwijslogistiek en bedrijfsvoering. Een aantal thema’s waarop de UvA
zich wil onderscheiden, hebben impact op alle vier de domeinen. De richting die we op deze thema’s
willen inslaan, werken we uit in zogenoemde thema-focusgroepen. Wij zorgen ervoor dat de domeinfocusgroepen worden gevoed vanuit de thema-focusgroepen en vice versa.

Focusgroepen digitale agenda
Domein-focusgroepen:

Thema-focusgroepen:

1) Onderwijs: de campusuniversiteit van de
toekomst.
2) Onderzoek: state-of-the-art
infrastructuur voor
onderzoek.
3) Onderwijslogistiek: voor
studeerbaar, doceerbaar en
organiseerbaar onderwijs.
4) Bedrijfsvoering: effectieve
bedrijfsvoering en
wendbare (bedrijfs)inrichting.

5) AI en benutting van eigen data: het inzetten van
Artificiële Intelligentie en data voor onderzoek, onderwijs
en bedrijfsvoering bij de UvA.
6) Duurzaamheid: een duurzame ecologische voetafdruk van
digitalisering.
7) Responsible IT: het inzetten van digitalisering die past bij
de kernwaarden van de UvA.
8) Samenwerken: een digitale werkomgeving die aansluit bij
de studie van studenten en het werk van docenten,
onderzoekers en medewerkers. Een werkomgeving die
samenwerken binnen de UvA en samenwerken met
(internationale) partners (onder andere in het kader van
valorisatie) eenvoudiger maakt.

De focusgroepen bepalen wat er nodig is om de ambities te kunnen realiseren. Daarbij nemen zij ook
een aantal focusgebied-overstijgende aandachtsgebieden mee: ‘basis op orde’, werkdruk, digitale
toegankelijkheid, cybersecurity en privacy.
Nadat de focusgroepen hun werkzaamheden hebben afgerond, zijn de vervolgstappen:
• Prioritering: Nadat we de output van alle focusgroepen bij elkaar hebben gebracht, bepalen we –
in samenspraak met vertegenwoordigers van de organisatie – eerst een prioritering. We
verwachten namelijk dat de ambitie groter is dan wat we als organisatie aankunnen;
•
•

Roadmap: Vervolgens stellen we een roadmap op, opgebouwd uit lopende initiatieven en nieuw
te starten initiatieven;
Vaststelling: Na advisering door relevante gremia, stel het CvB volgens planning de digitale
agenda in maart 2022 vast.
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Bijlage 1: Overzicht van trends en ontwikkelingen

Hieronder worden de belangrijkste trends benoemd en kort toegelicht, onderverdeeld in categorieën:

AI (Artificial Intelligence)
Trend

Toelichting

Voor de UvA

AI in Onderzoek

Artificial Intelligence (AI) en
Machine Learning (ML) zijn meer
en meer een integraal onderdeel
van technieken en processen van
wetenschappelijk onderzoek.

Faculteiten benutten in toenemende
mate AI voor onderzoeksdoeleinden.

AI in Onderwijs

Meer en meer
onderwijsapplicaties maken
gebruik van Artificial Intelligence
(AI) en Machine Learning (ML)
componenten. Daarnaast kan AI
een rol spelen in het herontwerp
van onderwijsprocessen.

AI/ML-kansen om studenten
onderwijs en informatie op maat,
passend bij de persoon, te bieden en
tevens meer inzicht te krijgen in
processen, knelpunten en kansen
voor optimalisatie.

AI in Bedrijfsvoering
& Onderwijslogistiek

AI en ML technieken worden
ingezet voor het verbeteren van
bedrijfsvoering en
onderwijslogistiek.

Voor de UvA: Naast een
onderzoeksgebied ook een potentiële
basis voor continue innovatie en
intelligente optimalisatie. Draagt bij
aan transitie naar een wendbare
organisatie.
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Data
Trend

Toelichting

Voor de UvA

Total experience
(UX)

Een integrale benadering van hoe
studenten en medewerkers de
digitale omgeving ervaren.
Studenten en medewerkers
verwachten meer en meer een
integrale benadering.

Zorgdragen voor een
gebruikerservaring zoals studenten
en medewerkers die inmiddels
verwachten door ervaring met andere
organisaties.

Data-centrisch
werken

Verschuiving van applicaties en
procesgeoriënteerd werken naar
datagedreven activiteiten en
sturing.

Data als fundament voor de
bedrijfsprocessen, niet gekoppeld aan
individuele applicaties, biedt kansen
voor analyse, sturing en het starten
van nieuwe processen en producten
op basis van verzamelde (in- en
externe) gegevens.

Proces mining

Toepassingen van proces mining
leiden tot toenemend inzicht in en
begrip van processen in en tussen
organisaties en bieden tools voor
evaluatie en optimalisatie.

Inzicht hebben in processen,
waardoor we deze sneller en
flexibeler kunnen aanpassen waar
nodig.

Toenemende
dataficatie van de
samenleving

Meer en meer data wordt
verzameld en geanalyseerd over
mensen en dingen.

Als kennispartner in de maatschappij,
draagt begrip van en inzicht in de
kansen en bedreigingen van deze
trend bij aan de ontwikkeling van
onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Ethische
vraagstukken
onderdeel van Data
strategie

Ethische vraagstukken bij gebruik
van data komen meer en meer
centraal te staan.

Door de aandacht voor privacy is er
reeds veel aandacht voor het gebruik
van data. Gezien de ontwikkelingen
met AI zullen we hier nog meer
aandacht voor moeten hebben.

Veiligheid en privacy
Trend

Toelichting

Voor de UvA

Meer aandacht voor
privacy

Meer aandacht voor privacy en het
toepassen van ‘privacy by design’ als
ontwerpprincipe.

Er is al veel gebeurd op dit
gebied, maar het blijft bij alle
nieuwe ontwikkelingen
onverminderd van belang.

Cybersecurity en
veiligheidsvraagstukken

Cybersecurity en
veiligheidsvraagstukken zijn kritische
randvoorwaarden voor een
universiteit met toenemende
afhankelijkheid van digitalisering.

Om te zorgen voor een veilige
werkomgeving moeten we nog
veel werk verzetten.

Pagina 25

Flexibilisering
Trend

Toelichting

Voor de UvA

Flexibilisering van
het Onderwijs

Nieuwe mogelijkheden van
personalisatietechnieken bieden
kansen voor flexibel onderwijs.
Studenten kunnen optimaal leren op
hun eigen niveau, manier en tempo
met adaptieve leertechnologieën.

De ontwikkelingen maken het
mogelijk om binnen het hybride
leren ruimte te maken voor
gepersonaliseerde paden voor
studenten en een flexibel
leertraject.

Hybride onderwijs

Toenemende vraag naar hybride
onderwijs voor groepen studenten
deels op de campus en deels niet op
de campus aanwezig zijn.

Micro credentials

Micro credentials bieden nieuwe
mogelijkheden voor certificering en
het anders inrichten van curricula.

Flexibele werkplek

Op elke plek op elke tijd kunnen
werken.

Tijdens de COVID-19 pandemie is
flexibel kunnen werken van groot
belang gebleken. Voor velen zal
dit dagelijkse praktijk blijven.

Trend

Toelichting

Voor de UvA

Smart is the new
green

Intelligente ICT oplossingen creëren
nieuwe mogelijkheden voor het
realiseren van duurzaamheidsdoelen.

UvA Duurzaamheid

Toenemend belang van
duurzaamheidscriteria bij innovatie
en vernieuwing van ICT-systemen.

Onderwijsinstellingen zijn
voorbeeld in de maatschappij en
partner in kennisontwikkeling
en -deling. UvA wil bijdragen aan
de omslag naar een duurzame
maatschappij.

Trend

Toelichting

Voor de UvA

Verbreding van de
digitale kloof

De kloof tussen zij die profiteren van
digitalisering en zij die dat niet doen,
wordt steeds groter.

Zorgen voor toegankelijkheid en
inclusiviteit. Dit door de (ICT)
diensten te maken en te houden
voor iedereen. Maar ook door
aandacht voor ontwikkeling van
skills en competenties.

Publieke waarden
beschermen

Publieke waarden beschermen bij
ICT-toepassingen en -investeringen,
waaronder het borgen van data
soevereiniteit.

Ethische vragen met betrekking
tot de lock-in door de grote techleveranciers verdienen aandacht,
en onze onafhankelijkheid
daarvan. Werken aan een goed
ecosysteem voor de instelling.

Duurzaamheid

Responsible IT
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Trend

Toelichting

Voor de UvA

Toenemende
werkdruk

Toenemende werkdruk voor
onderzoekers en medewerkers.

Onder andere door toenemende
studenten aantallen en krapte op
de arbeidsmarkt, neemt de werkdruk toe en is het lastig om de
skills en competenties te vinden.

Afnemend
vertrouwen &
desinformatie

Afnemend vertrouwen in publieke
organisaties (universiteiten) en feiten.

Inclusiviteit en
diversiteit

Meer aandacht voor onterechte
profilering, uitsluiting en ongewenste
neveneffecten op basis van gender en
afkomst in informatie verwerkende
systemen en processen.

Digitale
toegankelijkheid
voor iedereen

Instellingen worden steeds meer
aangesproken op digitale
toegankelijkheid, in de betekenis van
fysieke en functionele toegang voor
iedereen tot de digitale tools.

Inclusiviteit als een van de
kernwaarden.

HRM
Trend

Toelichting

Voor de UvA

Vraag naar andere
vaardigheden

Bij digitalisering ontstaat er een
toenemende vraag naar nieuwe
vaardigheden van medewerkers,
docenten en onderzoekers.
Er is een tekort aan personeel op
gebieden zoals informatiebeveiliging,
data science en andere ICTdomeinen.

Ontwikkelingen vragen steeds
nieuwe en aanvullende skills en
competenties van onze
medewerkers. Daarvoor moeten
we ook veel aandacht hebben
voor het ontwikkelen van onze
medewerkers.

Tekort aan
personeel met
specifieke expertise

Tekort aan personeel op gebieden
zoals informatiebeveiliging, data
science en andere ICT-domeinen.

Lifelong learning

Nieuwe opleidingsmogelijkheden
voor alumni, medewerkers en
business kansen voor de organisatie.

Er is een groeiende behoefte aan
opleidingsmogelijkheden voor
professionals. Deze willen
zichzelf voortdurend blijven
ontwikkelen in hun kennis en
vaardigheden.

Trend

Toelichting

Voor de UvA

Teruglopende
financiering

Teruglopende overheidsfinanciering
in het hoger onderwijs

Overig
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Trend

Toelichting

Voor de UvA

Zelfregie

Zelfregie wordt steeds belangrijker
bij het inrichten van processen voor
studenten en medewerkers (WP &
OBP).

Wens van gebruikers is meer en
meer om zelf ‘in control’ te zijn.
Studenten en medewerkers
verwachten zelf overzicht, inzicht
en regie te hebben op hun werk en
studie.

Open Science

Open gegevens en werkomgevingen
voor onderzoek en publicatie.

Transparantie in onderzoek en
publishing zijn strategisch van
belang in de samenwerking.

Onderzoeksdata
over de grenzen van
de instelling

Federatieve infrastructuur voor
onderzoeksdata, zodanig dat
onderzoekers over de grenzen van
instellingen gebruik kunnen maken
van data en infrastructuur.

Onderzoekers werken meer en
meer samen over de grenzen van
instellingen en landen.

Toenemende
behoefte aan online
informele
samenwerking voor
studenten

Informele online ontmoetingsplaatsen
creëren voor studenten.

Community vorming
voor studenten en
Communities of
Practice

Het ontwikkelen van ontmoeting- en
samenwerkingsplekken.

Digitale ontmoeting en
samenwerking is zeker na Covid19 niet meer weg te denken uit
onze maatschappij. Studenten en
medewerkers verwachten naast
fysieke ontmoeting en
community-vorming, een prettige,
sociale digitale omgeving.

VR/AR/XR bieden
nieuwe kansen

Virtual en Augmented reality bieden
nieuwe trainingsmogelijkheden en
kansen voor innovatie.

Onderwerp om verder te
verkennen als mogelijkheid om
simulatie en training te faciliteren.

Innovatie hubs

Initiatieven als motor voor innovatie
en samenwerking met private partijen
en lokale overheden.

Alternatieven voor
de klassieke
universiteit

Afnemende unieke positie van
klassieke universiteiten m.b.t.
infrastructuur voor onderzoek.
Nieuwe online onderwijs aanbieders
van hoger onderwijs

Valorisatie van
toenemend belang
naast Onderwijs en
Onderzoek

Valorisatie is van toenemend belang
voor universiteiten. Kennisproducten
en exploitatie worden vaker gedreven
door ICT mogelijkheden en
toepassingen.

Sneller anticiperen
op nieuwe
ontwikkelingen

Wendbaarheid van de organisatie,
verkorten doorlooptijden van
aanpassingen en vernieuwingen in het
ICT domein
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Bijlage 2: Overzicht van ambities
Deze bijlage bevat relevante quotes uit het IP (Instellingsplan), Facultaire strategische plannen
(FSP’s) en andere beleidsdocumenten, gegroepeerd naar de acht focusgebieden.

1) Onderwijs
IP
• Uitgangspunt om de volgende stap te zetten naar uitmuntend onderwijs met een ambitieuze
studiecultuur (zoals opgenomen in onze onderwijsvisie) in een rijke leeromgeving waarin
interculturele perspectieven zijn opgenomen.
• Ook in het onderwijs en bij toetsen neemt digitalisering een vlucht. Vóór de coronacrisis was al
duidelijk dat ICT uitdaagt tot verdere vernieuwing van inhoud en vorm van de opleidingen.
• Er is behoefte aan een strategisch kader voor de digitalisering van het onderwijs: wat is de beste
combinatie van online en face-to-face?
• Hoe beter wij de toegenomen digitalisering weten te benutten – en ook nieuwe mogelijkheden
als adaptive learning systems en learning analytics – hoe beter onze toekomstige positie is als
aanbieder van hoger onderwijs in en vanuit Amsterdam
• De komende jaren werken we in het verlengde van de onderwijsvisie aan:
1. intensiever en kleinschaliger onderwijs ten behoeve van interactie
2. de betrokkenheid (engagement) en proactieve deelname van de studenten
3. verrijken van de leeromgeving met internationalisering
4. verbinden van een professioneel aanbod leven lang leren aan onderzoek
Visiedocument campusuniversiteit van de toekomst – digitalisering (versie april 2021)
• De UvA heeft als gevolg van de coronacrisis noodgedwongen volop moeten inzetten op online
onderwijs in een emergency mode. Dat heeft voor een versnelde digitalisering van het onderwijs
gezorgd. In die periode is duidelijk geworden dat het overhaast (nagenoeg) volledig overgaan op
online onderwijs duidelijke beperkingen kent. Die periode heeft ons echter ook doen inzien dat
goed voorbereidde inzet van digitalisering van meerwaarde kan zijn. De UvA ziet daar kansen en
meent dat zij die kansen ook moet verzilveren. Hoewel veel docenten (vaak met goede reden)
terugverlangen naar het geheel on-campus onderwijs, is er zowel momentum als een urgentie om
de digitalisering verder in te zetten en op een goede manier te verweven in ons campusonderwijs.
• In deze visie nemen we als startpunt dat we met het verantwoord inzetten van digitalisering
studenten een rijkere leerervaring aan kunnen bieden dan we nu doen. Digitalisering is daarin
geen doel op zich, maar een middel om (een deel van) de doelen die we in de Onderwijsvisie
hebben uitgewerkt effectiever en efficiënter te realiseren. Door een steeds rijkere leerervaring
aan te bieden blijft de UvA concurrerend ten opzichte van onderwijsaanbieders van binnen en
buiten de academische wereld. Daarbij zal de UvA meer en slimmer gebruik moeten maken van
de kansen die digitalisering biedt.
• Het onderwijs op de campus is en blijft het hart van de universiteit en daarmee een essentieel
onderdeel van ons onderwijs. De campus is belangrijk als fysieke ontmoetingsplaats waar
docenten en studenten elkaar in een onderwijssetting ontmoeten, maar ook informeel in de
wandelgangen. De campus is essentieel voor het vormen van een academische leergemeenschap,
waar toevallige ontmoeting en sociale contacten een belangrijk onderdeel van zijn. Kwalitatief
hoogwaardig onderwijs is sterk gebaat bij on-campus activiteiten.
• Digitale middelen kunnen een waardevolle verrijking van de leeromgeving betekenen als:
o Ze onderdeel zijn van ons campusonderwijs. We willen ons campusonderwijs niet
vervangen door online onderwijs, maar verder verrijken met digitale middelen. Het
uitgangspunt is dat we ons campusonderwijs van voor de coronacrisis willen verrijken
met die vormen van digitalisering die een waardevolle aanvulling zijn en het altijd om
een mix van fysiek en online onderwijs, van synchroon en asynchroon onderwijs gaat.
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o

o

Wat het optimum is van die mix en welke manieren van werken het beste passen, zal in
de context van een specifieke opleiding (en specifieke studentengroepen) moeten
worden bepaald.
Ze onderdeel zijn van een nader uitgewerkt didactisch model. De inzet van digitale
middelen in het onderwijs stelt hogere eisen aan de planning en inrichting van het
onderwijs en vereist ook een specifieke didactiek. De emergency remote teaching van de
coronacrisis heeft geleerd dat bestaande werkvormen niet 1-op-1 naar een online situatie
kunnen worden overgezet. De inzet vereist een nadere doordenking, afweging en
weloverwogen planning. De verrijking van ons campusonderwijs door digitalisering
noopt ons om dat te doen vanuit goede doordachte didactische concepten waarin een mix
van onderwijsvormen een plek kunnen krijgen. Dat betekent ook dat er voldoende tijd en
ruimte moet zijn voor docenten(teams) om passende didactische modellen uit te werken.
De randvoorwaarden zijn vervuld om deze doorontwikkeling ook daadwerkelijk te
maken. De implementatie van het rapport Blend IT & Share IT en het daaruit volgende
beleid heeft geleerd dat het belangrijk is dat in de organisatie ook de daarvoor
noodzakelijke randvoorwaarden op orde zijn. Het gaat daarbij om een divers palet: van
tijd en deskundige ondersteuning voor onderwijsinnovatie tot docentprofessionalisering,
de tijdige opschaling van ICT-tools, passende onderwijsruimtes, et cetera.

2) Onderzoek
IP
• In het onderzoek transformeert of verrijkt een slim gebruik van digitalisering de methoden van
alle disciplines. Door data te combineren en te analyseren, kunnen allerlei processen op
vernieuwende manieren in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld als input voor complexe
modellen die grip geven op maatschappelijke vraagstukken.
• Het gebruik van onderzoeksmethoden gevoed door data science vraagt om investeringen in
nieuwe expertises, teamwork en een state-of-the-art infrastructuur.
• Om een brede voorhoedespeler te blijven, is wetenschappelijke vernieuwing essentieel.
Vernieuwing komt vanuit de disciplines zelf, maar we kunnen er ook de variëteit binnen de UvA
beter voor benutten. We willen intensiever samenwerken tussen disciplines, zodat dit bijdraagt
aan de vernieuwing in elk afzonderlijk vakgebied. Daarnaast is samenwerking nodig om
integratieve methoden en gemeenschappelijke talen te ontwikkelen voor de aanpak van
(wereldwijde) complexe vraagstukken die zich niet aan disciplinaire grenzen houden.
• Met onze interdisciplinaire kennis en onderzoeksmethoden moeten we in staat zijn om, door
effectieve samenwerking tussen afdelingen en faculteiten, wendbaar in te spelen op deze en
toekomstige vraagstukken.
• In het onderzoek willen we tot de besten behoren.
• Voor het onderzoek scherpen we onze investeringskeuzes in de bestaande programmering aan.
Onze sterktes op het gebied van artificiële intelligentie (AI), data science en complexiteit helpen
hierbij in het bijzonder. Zo ontstaat een combinatie van diepte en breedte waarmee we het
competitive advantage van de UvA benutten, wetenschappelijke kennis opbouwen over
maatschappelijke vraagstukken en nieuw talent kunnen aantrekken.
• Bij dit alles gaan we digitalisering krachtiger benutten.
• Het Strategisch Kader Onderzoek noemt nog een aantal andere voorwaarden voor behoud en
versterking van onze internationaal vooraanstaande onderzoekspositie.:
o samenwerken in teams
o samenwerking in (Europese) consortia
o strategische samenwerking met maatschappelijke partners op basis van wederkerigheid
o goede onderzoeksfaciliteiten en een goede digitale infrastructuur
o open science

Pagina 30

•

•

•

•
•
•

•

•

Tijdens de coronacrisis hebben we gezien in welke mate (en hoeveel meer dan vijf of tien jaar
geleden) tal van processen digitaal en op afstand kunnen plaatsvinden. Sinds de vorige
planperiode zijn de technische mogelijkheden van computers en informatietechnologie weer
enorm toegenomen.
Als UvA genereren we kennis die aansluit bij de digitalisering van veel domeinen in de
samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld met QuSoft, het onderzoekscentrum dat zich specifiek
richt op kwantumsoftware (een gezamenlijk initiatief van de UvA en de VU) en met ASML in
het ARCnl-project.
Wij hebben van nieuwe en wetenschappelijke vragen – opgeroepen door de technische
mogelijkheden – een belangrijk speerpunt gemaakt. Zo openen we in 2022 het ICAI-gebouw op
het Amsterdam Science Park, waarin we wetenschap, onderwijs en bedrijfs- toepassingen op AIgebied onderbrengen.
Voor álle vakgebieden zijn data en methoden beschikbaar die ingrijpende vernieuwingen van het
onderzoek teweegbrengen. We richten een ‘data-science-functie’ in om onderzoekers te helpen
zich die eigen te maken, ook als zij daarmee niet zijn opgegroeid.
Onafhankelijkheid is een van de kernwaarden van de wetenschap. Die kan onder druk komen te
staan door de snelle digitalisering die zich in het internationale hoger onderwijs en onderzoek
voltrekt.
Hetzelfde geldt voor ons onderzoek. Ook bij de verdergaande digitalisering hiervan moet onze
onafhankelijkheid centraal staan. We geven vanuit onze publieke rol mede vorm aan open
science en aan open educational resources. Dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs publiek bekostigd zijn en dat de resultaten daarom niet gemonopoliseerd
mogen worden. We zien in open science zowel kansen voor het versterken van het zelfreinigend
vermogen van de wetenschap als bedreigingen voor de onafhankelijkheid ervan.
We gaan de principes van open science implementeren op een wijze die de wetenschappelijke
vooruit- gang ten goede komt. Ook hier is aandacht nodig voor de relatie met grote,
dataverwerkende bedrijven en het juridisch kader rond ‘data’. In nauwe samenwerking met
andere universiteiten in Nederland (VSNU) en in Europa (LERU) werken we aan het opstellen
van voorwaarden voor de inkoop van informatiediensten, de ontwikkeling van alternatieve
publicatieplatforms en aan een infrastructuur die de onafhankelijkheid van onderzoeksdata en
metadata waarborgt.
Om te doen
o De publieke waarden van academisch onderwijs en onderzoek op de agenda zetten en
vrijwaren bij aankoop van platformdiensten en in samenwerking met derden, waaronder
uitgevers en datatechnologiebedrijven.
o Onderzoeksdata zoveel mogelijk FAIR (findable, accessible, interoperable & reusable)
maken en werken naar 100 procent open access van wetenschappelijke artikelen.

Onderzoeksvisie
• Open science (Onderzoeksvisie)
• Profilering onderzoek (Onderzoeksvisie)
• Maatschappelijke relevantie (Onderzoeksvisie)
FMG
• Our key aims are to:
1. Stimulate collaboration between disciplines both in- and outside the Faculty.
2. Strengthen research in the field of Social and Behavioural Data Science. We plan to bring
them together in a Faculty- wide research centre that provides support, shares knowledge and
organises workshops, as well as conducts innovative research and develops applications.
This centre will be closely affiliated with the UvA-wide Data Science Centre
3. Strengthen PhD guidance and training.
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4. Stimulate and facilitate the Open Science agenda. In the coming years, we are committed to
the further implementation of Open Science in the Faculty, in line with the objectives of the
MGW sector plan. This means, among other things:
o Encourage open access publications.
o RDM: data storage according to FAIR principles (findable, accessible, inter- operable,
reusable). This means that in the coming years we will focus on the following in
particular: provide clear guidelines to all FMG researchers; ensure all PhD students can
only obtain their PhD once their data is available; get bachelor and master students to
submit their data to their supervisor with their thesis and ensure data encryption will be
made easier.
o Open and independent: where possible, data should also be made publicly available, but
there is a need to protect privacy, respect legitimate rights and stay within legal
frameworks.
5. Explicitly promote responsible research practices in the FMG, including pre-registration and
replication research, but also the avoidance of questionable research practices by organising
courses for young and experienced researchers, the sharing of best practices and worst cases
and research protocols.
6. Improve the use of the FMG research infrastructure (such as the Behavioural Science Lab)
through more efficient use and better support. That’s why we wish to:
o Strengthen our hard and soft infrastructure in order to maintain our current level of
scientific research and to attract top talent. By hard infrastructure we mean in particular
the Behavioural Science Lab (BSL) and the ethical committee portal of the FMG. The
soft infrastructure includes policy and the implementation of good research practice and
open science.
o We want to broaden the financial basis of the hard infrastructure. Research on a global
level cannot do without a structural and professional infrastructure, such as the FMG
Behavioural Science Lab. Structural research facilities should also be structurally funded
within the UvA’s allocation model. At the moment of writing, we are in discussions
about this with the Executive Board.
FEB
• Improving the societal impact and visibility of our research. Besides building on its traditional
strengths in the different areas of fundamental and applied research, UvA EB will undertake new
initiatives to strengthen research in areas with high societal relevance and impact.
• Four broad research areas aligned with the ‘Profile themes’ of the UvA and matching UvA EB’s
strengths will be developed further with additional incentives:
o Sustainability and Environmental Economics;
o Responsible digital transformations;
o Resilient society and financial stability;
o Nudging for a better world.
FGW
• Omgevingsgericht onderzoek, of dat nu individueel of in samenwerkingsverband plaatsvindt,
vraagt om alerte zorg voor een duurzaam brede basis en dus om een structurele, gerichte
investering in mensen, infrastructuur en organisatie.
• Geesteswetenschappers werken steeds vaker in groter verband: internationaal, interfacultair en
met externe partijen. De faculteit zal de komende periode stappen zetten om het
geesteswetenschappelijk onderzoek beter te positioneren in zulke interdisciplinaire verbanden,
zowel op inhoudelijk, strategisch, administratief als infrastructureel vlak.
• Parallel hieraan hoopt de faculteit in het Bushuis het Onderzoeksgebouw te realiseren, als het
‘natuurlijk kristallisatiepunt’ van deze aanpak (cocreatie met partners, lange termijn agenda met
partners). Dit nieuwe expertisecentrum herbergt door de bundeling van in eerste instantie acht
facultaire labs een hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur en biedt plaats aan nieuwe,
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experimentele vormen van onderwijs, onderzoek en valorisatie, nadrukkelijk ook met externe
partijen.
Digitalisering. Het gebruik van digitale methoden en technieken is in de geesteswetenschappen
inmiddels gemeengoed geworden. De exponentiële groei van digitale data, en van manieren om
die te verzamelen en analyseren, biedt ook geesteswetenschappers mogelijkheden om nieuwe
‘waarde’ uit oude gegevens te halen. De faculteit investeert, net als de afgelopen periode,
opnieuw in infrastructuur en expertise op het gebied van dataverzameling, computing en
softwareontwikkeling.
Toegerust met een hoogwaardige onderzoeks-infrastructuur en state of the art ICTvoorzieningen, en mede gedragen door een kernteam van research engineers en data scientists,
speelt het Onderzoeksgebouw daarin een centrale rol. Het initiatief is nauw verbonden met het
centrale UvA Data Science Centre.
Daarnaast ontwikkelt de faculteit de komende bestuursperiode een inhoudelijke agenda die de
unieke bijdrage van de humaniora aan AI en Digital Studies benadrukt en zichtbaar maakt en de
aansluiting bij verwante initiatieven signaleert en faciliteert, vanuit een geïntegreerde
langetermijnvisie die onderzoek en onderwijs omvat.
Voor het onderzoek geldt vanzelfsprekend dat onderzoekers zich committeren aan de algemene
principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en
verantwoordelijkheid. Daartoe is op basis van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke
Integriteit een facultaire notitie met actieplan opgesteld.
De faculteit investeert in het waarborgen van een correct gegevens- en privacybeleid.
Het AIHR heeft in 2020 het facultaire RDM-protocol geactualiseerd conform de aanpassing van
de centrale UvA RDM-richtlijnen, en zorgt ervoor dat alle onderzoekers op de hoogte zijn van,
en handelen naar die richtlijnen. De faculteit zal op korte termijn de capaciteit van de data
steward uitbreiden en de technisch-ondersteunende taakstelling formaliseren, in
overeenstemming met de UvA RDM-ambitie. In samenspraak met de UB en ICTS wordt een
integraal RDM-programma 2020-2025 opgesteld.
De FGw onderschrijft de gedachte dat publiek gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk publiek
toegankelijk moet zijn, maar constateert ook dat de ontwikkeling soms lijkt te haperen en dat
middelen vaak ontbreken. Het AIHR wijst onderzoekers actief op Open Access mogelijkheden,
inclusief publicatie via Pure. In 2020 was zo’n 35% van de facultaire publicaties Open Access;
de faculteit streeft naar een significante toename, met het voorbehoud dat sommige (met name
populariserende) onderzoeksdomeinen een breder publiek bereik hebben bij traditionele gesloten
publicatie.

FdR
• We nemen verantwoordelijkheid om de agenda van de wetenschappelijke discussie over
maatschappelijke ontwikkelingen mede te bepalen, en om op basis van wetenschappelijk
onderzoek bij te dragen aan oplossingsrichtingen voor complexe problemen. We willen hiermee
een verschil maken.
• Op de hiervoor genoemde thema’s is nu al vaak sprake van samenwerking met partners uit
andere disciplines (bv Human(e) AI, Global Health, ACES, onderzoek van het AIAS). In de
komende periode bouwen we hierop voort en versterken we deelname aan multi- of
interdisciplinair onderzoek. We doen dit met het oog op de kennisvermeerdering die nodig is
voor begrip van een complexe werkelijkheid, op het vergroten van onze kansen in competitieve
onderzoeksfinanciering en op het vergroten van onze maatschappelijke bijdragen. We sluiten
hiervoor aan bij de UvA brede thema’s zoals die in het UvA IP zijn gearticuleerd: verantwoorde
digitale transformatie, gezonde toekomst, veerkrachtige, rechtvaardige samenleving en duurzame
welvaart.
• Met het oog op het steeds grotere belang van grote dataverzamelingen voor onderzoek,
versterken we, waar relevant voor onze onderzoeksgroepen, ook de toepassing en ondersteuning
van data science, aansluitend op UvA-brede initiatieven op dit vlak.
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En ons beleid voor Open Science beoogt te verzekeren dat alle publiek gefinancierde publicaties
via open access toegankelijk zijn en dat de achterliggende data beter hergebruikt kunnen worden.

FNWI
• Pushing the boundaries of scientific knowledge is more and more driven by advanced
instrumentation, complex data analyses and modelling, which often necessitates team science,
connecting expertise and partners.
• In the last years we see increased collaboration within the Faculty, be it in quantum technologies,
soft matter, -omics and systems biology, or the use of artificial intelligence. An initiative like
AI4Science, in which sources of often noisy scientific data from different disciplines are
analysed by PhD candidates in a joint ‘lab’, may serve as a model by which collaboration within
the Faculty will be fostered.
• A state-of-the-art infrastructure in IT, laboratory facilities and buildings is vital for our
ambitions in education, research and valorisation.
• International collaboration in big sciences (Astronomy, High Energy Physics) leading to
petascale data sets.
• Big data and big storage for extreme datasets and subsequent network transfers, next to common
(longtail) storage.
• Experimental setups with bespoke data acquisition systems.
• Special purpose computer architectures (parallel/gpu/tpu/asic).
• Systems and networks as the object of research.
• Security and integrity of experimental and data environments.
• In the very near future: quantum computing and networking.
• Flexibility and bespoke services.
• Sandboxed open hardware and software environments with a zero trust approach.
• Researchers must be able to control all aspects of the ICT and connected equipment.
• A strengthened, leading faculty systems group with an innovation section CY4Science (CYber
for Science), along the lines of the similar AI efforts, is essential to stay on the forefront of
experimental and data processing capabilities.
• HPC, GPU, large scale storage.
FdG
• Wij gebruiken onderzoek en data om de zorg en de gezondheid in de wereld te verbeteren.
• Met onze universiteiten onderzoeken we de interactie tussen molecuul, patiënt en populatie
• Wij investeren in talentvolle teams
• Wij waarderen onderzoek op maatschappelijke impact
• Er is een enorme toename van beschikbare gezondheids- en zorgdata vanwege technologische
ontwikkelingen en digitalisering. Amsterdam UMC wil deze data benutten als bron voor
fundamenteel biomedisch onder- zoek, klinisch evaluatieonderzoek en public health onderzoek.
We werken hiervoor samen met de universiteiten en de stad Amsterdam, met als focus ‘AI for
People’. ‘People’ betreft zowel patiënten, (zorg)professionals als de populatie. We richten ons
hierbij op nieuwe mogelijkheden voor het verzamelen, opslaan, delen en combineren van data,
duurzame prospectieve cohortverzamelingen, kort-cyclische evaluaties van de effecten van
behandelingen, het (uit)bouwen van biobanken en vooral ook op het verrichten van complexe
analyses, waar- onder het gebruik van Artificial Intelligence.
• Resultaten
o Onderzoekers hebben efficiënte toegang tot kwalitatief hoogwaardige data uit diverse
interne en externe bronnen via een herkenbaar loket.
o De omgang met research data zijn FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
ingericht. Onderzoekers worden hierin ontzorgd.
o Er is een research data platform beschikbaar dat aansluit op de toekomstige nationale
infrastructuur op het gebied van personalized medicine & health, Health-RI.
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Samen met de Amsterdamse partners zijn externe fondsen aangetrokken voor het opbouwen van infrastructuur en het doen van onderzoek rond ‘ AI for people’.
o Er zijn excellente en toegankelijke core facilities voor imaging, -omics, en biobanking.
Wat we gaan doen.
o We bundelen de kennis en activiteiten met betrekking tot data(intelligentie) in
Amsterdam UMC in één netwerk met duidelijke verantwoordelijkheden. Het netwerk
legt verbinding tussen de kerntaken onder- zoek, onderwijs en patiëntenzorg en met de
bedrijfsvoering. Het netwerk staat bovendien in nauw contact met gebruikers van data
en partners in de regio.
o We investeren in een excellente en duurzame (data)infrastructuur die voldoet aan de
FAIR principes. We verwerven meer expertise met betrekking tot data(intelligentie),
waaronder aanvullende hoogleraren AI en data scientists.
o Opzetten van een hoogwaardige, voor alle Amsterdam UMC onderzoekers
toegankelijke bio–informatica infrastructuur en deze koppelen aan de –omics faciliteiten
in samenwerking met Amsterdam Oncology and Neuroscience Research (ADORE).
o Het gebruik van data en AI in de patiënten- zorg krijgen aandacht in het onderwijs,
zowel in de opleiding van huidige als van toekomstige professionals.
o We zorgen voor eenduidige invoer van data in EPIC. We realiseren optimale digitale
beslisondersteuning in de patiëntenzorg op basis van kennis uit onderzoek.

3) Onderwijslogistiek
IP
• Het belang van onderwijs en onderzoek is het uitgangspunt
• De komende Jaren werken we onverminderd aandacht aan effectieve standaarden en definities
(‘NEN-normen’) voor onze procesketens, en aan de samenwerking tussen de diensten onderling
en tussen de diensten en de faculteiten. Niet iedereen hoeft precies hetzelfde te doen, maar we
nemen wel historisch gegroeide verschillen tussen faculteiten en opleidingen in de
bedrijfsvoering weg als ze onze wendbaarheid en slagvaardigheid hinderen. Dat doen we
bijvoorbeeld al in het programma Onderwijslogistiek. Daarbij baseren we ons op het gebruik
centraal principe, zowel voor studenten, docenten, alumni als medewerkers. Daardoor zijn onze
gebruikers om zelf de regie te voeren, en overal de UvA-kwaliteit en uniformiteit zien,
herkennen en daarmee vertrouwd zijn.
• Het is van belang dat onze alumni op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het
onderzoek en onderwijs.
• Om te doen:
o Standaarden voor de UvA-bedrijfsvoering vaststellen. Daarbij waken voor verschillen
waarvan we denken ‘dat is nu eenmaal zo aan de UvA’.
o De interactie en kennisdeling met alumni en de persoonlijke verbinding tussen studenten
en alumni vergroten.
Visie POL
• Naar de student toe willen we één UvA zijn, zodat studenten als, ze goed regie voeren en een
brede loopbaan kiezen, overal de UvA-kwaliteit en uniformiteit zien, herkennen en daarmee
vertrouwd zijn.”
FEB
• Business Excellence: what does that mean? The ESC is developing further into a professional
service organisation; a proactive partner for students, lecturers and education management.
Together with the UvA organisation, we continue working on developing high-performing
processes and systems and implementing improvements in close cooperation with our lecturers
and students. We strive for efficiency, but with attention for the human dimension. How do we
do that? First and foremost by employing and retaining good, passionate and professional people
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who have a deep sense of commitment towards students and lecturers. By focusing on simplicity
and working together. We call this BEST: Business Excellence through Simplicity and
Teamwork!* ESC at its BEST.
FdR
• Waar mogelijk doen we dit in UvA-breed verband, bijvoorbeeld ten aanzien van
onderwijslogistiek.
Amsterdam UMC
• Nieuwe structuren rondom HR, Financiën, Communicatie, Professionalisering in de alliantie,
evenals het Programma Onderwijs Logistiek (POL) van de UvA bieden kansen om onderwijs als
kerntaak te versterken.
• We hebben onze werkprocessen aangepast op basis van het Programma Onderwijs Logistiek
(POL).”

4) Bedrijfsvoering
IP
• We kunnen deze ambities alleen waarmaken als onze organisatie als geheel wendbaarder wordt.
Processen, bedrijfsinrichting en systemen moeten medewerkers en studenten die over de grenzen
van hun vakgebied (willen) werken helpen, niet hinderen. Wie nu in zijn werk of studie te maken
heeft met meerdere faculteiten, moet zich aanpassen aan (te) veel verschillende procedures en
gewoonten.
• Dat kan alleen als onze organisatie lenig is in veranderingsprocessen en wendbaar in de
dagelijkse dingen.
• Een professionele bedrijfsvoering maakt samenwerking en ondernemerschap makkelijker voor
eindgebruikers (studenten, docenten, onderzoekers, partners, bestuursleden). De uitdaging in de
bedrijfsvoering is om met de beschikbare middelen de balans te zoeken tussen flexibel inspelen
op kansen enerzijds en het efficiënt uitvoeren van gestandaardiseerde processen anderzijds.
• Hiervoor is een andere mindset nodig. In formele organisaties sluiten nieuwe initiatieven vaak
achter in de wachtrij aan voor faciliteiten en huisvesting, terwijl je ze eigenlijk wilt omarmen en
naar voren wilt trekken. Om intern ondernemerschap te bevorderen, moeten we hier oog voor
hebben.
• De komende jaren moeten we onverminderd werken aan effectieve standaarden en definities
(‘NEN-normen’) voor onze procesketens, en aan de samenwerking tussen de diensten onderling
en tussen de diensten en de faculteiten.
• Hiervoor streven we twee doelen na: doordachte standaarden en kwaliteitsbesef in de
procesketens en tegelijkertijd een kortere afstand van de bedrijfsvoering tot het primaire proces.
FEB
• Together with the UvA organisation, we continue working on developing high-performing
processes and systems and implementing improvements in close cooperation with our lecturers
and students. We strive for efficiency, but with attention for the human dimension. How do we
do that? First and foremost by employing and retaining good, passionate and professional people
who have a deep sense of commitment towards students and lecturers. By focusing on simplicity
and working together. We call this BEST: Business Excellence through Simplicity and
Teamwork!* ESC at its BEST.”
• ICT has become a major driver of our whole business. It must therefore continue to develop into
an infrastructure that seamlessly meets the needs of users. Reliability, availability and safety are
important characteristics in this respect. As a faculty, we mainly use the UvA central ICT
provider. In order to influence developments, we actively participate in management and user
consultations.
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FdR
• Ook in ons bestuur en onze bedrijfsvoering handelen wij vanuit deze principes. We zijn een
inclusieve werk- en leeromgeving binnen alle geledingen van de organisatie. We luisteren, en
bieden de vrijheid om ongehinderd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en te debatteren. Dat
doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, en in een omgeving die
sociaal en intellectueel veilig is.
• We willen de facultaire organisatie als geheel wendbaarder maken.
• We ontwikkelen hiervoor een in de faculteit gedeelde visie op de waarde van ondersteuning,
dienstverlening en bedrijfsvoering voor docenten, onderzoekers en studenten. Dit betekent ook
het verkleinen van de afstand tussen ondersteuning en ‘de wetenschap’: we hebben immers een
gezamenlijk doel.”
FNWI
• Security at all levels.

5) AI en data
IP
• Onze sterktes op het gebied van artificiële intelligentie (AI), data science en complexiteit helpen
hierbij in het bijzonder. Zo ontstaat een combinatie van diepte en breedte waarmee we het
competitive advantage van de UvA benutten, wetenschappelijke kennis opbouwen over
maatschappelijke vraagstukken en nieuw talent kunnen aantrekken.
• Wij hebben van nieuwe en wetenschappelijke vragen – opgeroepen door de technische
mogelijkheden – een belangrijk speerpunt gemaakt. Zo openen we in 2022 het ICAI-gebouw op
het Amsterdam Science Park, waarin we wetenschap, onderwijs en bedrijfs- toepassingen op AIgebied onderbrengen. Voor álle vakgebieden zijn data en methoden beschikbaar die ingrijpende
vernieuwingen van het onderzoek teweegbrengen. We richten een ‘data-science-functie’ in om
onderzoekers te helpen zich die eigen te maken, ook als zij daarmee niet zijn opgegroeid.
• We blijven investeren in de Amsterdamse coalitie rond AI technology for people, een initiatief
dat zich richt op kansen en bedreigingen van artificiële intelligentie voor de bevolking. Het is tot
stand gekomen in een Amsterdamse coalitie van kennisinstituten en de gemeente, maar heeft een
wereldwijd werkveld. Als UvA willen we een gezichtsbepalende AI-hub zijn.
• We intensiveren de samenwerking met bedrijven en instellingen in de domeinen AI for Health,
AI for Business en AI for Citizens en werven daarvoor landelijke en Europese fondsen. Op het
gebied van kwantumsoftware werken we ook samen in een Amsterdams initiatief (met de VU)
dat tot de wereldtop behoort: het onderzoeks- centrum QuSoft.
• Digitalisering is een krachtige motor voor onze ambities – meer nog dan we ons vóór de
coronacrisis hadden voorgesteld.
• In het onderzoek transformeert of verrijkt een slim gebruik van digitalisering de methoden van
alle disciplines.
• Door data te combineren en te analyseren, kunnen allerlei processen op vernieuwende manieren
in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld als input voor complexe modellen die grip geven op
maatschappelijke vraagstukken.
• Het gebruik van onderzoeksmethoden gevoed door data science vraagt om investeringen in
nieuwe expertises, teamwork en een state-of-the-art infrastructuur.
• Vernieuwingen die voor élke opleiding relevant zijn, komen vanuit de data science. We willen
dat elke UvA-student (op zijn minst) kennismaakt met dit vakgebied.
• We onderkennen ook hoe groot de impact van digitalisering is op vrijheid en privacy, en hoe
belangrijk het is daar zorgvuldig mee om te gaan. De studenten die we nu opleiden, kunnen niet
zonder (basale) kennis van en inzicht in digitale technieken, en moeten worden ingewijd in het
gebruik van data, beeld en algoritmiek, en in de ethische vragen die dit alles oproept.
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FMG
• A first step has already been taken with updating the educational portfolio of our bachelor’s
programme in Social Data Science (SDS). This is an interdisciplinary programme, set up in
partnership with FNWI and FGw, in which students gain insight into the technical, social,
political, cultural and ethical aspects of digital technology development and implementation. At
the same time, students shall acquire practical skills in developing and implementing information
technologies. As such, the programme enables students to understand the interaction between
digital information technologies and their broader context to contribute actively to the
development of digital technology.
• Introduce our students to data science in every bachelor’s programme. The content and form
(course, minor, assignments) may differ depending on the programme.
• In the coming term of office, we wish to combine and strengthen our research in the field of data
science. Within the Faculty, we have very strong research groups that focus on (aspects of) data
science and that are world leaders (including the behavioural data science group in Psychology
and various researchers at Communication Science (social media data) and Social Sciences
(including CBS data). We plan to bring them together in a Faculty- wide research centre that
provides support, shares knowledge and organises workshops, as well as conducts innovative
research and develops applications. This centre will be closely affiliated with the UvA-wide Data
Science Centre.
FEB
• MBA in Big Data & Business Analytics in close collaboration with the Faculty of Science. This
collaboration will be further extended with the BSc Business Analytics and the MSc in Data
Science and Business Analytics.
• Bachelor. New initiatives are under way in the field of data science and business analytics.
• Active partner. Amsterdam ECOSYSTEM for Artificial Intelligence & Data Science =
Amsterdam Data Science.
FGW
• Daarnaast zien we dat ook de aanpak van grote maatschappelijke thema’s in toenemende mate
vraagt om geesteswetenschappelijke methoden en technieken. Vraagstukken rond identiteit en
burgerschap, ongelijkheid en maakbaarheid, smart cities, de dataficatie van onze samenleving,
de kloof tussen formele en informele cultuur en tussen mens en technologie: ze vragen allemaal
om een geesteswetenschappelijk perspectief. De geesteswetenschappen duiden, ze leggen
ervaringen bloot en verwerken feit en beleving tot een genuanceerd narratief, dat niet alleen
verklaart maar ook aanknopingspunten biedt voor reflectie en handelen.
• Het gebruik van digitale methoden en technieken is in de geesteswetenschappen inmiddels
gemeengoed geworden. De exponentiële groei van digitale data, en van manieren om die te
verzamelen en analyseren, biedt ook geesteswetenschappers mogelijkheden om nieuwe ‘waarde’
uit oude gegevens te halen.
• De faculteit investeert, net als de afgelopen periode, opnieuw in infrastructuur en expertise op
het gebied van dataverzameling, computing en softwareontwikkeling.
• Toegerust met een hoogwaardige onderzoeks-infrastructuur en state of the art ICTvoorzieningen, en mede gedragen door een kernteam van research engineers en data scientists,
speelt het Onderzoeksgebouw daarin een centrale rol. Het initiatief is nauw verbonden met het
centrale UvA Data Science Centre. Daarnaast ontwikkelt de faculteit de komende
bestuursperiode een inhoudelijke agenda die de unieke bijdrage van de humaniora aan AI en
Digital Studies benadrukt en zichtbaar maakt en de aansluiting bij verwante initiatieven
signaleert en faciliteert, vanuit een geïntegreerde langetermijnvisie die onderzoek en onderwijs
omvat.
FdR
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Met het oog op het steeds grotere belang van grote dataverzamelingen voor onderzoek,
versterken we, waar relevant voor onze onderzoeksgroepen, ook de toepassing en ondersteuning
van data science, aansluitend op UvA-brede initiatieven op dit vlak.
Ook zullen op gebieden waar juridische dienstverlening wordt geautomatiseerd vaker
professionals uit andere disciplines werkzaam zijn, zoals technologen, data-analisten en cybersecurity experts. Juristen moeten dergelijke technologieën kunnen begrijpen om ermee te kunnen
werken. Tegelijkertijd brengt deze ontwikkeling ook risico’s, bijvoorbeeld voor privacy, en
juristen moeten kritische vragen kunnen stellen over dergelijke technologieën. Studenten moeten
vertrouwd zijn met de betekenis van deze ontwikkelingen voor het rechtsbedrijf.

FNWI
• Areas where we can have an impact include the transition from a linear towards a circular
economy and a cleaner living environment, the foundations for addressing physical and mental
health problems, and the responsible usage of data, AI and modelling that is beneficial to people.
New fundamental scientific insights are needed that may lead to the design of new algorithms,
production processes, molecules, materials or even (micro-)organisms. At the same time,
evidence-based policies require data from different fields, integrated in new theoretical
frameworks and (simulation) models.
• Data Science and AI.
• Data processing and sharing (FAIR).
• Tooling for metadata.
• Open source and in house developed software.
• Open international standards (Internet standards...).
Amsterdam UMC
• Wij gebruiken onderzoek en data om de zorg en gezondheid in de wereld te verbeteren
• Er is een enorme toename van beschikbare gezondheids- en zorgdata vanwege technologische
ontwikkelingen en digitalisering. Amsterdam UMC wil deze data benutten als bron voor
fundamenteel biomedisch onder- zoek, klinisch evaluatieonderzoek en public health onderzoek.
We werken hiervoor samen met de universiteiten en de stad Amsterdam, met als focus ‘AI for
People’.
• Onderzoeker hebben efficiënte toegang tot kwalitatief hoogwaardige data uit diverse interne en
externe bronnen via een herkenbaar loket.
• Er is een research data platform beschikbaar dat aansluit op de toekomstige nationale
infrastructuur op het gebied van personalized medicine & health, Health-RI.
• We investeren in een excellente en duurzame (data)infrastructuur die voldoet aan de FAIR
principes. We verwerven meer expertise met betrekking tot data(intelligentie), waaronder
aanvullende hoogleraren AI en data scientists.
• Het gebruik van data en AI in de patiëntenzorg krijgen aandacht in het onderwijs, zowel in de
opleiding van huidige als van toekomstige professionals
• De (zorg/zorgICT)professionals die op onze faculteit zijn opgeleid lopen voor op het gebied van
informatietechnologie zoals big data, artificial intelligence en eHealth in de zorg.

6) Duurzaamheid
IP
• Verder dragen we bij aan de duurzaamheid van de regio door samen met partners de overgang
van een lineaire naar een circulaire samenleving te bevorderen.
• De UvA heeft als voorhoedespeler een wezenlijke verantwoordelijkheid voor de omslag naar een
duurzame maatschappij. Dat is terug te zien in ons onderzoek en onderwijs, en ook in ons
streven om onze eigen ecologische voetafdruk duurzaam te maken.
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In een white paper duurzaamheid (dat ook gaat over onderwijs en onderzoek) staan maatregelen
om onze eigen voetafdruk te verminderen in de komende jaren. We kiezen daarbij per
milieuaspect wat een ambitieus maar realiseerbaar tempo is.
Volgens de klimaatdoelstelling van ‘Parijs’ mag ons energieverbruik (uiterlijk) in 2050
maximaal 70 kWh/m2 per jaar zijn (tegen bijna 200 kWh/m2 nu). We onderzoeken of we al in
2040 deze norm kunnen halen. ‘Parijsbestendig’ zijn we als ons werkelijke energieverbruik –
van alle apparatuur in de gebouwen – aan de doelstelling voldoet. Dit betekent dat alle
gebruikers mee kunnen en moeten helpen bij het behalen ervan.

Whitepaper
• (in aanvulling op IP). Doelstelling voor ICT. Ecologische footprint inzichtelijk en 25% impact
reductie gerealiseerd op de apparatuur in 2026.
FMG
• In order to make a substantial contribution to these objectives, we want to explore, together with
other faculties, whether we can set up a Centre for Sustainability (working title) where our
excellent research in the field of sustainable prosperity comes together.
• In 2020, the UvA has set sustainability as one of its primary goals in its White Paper on
Sustainability. The UvA has an honest ecological footprint and sets an example. The University
has outlined its sustainability objectives in the areas of real estate, ICT, food, mobility, waste and
procurement. The FMG aims to contribute to these objectives in collaboration with the
University’s service departments.
FEB
• Veel aandacht voor duurzaamheid in curriculum en onderzoek. Rick van der Ploeg: Rick: ‘My
work covers the economic aspects of climate change, biodiversity and resource depletion, as well
as broader social and political aspects. The relevance for society is obvious. I’ll also be sharing
my insights in new UvA EB Environmental Economics courses.’
FGW
• FdR
• Uitdagingen als duurzaamheid, klimaatcrisis, energietransitie, mondiale gezondheidsbedreigingen, maatschappelijke ongelijkheid, en de transformaties die voortvloeien uit
digitalisering vragen dringend om oplossingen. Het juridisch domein speelt hierbij een cruciale
rol, maar kan die rol alleen vervullen met vernieuwing van juridische kennis, zoals bijvoorbeeld
nieuwe juridische kaders voor nieuwe technologie en gezondheidsvraagstukken en betere
inzichten in hoe het recht nu daadwerkelijk bijdraagt aan rechtsbescherming. De faculteit wil met
onderwijs en onderzoek bijdragen aan de benodigde kennisvermeerdering.
• In lijn met de ambitie van het UvA IP, verzekeren we dat duurzaamheid een voldoende zichtbare
en sterke plek in daarvoor in aanmerking komende opleidingen heeft, zodat studenten de rol van
het recht op dit gebied begrijpen en dat studenten die hiervoor kiezen, kunnen bijdragen aan
juridische oplossingen gericht op duurzaamheid. Met sectorplanmiddelen worden voor dit doel
nieuwe universitaire docenten aangesteld.
FNWI
• Can we make our own activities more sustainable without compromising our efficacy?
Amsterdam UMC
• Identiteitsvorming, maatschappelijke verantwoordelijkheid (social accountability waaronder
expliciet duurzaamheid en diversiteit vallen) leren samenwerken, groei en assessment, culturele
competenties, internationalisering, interdisciplinariteit en differentiatiemogelijkheden moeten
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derhalve nadrukkelijk aandacht krijgen in onze programma’s. Duurzaamheid is één van de
thema’s die horen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en dus terug moeten komen in
het onderwijs.

7) Responsible IT
IP
• De eerste waarde is onafhankelijkheid van de wetenschap ten opzichte van (onder meer) de
belangen van overheden en bedrijven. Deze waarde staat in de datamaatschappij onder druk.
Digitalisering biedt kansen, maar ook bedreigingen. We bouwen daarover kennis op en we
voeren, samen met partners, het maatschappelijke debat. Bijvoorbeeld over een te grote
afhankelijkheid van de wetenschap van commerciële ICT-aanbieders of over de impact van
digitale technieken op de privacy (zie ook paragraaf 2.4).
• Tot slot is er de opgave om het maatschappelijke vertrouwen in de academie te versterken. Dit
vertrouwen is niet langer vanzelfsprekend, mede doordat kapitaalkrachtige en kennisintensieve
spelers op de onderzoeksmarkt de positie van het instituut ‘universiteit’ onder druk zetten
(bijvoorbeeld op het gebied van data en farmacie).
• De UvA leidt mensen op die maatschappelijke problemen aanpakken en ontwikkelt de kennis
waarmee zij dat kunnen doen. Zo geven we actief vorm aan de wereld van morgen. Dat noemen
we niet voor niets onze reden van bestaan. Onderdeel daarvan is dat we de publieke waarden die
we hoog in het vaandel hebben, zelf in praktijk brengen. Publieke waarden voor de UvA zijn
onafhankelijkheid van de wetenschap, duurzaamheid en inclusiviteit.
• Onafhankelijkheid is een van de kernwaarden van de wetenschap. Die kan onder druk komen te
staan door de snelle digitalisering die zich in het internationale hoger onderwijs en onderzoek
voltrekt.
• Zo zien we in het onderwijs de opkomst van digitale leeromgevingen, plagiaatdetectietools,
online bibliografische databases, intensief gebruik van tablets en laptops, sociale netwerken voor
wetenschappers en digitale onderwijsplatformen. Het gaat hier grotendeels om commerciële
diensten die de publieke waarden waarop het hoger onderwijs is gebouwd, onder druk zetten.
Daarnaast kan ons bijna-monopolie op de verlening van academische graden in gevaar komen,
als grote kapitaalkrachtige marktpartijen zich begeven op de opleidingenmarkt. De UvA ziet het
als haar verantwoordelijkheid om de politieke en maatschappelijke discussie over deze
onderwerpen te voeren, risico’s in beeld te brengen en mogelijke oplossingen te schetsen.
• Verantwoord digitaliseren in het onderwijs betekent dat opleiders het eigenaarschap van hun
werk behouden als ze samenwerken met platform- en dataopslagbedrijven. Hun
onafhankelijkheid moet altijd centraal staan. Bovendien willen we zorgvuldig nagaan op welke
manier we kwaadaardige lock-in situaties kunnen vermijden. Dergelijke situaties zijn immers
een voorbode van een verregaande afhankelijkheid van de commerciële partij die de diensten of
de apparatuur aanbiedt. Om de onafhankelijkheid van ons onderwijs te garanderen terwijl we
werken in digitale systemen van dominante (private) spelers, hebben we afspraken en regels
nodig.
• Hetzelfde geldt voor ons onderzoek. Ook bij de verdergaande digitalisering hiervan moet onze
onafhankelijkheid centraal staan. We geven vanuit onze publieke rol mede vorm aan open
science en aan open educational resources. Dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs publiek bekostigd zijn en dat de resultaten daarom niet gemonopoliseerd
mogen worden. We zien in open science zowel kansen voor het versterken van het zelfreinigend
vermogen van de wetenschap als bedreigingen voor de onafhankelijkheid ervan. We gaan de
principes van open science implementeren op een wijze die de wetenschappelijke vooruit- gang
ten goede komt. Ook hier is aandacht nodig voor de relatie met grote, dataverwerkende bedrijven
en het juridisch kader rond ‘data’. In nauwe samenwerking met andere universiteiten in
Nederland (VSNU) en in Europa (LERU) werken we aan het opstellen van voorwaarden voor de
inkoop van informatiediensten, de ontwikkeling van alternatieve publicatieplatforms en aan een
infrastructuur die de onafhankelijkheid van onderzoeksdata en metadata waarborgt.
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FMG
• In the coming years, we are committed to the further implementation of Open Science in the
Faculty, in line with the objectives of the MGW sector plan. This means, among other things:
1. Encourage open access publications: we believe it’s important that open access publishing is
freely accessible to everyone. Although not yet widely known to many researchers, the VSNU
has a contract with the publisher in question to enable this. In 2019, only 64% of our
publications were open access, compared to 79% of the FNWI , for example. We aim for all
pre-publications to be 100% findable via a DOI by 2026 and for 85% of all FMG publications
to be open access publications.
2. RDM: data storage according to FAIR principles (findable, accessible, inter- operable,
reusable). This means that in the coming years we will focus on the following in particular:
provide clear guidelines to all FMG researchers; ensure all PhD students can only obtain their
PhD once their data is available; get bachelor and master students to submit their data to their
supervisor with their thesis and ensure data encryption will be made easier.
3. Open and independent: where possible, data should also be made publicly available, but there
is a need to protect privacy, respect legitimate rights and stay within legal frameworks. This
requires national coordination with- DANS and connection to ODISSEI.
4. Explicitly promote responsible research practices in the FMG, including pre-registration and
replication research, but also the avoidance of questionable research practices by organising
courses for young and experienced researchers, the sharing of best practices and worst cases
and research protocols.
FEB
• In the last 10 years, the topic of scientific integrity has been high on the agenda in the
Netherlands and worldwide. In our country, this discussion has led to the Netherlands Code of
Conduct for research (CoCR), which is the by-law for staff members and students of UvA EB.
The need for this CoCR emerged from a closer cooperation between institutions of Higher
Education (HE) and other parts of society, due to the growing importance of external funding for
research and teaching. This blurred the independence of our institutions, making stricter
guidelines necessary.
• UvA Economics and Business (EB) strongly supports OA and aims at achieving 100% OA
publication.
FGW
• Integriteit. Voor het onderzoek geldt vanzelfsprekend dat onderzoekers zich committeren aan de
algemene principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en
verantwoordelijkheid. Daartoe is op basis van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke
Integriteit een facultaire notitie met actieplan opgesteld. Als onderdeel daarvan worden
integriteit en een open onderzoekscultuur geadresseerd in collegiaal overleg, in jaargesprekken
en in de jaarlijkse voortgangsgesprekken met promovendi.
• Open science. De FGw onderschrijft de gedachte dat publiek gefinancierd onderzoek zo veel
mogelijk publiek toegankelijk moet zijn, maar constateert ook dat de ontwikkeling soms lijkt te
haperen en dat middelen vaak ontbreken.
• Het AIHR wijst onderzoekers actief op Open Access mogelijkheden, inclusief publicatie via
Pure. In 2020 was zo’n 35% van de facultaire publicaties Open Access; de faculteit streeft naar
een significante toename, met het voorbehoud dat sommige (met name populariserende)
onderzoeksdomeinen een breder publiek bereik hebben bij traditionele gesloten publicatie.
FdR
• Onafhankelijkheid en integriteit behoren tot de kernwaarden van de UvA en de faculteit. Deze
waarden zijn juist van belang voor onze faculteit omdat we in onderwijs en onderzoek
verbinding met de samenleving zoeken
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Voor de borging van wetenschappelijke integriteit stellen we een faculteitsbrede werkgroep in
die aanbevelingen doet voor uitvoering van de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke
integriteit (2018) en het UvA-brede advies Wetenschappelijke integriteit (2017).
We formuleren heldere afspraken over het aangaan van samenwerking met externe partijen.
Research data management en ethische toetsing van onderzoeksvoorstellen maken hier vol deel
vanuit. We volgen op elk van deze punten UvA-beleid, maar maken nadere afspraken waar die
specifiek zijn voor de faculteit.
Mede op uitdrukkelijk advies van de facultaire adviesraad versterken we over de hele linie de
aandacht voor digitalisering. Hiermee sluiten we aan op de ontwikkeling van nieuwe
technologieën die de kern van de dienstverlening van professionals raken. Nieuwe technologieën
kunnen toegankelijkheid, voorspelbaarheid, en kwaliteit van het recht en van juridische
beslissingen versterken. Ook zullen op gebieden waar juridische dienstverlening wordt
geautomatiseerd vaker professionals uit andere disciplines werkzaam zijn, zoals technologen,
data-analisten en cybersecurity experts. Juristen moeten dergelijke technologieën kunnen
begrijpen om ermee te kunnen werken. Tegelijkertijd brengt deze ontwikkeling ook risico’s,
bijvoorbeeld voor privacy, en juristen moeten kritische vragen kunnen stellen over dergelijke
technologieën. Studenten moeten vertrouwd zijn met de betekenis van deze ontwikkelingen voor
het rechtsbedrijf. Hiernaast bereiden wij onze studenten erop voor dat juridische professionals in
de toekomst vooral taken vervullen die een professioneel oordeel vereisen. Mede met behulp van
de kennis die we hebben ontwikkeld in het kader van het project Digitale Transformatie in het
Sectorplan Rechtsgeleerdheid, gaan we de benodigde aandacht voor digitalisering verzekeren
door een nieuwe module en door integratie in domein specifieke vakken.
En ons beleid voor Open Science beoogt te verzekeren dat alle publiek gefinancierde publicaties
via open access toegankelijk zijn en dat de achterliggende data beter hergebruikt kunnen worden.

FNWI
• Trust in science in general is high, at least in the Netherlands, but increasingly contested - think
of areas such as climate change or vaccination policies. Scientific integrity, open science, and
transparency in collaborations are important to ensure that solid scientific evidence has an
impact on public opinions and policies.
• It is of utmost importance to connect to our outside world by investing in science communication
and outreach, not only to convey our fascination for science, but also to explain the difference
between theory and fact, between supported and unsupported claims. In addition, we must
implement effective internal policies on data sharing, knowledge transfer, and proper scientific
conduct of staff and students in a setting with checks and balances that apply to everyone,
regardless of position, rank or relationship.
Amsterdam UMC
• De omgang met research data is FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ingericht.
Onderzoekers worden hierin ontzorgd.

8) Samenwerken
IP
• We willen intensiever samenwerken tussen disciplines, zodat dit bijdraagt aan de vernieuwing in
elk afzonderlijk vakgebied.
• Meer samenwerking met externe partners helpt ons om de geformuleerde ambities waar te
maken (waarvan wetenschappelijke vernieuwing de kern is). Denk bij partners aan toegepaste
onderzoeks- instellingen, hogescholen, intermediaire organisaties, bedrijfsleven en publieke/maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Extern samenwerken helpt doordat het:
o fundamenteel onderzoek stimuleert, bijvoorbeeld via private investeringen
o ons onderzoek en onderwijs voedt met inzichten, data en vraagstukken uit de praktijk

Pagina 43

o
o
o

•

•

•

•

ons helpt kennis te verspreiden en te benutten
erkenning oplevert voor de kwaliteit van ons werk en onze profilering ten goede komt
het een middel is om te werken aan een duurzame, welvarende en rechtvaardige
toekomst voor iedereen
In dit kader willen we ook meer aandacht besteden aan de band met onze directe omgeving: de
stad en de regio. Als publieke instelling zijn we onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam,
waar we aan bijdragen via kennisoverdracht en via de opleiding van een goed gekwalificeerde,
assertieve beroepsbevolking. Omgekeerd biedt de regio ons een voedingsbodem voor onderwijs
(levensechte projecten, stages, community service learning) en voor wetenschappelijk onderzoek
(inspirerende ideeën, levende data, living labs.
In de binnenstad willen we het Universiteitskwartier voltooien als centrale plek van de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Het streven blijft om de relevante KNAW-instituten zoveel mogelijk
in de nabijheid te huisvesten. Zo blijft Amsterdam een van de toonaangevende Europese hubs
voor geesteswetenschappen. In het Amsterdam Science Park investeren we in een innovatieve
ruimte op het gebied van duurzaamheid (Sustainalab). We werken er ook samen met de Faculteit
Techniek van de HvA. Voorts bouwen we LAB42 voor informatiewetenschappen en ICAI.
We blijven investeren in de Amsterdamse coalitie rond AI technology for people, een initiatief
dat zich richt op kansen en bedreigingen van artificiële intelligentie voor de bevolking. Het is tot
stand gekomen in een Amsterdamse coalitie van kennisinstituten en de gemeente, maar heeft een
wereldwijd werkveld. Als UvA willen we een gezichtsbepalende AI-hub zijn. We intensiveren
de samenwerking met bedrijven en instellingen in de domeinen AI for Health, AI for Business en
AI for Citizens en werven daarvoor landelijke en Europese fondsen. Op het gebied van
kwantumsoftware werken we ook samen in een Amsterdams initiatief (met de VU) dat tot de
wereldtop behoort: het onderzoeks- centrum QuSoft.
We kunnen de variëteit binnen de UvA alleen benutten en goed samenwerken over grenzen van
eenheden heen (en zelfs over grenzen van Amsterdamse instellingen heen) als ‘systemen’ zo
flexibel zijn ontworpen dat ze mensen daarin helpen, niet tegenwerken. Digitale toetsen zijn
daarvan een voorbeeld, of de wijze waarop kosten worden verrekend van docenten in
interdisciplinair onderwijs. Hoe belangrijk het is om barrières voor samenwerking te slechten in
besturingsmodellen en administraties, blijkt in de onderwijs- samenwerkingen binnen de UvA,
maar ook bijvoorbeeld in de joint degrees met de VU en in de fusie van AMC en VUmc tot
Amsterdam UMC.

FEB
• UvA Economics and Business (EB) is launching inspiring cooperative initiatives. We’re
stepping out of our bubbles to strengthen and forge relationships within our faculty, the UvA,
and beyond. The strength of cooperation supports core areas we want to continue and expand.
Special attention will go to promoting a sense of belonging, cohesion, interaction and
inclusiveness in the learning and research community. This is something we want to achieve not
only with our staff and students, but also with other faculties, universities, and public and private
partners.
• This (lessons from Covid) may lead to different insights about the development of our campus.
More scope will be created for cooperation and start-ups. Not just within EB or at other faculties,
but also with companies and institutions that want to invest in research and education.
• EB also aims to further strengthen its relationships with a selected set of partner universities all
over the world.
FGW
• Omdat complexe problemen vragen om veelsoortige expertise, zijn geesteswetenschappers de
laatste decennia de krachten ook steeds meer gaan bundelen, werkend vanuit die brede basis.
• Zulke interdisciplinaire verbanden kunnen allerlei vormen aannemen: van facultaire projecten
waarin senior en junior onderzoekers samenwerken, tot interfacultaire onderzoekszwaartepunten
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waarin de fusie van facultaire sterktes tot nieuwe inzichten leidt, tot grote internationale
consortia waarin verschillende Europese onderzoekstradities samenkomen.
Maar niet alleen faculteiten en disciplines binnen de universiteit groeien naar elkaar toe, ook de
samenwerking tussen publieke en private partners heeft in de geesteswetenschappen een vlucht
genomen. Naast de bekende maatschappelijke partners uit kunst en cultuur, beleid en onderwijs,
zoeken nu ook commerciële partners de geesteswetenschappen op, als reservoir van
hoogwaardige, internationaal beproefde kennis en methoden.
Deze ontwikkelingen vragen om een passende organisatie en infrastructuur, die met de realisatie
van het Universiteitskwartier vorm moet krijgen. Onder andere is voorzien in een
Onderzoeksgebouw, met een state of the art onderwijs- en onderzoeksomgeving, waarin de
bestaande labs worden samengebracht en de samenwerking met publieke en private partners
verder wordt geïntensiveerd. De aanpak sluit aan bij die van Humanities Lab Amsterdam
Venture Studio en de Humanities & Society-organisatie.
Door ‘midden in de stad’ te zien als ‘midden in de samenleving’ wil de faculteit wegblijven van
de spreekwoordelijke elitaire ivoren toren, en nadrukkelijk ook de randen van de stad opzoeken.
Het brede facultaire programma Humanities in Context (HiC) is bedoeld als kraamkamer voor de
uitbouw van dit omgevingsgerichte onderwijs. Het betrekken van externe partners bij het
onderwijs is een van de kenmerken van de beoogde bacheloropleiding binnen HiC, om studenten
zo deel te laten uitmaken van projecten met buurtbewoners en het bedrijfsleven.

FdR
• Voortbouwend op de initiatieven rond Information, Communication and the Data Society en
Global Health (waarin onze onderzoekers samenwerken met onderzoeksgroepen van de FMG)
willen we, juist met het oog op versterking van impact, onze samenwerking met de andere
faculteiten op het REC versterken.
• Met het oog hierop (community service learning) ontwikkelen we, in verbinding met de
Amsterdam Law Hub, ook ondernemerschap rond het thema Justice Entrepreneurship. Hierbij
zetten we in overeenstemming met de ambities van het UvA IP, ook in op een sterke verbinding
met Amsterdam – de stad en de mensen die hier wonen en voor wie onze studenten veel kunnen
betekenen.
• Op de hiervoor (gaat over onderzoeksthema’s) genoemde thema’s is nu al vaak sprake van
samenwerking met partners uit andere disciplines (bv Human(e) AI, Global Health, ACES,
onderzoek van het AIAS). In de komende periode bouwen we hierop voort en versterken we
deelname aan multi- of interdisciplinair onderzoek.
FNWI
• Cutting-edge science can only flourish if we are able to attract, retain and support the best
talents, create partnerships, and work in inspiring (often interdisciplinary) teams. The strong
links with partner institutes at Science Park and elsewhere need to be fully exploited, by joint
initiatives and investments based on mutual interest and benefits.
• We must connect to other disciplines and create new public and private partnerships. New and
agile models for collaboration need to be developed, e.g. by applying the “ICAI-lab” model to
other fields, and by stimulation of entrepreneurial activities.
• Federated identity management.
Amsterdam UMC
• Amsterdam UMC doet dit vanuit de visie dat fundamenteel onderzoek onmisbaar is voor goed
klinisch en gezondheidszorg onderzoek. Samenwerking met de Amsterdamse universiteiten is
dan ook van grote meerwaarde.
• We bundelen de kennis en activiteiten met betrekking tot data(intelligentie) in Amsterdam UMC
in één netwerk met duidelijke verantwoordelijkheden. Het netwerk legt verbinding tussen de
kerntaken onder- zoek, onderwijs en patiëntenzorg en met de bedrijfsvoering. Het netwerk staat
bovendien in nauw contact met gebruikers van data en partners in de regio.
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Amsterdam UMC versterkt de samenwerking op het gebied van gezondheid met de stad
Amsterdam. Amsterdam UMC kan hierbij voortbouwen op de bestaande cohorten,
ontwikkelingen op het gebied van data science en op de academische werk- plaatsen om
complexe problemen rond de volksgezondheid integraal aan te pakken
Onderzoeksinstituten en afdelingen krijgen opdracht om in diverse, multidisciplinaire talentvolle
teams te investeren en om onderzoekssamenwerking zichtbaar te maken.
Er is zowel een centraal aangestuurde professionele ondersteuning van spin-off bedrijvigheid als
decentraal aangestuurd beleid gericht op het succesvol opzetten en uit- voeren van
samenwerkingen met industriële partijen door de onderzoeksinstituten
De toenemende samenwerking met de stad levert nieuwe mogelijkheden op om onderzoeksvraagstellingen van internationale relevantie op het gebied van public health regionaal te
onderzoeken.
Maatschappelijke impact bereiken we ook door ons valorisatiebeleid, waarmee onderzoekers
worden gestimuleerd om in samenwerking met private partijen hun vindingen te vertalen richting
toepassing.
Zorg van de toekomst begint bij de opleiding van de professionals van de toekomst. Wij leiden
(zorg/zorgICT-)professionals op die klaar zijn voor het toekomstige zorg(ICT)landschap. In dit
landschap is het essentieel dat professionals kunnen samenwerken met collega’s binnen en
buiten de eigen discipline en professie. Samenwerken zit in ons DNA (sDNA). Dit wordt niet
alleen weerspiegeld in wat we aan- bieden in onze onderwijsprogramma’s, maar ook hoe we
onze programma’s aanbieden: leren samenwerken en samenwerkend leren.
Er is een enorme toename van beschikbare gezondheids- en zorgdata vanwege technologische
ontwikkelingen en digitalisering. Amsterdam UMC wil deze data benutten als bron voor
fundamenteel biomedisch onder- zoek, klinisch evaluatieonderzoek en public health onderzoek.
We werken hiervoor samen met de universiteiten en de stad Amsterdam, met als focus ‘AI for
People’.
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