
m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

College van Bestuur Bestuursondersteuning 

Aan de voorzitters van de 
COR en CSR 
Per e-mail 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

www.uva.nl 

Datum 

15 mei 2018 
Telefoon 
020 - 525 4903 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 
mw. M.A. Herweijer 
E-mail 
M.A.Herweijer@uva.nl 
Onderwerp 

Midterm review Instellingsplan 2015-2020 

Bijlage 

div. 
Ons kenmerk 
2018cu0412 

Geachte voorzitter, 

Zoals u weet, werken wij op dit moment aan de midterm review van het Instellingsplan 2015-2020. 
Daartoe zijn dit voorjaar enkele inspirerende gespreksbijeenkomsten gehouden, waaraan ook u deel 
heeft genomen . 

.I. De resultaten van de verschillende gesprekken en relevante analyses zijn bijeen gebracht in 
bijgevoegd document, waarin geschetst wordt waar de UvA staat ten opzichte van de doelen uit het 
Instellingsplan, en aan welke aspecten uit het lopende plan in de resterende termijn meer dan wel 
minder aandacht gegeven zal worden. Op veler verzoek is de toon van het document ook aangepast 
ten opzichte van het Instellingsplan. 

Deze versie van het stuk wordt aan verschillende groepen binnen de UvA voorgelegd voor 
commentaar en ook op denkmee.uva.nl geplaatst. 

Het College ziet ernaar uit de midterm review met COR en CSR te bespreken. 

Met vriendelijke groet, 
het Colle n Bestuur, 

prof. 
voorzitter 
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Midterm Review van het Instellingsplan 2015-2020 
Concept 2.4 mei 2018 
 
 

Inleiding 

Toen de Universiteit van Amsterdam het huidige Instellingsplan 2015-2020 uitbracht, was dat in de 
overtuiging dat een plan voor zes jaar zo halverwege een herziening nodig zou hebben. 
Ontwikkelingen gaan snel vandaag de dag en de wereld als geheel is erg veranderlijk. Sinds 2015 
hebben we, om een kleine bloemlezing te geven, razendsnelle medische en biomedische 
ontwikkelingen gezien, de opkomst van kunstmatige intelligentie (maar ook van ‘alternatieve feiten’), 
het klimaatakkoord van Parijs, toenemende verstedelijking, groeiende zorg om sociale ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid, het gevecht van Europa om zichzelf opnieuw te definiëren, en wereldwijde 
verschuivingen van machtsblokken. Binnenlands worden deze ontwikkelingen weerspiegeld in de 
Nationale Wetenschapsagenda en de Strategische Agenda ‘De waarde(n) van weten’ van OCW, maar 
ook in een groeiende roep om maatschappelijke relevantie (aan) te tonen, en in veranderingen in het 
social contract tussen universiteit en samenleving en in de vrees voor een toenemende 
maatschappelijk tweedeling die raakt aan de diversiteit en de emancipatoire functie van de 
universiteit. 
 
Dit is de wereld waarvoor wij de volgende generaties opleiden, en de wereld waar ons onderzoek 
betrekking op heeft. Een Instellingsplan dat zes jaar loopt, heeft daarom noodzakelijkerwijs een 
update halverwege nodig. 
Hier is die update. Daarin leggen we de nadruk op wat onze omgeving van onze Universiteit van 
Amsterdam verwacht, Met andere woorden, waartoe dient de universiteit? 
 
Voor het proces van actualisering hebben we meerdere maanden de tijd genomen (najaar 2017 en 
begin 2018), om zowel de ambities van het Instellingsplan als de prestaties op de kpi’s te evalueren. 
Daaruit hebben we verschillende thema’s gedestilleerd om te bespreken met een brede kring van 
studenten, docenten en onderzoekers. We hebben tevens een aantal mensen van buiten gevraagd om 
vanuit hun perspectief te reflecteren op ons functioneren en de doelen die wij onszelf stellen. 
 
De resultaten van die sessies hebben ons geïnspireerd bij het schrijven van deze update, die eerder een 
toevoeging aan het Instellingsplan is dan een wijziging ervan – in hoofdlijnen blijft het Instellingsplan 
geldig en van kracht voor de rest van de looptijd. 
Onze bedoeling met dit document is om de belangrijkste thema’s en kwesties van het Instellingsplan 
te belichten waarop de UvA zich in de resterende jaren wil richten, terwijl we binnenkort starten met 
de voorbereiding van het volgende Instellingsplan. Sommige punten van het huidige Instellingsplan 
vinden we voor de rest van de looptijd minder belangrijk, hetzij omdat ze al gerealiseerd zijn hetzij 
omdat de aanleiding om ze op te nemen is veranderd. 
 
Over deze Midterm Review 
Het Instellingsplan 2015-2020 is vastgesteld in januari 2015, nadat de Gezamenlijke Vergadering van 
COR en CSR ermee had ingestemd en de Raad van Toezicht het had goedgekeurd. De COR en CSR 
stelden de voorwaarde dat er halverwege een midterm review zou komen van sommige ambities van 
het plan, omdat de looptijd was gesteld op zes jaar in plaats van de tot dan toe gebruikelijke vier. Met 
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name zou de midterm review de ambities besloten in de kpi’s moeten evalueren, om te zien of die nog 
realistisch en haalbaar zouden blijken. 
 
Behalve de al genoemde externe factoren en de afspraak met CSR en COR zijn er nog andere redenen 
om de interpretatie en reikwijdte van het Instellingsplan te herijken: 
• De protesten van studenten en staf in 2015 legden serieuze tekortkomingen en bijeffecten bloot 

van het sterk door kwaliteitsambities gedreven beleid van de voorgaande tien jaar. Ze wezen op, 
onder meer, de hoge werkdruk, teloorgang van academische waarden, een onvoldoende 
gemotiveerde eenzijdige nadruk op ‘studierendement’ en gebrek aan transparantie. 

• Nagenoeg het hele bestuur van de UvA is vernieuwd sinds de vaststelling van het Instellingsplan 
en verschillende strategische documenten zijn vernieuwd (zoals de Onderwijsvisie, Strategisch 
Kader Internationalisering, de aanstaande Beleidsnota Onderzoek). 

• In maart 2017, eindigde de personele bestuurlijke unie tussen UvA en HvA, waarin sinds 2003 de 
nauwe samenwerking tussen beide instellingen van hoger onderwijs tot uiting was gebracht. 

 
Al deze redenen maken echter niet dat de ambities van het Instellingsplan of de uitwerking ervan in de 
facultaire convenanten hun geldigheid verloren hebben. Zowel het Instellingsplan als de convenanten 
blijven van kracht tot en met 2020. In deze midterm review geven we aan welke ambities van het plan 
een geactualiseerde interpretatie, herformulering, verduidelijking of uitbreiding behoeven als gevolg 
van de bovengeschetste ontwikkelingen.  
 
Met dit document willen we ook tegemoetkomen aan een belangrijke vraag uit alle discussies die we 
in de aanloop naar de midterm review voerden: een andere toonzetting. Het huidige Instellingsplan is 
exemplarisch voor een bedrijfsmatige schrijfstijl met ‘smart’ kpi’s en een powerpoint-achtige 
beschrijving van beleidsdoelen die niet resoneert bij de UvA-gemeenschap en die daardoor niet 
inspireert om ons in te zetten voor de ambities die we onszelf wel stelden. 
Deze midterm review is bedoeld om de verbinding met de UvA-gemeenschap en met onze omgeving 
beter te leggen, om iedereen uit te nodigen tot meedoen, en om te bereiken dat de zorgen die we erin 
etaleren op elk niveau in de universiteit worden aangepakt.  
 
Net als eertijds het Instellingsplan zelf, zal de concept midterm review worden besproken met de 
decanen in het CBO, de COR, de CSR en de Raad van Toezicht. Medewerkers en studenten worden 
eveneens uitgenodigd om hun suggesties naar aanleiding van het concept te delen via consultatie op 
denkmee.uva.nl. 
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De ambities van de UvA: Toen & Nu 
 
De ambities van het Instellingsplan zijn ingedeeld in drie hoofdstukken over de wettelijke taken van 
de universiteit: onderwijs, onderzoek en innovatie, en drie hoofdstukken over de daarvoor benodigde 
voorwaarden op het gebied van personeel, financiën en infrastructuur. In de paragrafen hierna 
beschouwen we deze ambities in het licht van de latere ontwikkelingen en inzichten in de UvA. De 
veelsoortige inzichten van de ronde-tafeldiscussies over een aantal sleutelthema’s van het 
Instellingsplan zijn daarbij van veel nut geweest. 
De hoofdconclusie is dat de meeste ambities uit 2015 niet aan geldigheid hebben ingeboet, rekening 
houdend met veranderingen in de externe omgeving, maar dat het plan zelf en de gekozen kpi’s niet 
een inspirerend verhaal bieden om de ambities kracht bij te zetten. Ook verdient de uitwerking van 
ambities in de praktijk meer aandacht. Wat niet wegneemt dat we aardig op weg zijn om de meeste 
ambities te realiseren, zij het niet allemaal in gelijke mate. 
 

1. Onderwijs 
 
De voornaamste ambities van kwalitatief hoogwaardig onderwijs waren en zijn: het bieden,  een 
stabiele of ten minste voorspelbare instroom van studenten, voortgezette committering aan onze 
studenten en hun leerproces, en het aantrekken van getalenteerde buitenlandse studenten als bijdrage 
aan de kwaliteit van zowel onderwijs als studietijd.  
Met het oog op de reeds scheefgetrokken balans tussen onderwijs en onderzoek is het van groot 
belang dat de UvA – met inachtneming van de geldende wetgeving –haar aantal studenten niet veel 
verder laat toenemen dan het huidige aantal. Daarbinnen is onze ambitie om vooral die studenten aan 
te trekken die daadwerkelijk willen investeren in hun studie en studiegemeenschap, en die daardoor 
het best in staat zullen zijn om profijt te trekken van de UvA-manier van onderwijs geven en van de 
onderzoeksbasis van de UvA. 
Realistische informatievoorziening aan scholen en aankomende studenten, UvA Matching en goede 
begeleiding in de eerste acht weken van landing aan de UvA hebben allemaal tot doel om de 
aansluiting tussen de student en haar gekozen opleiding optimaal te maken. Als indicator van succes 
op dit punt, hanteert het Instellingsplan reductie van de eerstejaarsuitval van 20% naar 15% 
(gemiddeld maar met enige variatie tussen opleidingen). Dit doel lijkt binnen bereik tegen het 
studiejaar 2019-2020. 
 
Eenmaal voorbij het eerste, oriënterende jaar, zijn wij ook als UvA eraan gecommiteerd onze 
studenten door hun opleiding heen te geleiden, terwijl we hen een grote rijkdom aan keuzevakken, 
honours- en minorprogramma’s aanbieden. Volgens de Onderwijsvisie 2017 is al ons onderwijs 
academisch en onderzoeksintensief, gegeven door professioneel gekwalificeerde docenten, en 
gedifferentieerd om te passen bij verschillende leerstijlen. En het vraagt een ambitieuze houding en 
om zelforganiserend vermogen van de student. 
Bij de overgang van de bachelor naar de master, wordt selectie ingevoerd als middel om de 
aansluiting op de ambitie van de student in het leven te realiseren – zoals UvA Matching dat bij de 
start van de bachelor probeert te doen. Selectie is niet bedoeld om studenten weg te sturen, omdat 
bewezen is dat het gemiddelde bachelor cijfer geen voorspeller is voor het succesvol doorlopen van 
een master. Selectie in de master is wél nodig om het aantal toelatingen van buiten de UvA te 
reguleren, om de interne vraag te complementeren en om bij te dragen aan een stabiel aantal studenten 
per opleiding, vooral nu zoveel opleidingen in het Engels worden gegeven en daarmee openstaan voor 
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de halve wereld. (Natuurlijk hanteren sommige dure opleidingen en research masters met beperkte 
capaciteit aanvullende toelatingscriteria).  
Tegelijkertijd houden we, daar waar we moeten selecteren, in de gaten dat de universiteit toegankelijk 
blijft voor een divers samengestelde studentenpopulatie, inclusief studenten met andere vooropleiding 
dan de gewone VWO of BA/BSc-graad. Dat bereiken is één van onze belangrijkste doelen in de 
komende jaren en een reden om goed te kijken naar manieren om oriëntatie- en schakelprogramma’s 
te organiseren (en op nationaal niveau de financiering daarvan aan de orde te stellen). 
 
In het Instellingsplan was, net als in het voorgaande, een studietempo van nominaal-plus-één 
opgenomen als de voornaamste indicator van studiesucces en onderwijskwaliteit. Het is zinnig om te 
verwachten dat het merendeel van de studenten afstudeert met een jaar of minder tijdverlies. Het is 
even zinnig om te verwachten dat opleidingen zonder veel tijdverlies voor de gewone student 
studeerbaar zijn. Maar snel afstuderen is niet noodzakelijkerwijs in het belang van elke student en ook 
niet in dat van de UvA; en het huidige stelsel van studiefinanciering bevat reeds krachtige prikkels 
tegen onnodige vertraging. Bovendien laten de cijfers zien dat deze indicator beïnvloed wordt door 
externe kenmerken van de studentenpopulatie, met name de man/vrouwverhouding, de leeftijd bij 
aanvang van de studie en het al dan niet direct vanaf school instromen. Studietempo resulteert als 
kenmerk van een ambitieuze studiecultuur in blikvernauwing. Het zijn juist onze meest ambitieuze 
studenten die extra vakken volgen, activiteiten buiten het curriculum (zoals stages, buitenlandervaring 
of bestuurswerk) ontplooien, of er een onderneming of baan naast hebben. 
Hoewel het een relevante maatstaf van kwaliteit blijft dat de meeste studenten een opleiding (kunnen) 
voltooien binnen redelijke tijd, zijn andere indicatoren even tekenend voor onze committering aan het 
succes van onze studenten – vooral degenen bij wie het noch aan kwalificatie noch aan de ambitie om 
te slagen ontbreekt. Omgekeerd is juist een toenemende inspanning nodig om te zorgen dat 
ambitieuze studenten de druk aankunnen om het volgen van hun ambitie te combineren met het 
voorzien in hun levensonderhoud. 
Wij zullen een samengestelde indicator van studiesucces ontwikkelen die ervan uitgaat dat de 
primaire tegenindicator van studiesucces bestaat uit uitval ná het eerste jaar. Die staat momenteel bij 
10% en dat is hoger dan bij andere Nederlandse universiteiten; een verlaging naar 6% moet realistisch 
zijn. Andere (getalsmatige) indicatoren van studiesucces voor studenten die langer dan nominaal-plus-
één nodig hebben kunnen zijn een reductie van het aantal herkansingen, het aantal EC per jaar, of een 
opwaartse lijn in het gemiddeld cijfer. Verder zouden opleidingen kunnen onderzoeken hoe zij het 
verschil in succes tussen mannelijke en vrouwelijke studenten kunnen verminderen, door te kijken 
naar andere opleidingen waar dat verschil niet groot is. 
 
Recentelijk hebben internationalisering en de toename van het Engelstalig opleidingenaanbod de 
nodige discussie in het land opgeroepen. Het standpunt van de UvA is dat wij een tweetalige 
universiteit zijn. Dat betekent dat – afgezien van de geheel Engelstalige opleidingen – zowel 
studenten als docenten geacht worden het Nederlands én het Engels goed te beheersen en beide talen 
voldoende te kunnen lezen en verstaan om deel te nemen aan academische discussies. Waarbij zij vrij 
zijn om naar eigen voorkeur te schrijven in het Nederlands of Engels, en aan werkgroepen in het 
Nederlands of Engels deel te nemen. De UvA is een civic university in een internationale stad en 
wereld, en wij bereiden onze studenten daarop voor door het aanbieden van een international 
classroom experience. In 2017 is het Strategisch Kader Internationalisering met dat doel 
geactualiseerd, aan de hand van de dilemma’s van vandaag. 
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Thema: Het opleidingenportfolio 
Dit thema sluit nauw aan op de wens om de balans tussen onderwijs en onderzoek te verbeteren en om 
het verzorgen van onderwijs op waarde te schatten. Verbeterde opleiding van academische docenten, 
ondersteuning voor docenten di zich ontwikkelen tot vak- of opleidingscoördinator of directeur, en het 
aanbieden van hulpmiddelen en best practices zijn belangrijke instrumenten om onze opleidingen 
verder te verbeteren in het licht van een toenemende diversiteit aan studenteninstroom. 
Voor de studenten zijn we op zoek naar nieuwe kansen om hun talenten te ontwikkelen, ook nu de 
regering de studiefinanciering beperkt. De grote kracht van de UvA is de breedte van disciplines. 
Terecht wordt de vraag gesteld hoe we onze studenten daarvan beter kunnen laten profiteren, te 
beginnen bij een gelijke en gelijktijdige inroostering van keuzeprogramma’s in alle opleidingen. De 
kans om zelf invloed te hebben op de samenstelling van je onderwijsprogramma, met tegelijk een 
solide basis in de discipline van je keuze is het unieke wat wij onze studenten aanbieden. 
 
Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan: 

• Behoud en verbeter de toegankelijkheid van het onderwijs en investeer in de juiste aansluiting 
tussen de student en haar opleidingskeus 

• Minder nadruk op snel afstuderen als enige ‘bewijs’ van een ambitieuze leerhouding, en meer 
op de kwaliteit van het onderwijs en leerproces, waaronder participatie en kennisdeling (zoals 
uiteengezet in de Onderwijsvisie) 

• Benut de kansen en pak de problemen aan die meekomen met internationalisering, waaronder 
het concept van de international classroom, het taalbeleid en de studentenhuisvesting 

• Creëer de voorwaarden voor een krachtige studietijd die beklijft (als deelnemer aan de 
academische gemeenschap en het campusleven, door Bildung en toevallige ontmoetingen, 
door kennismaking met andere gebruiken).  
 

 
2. Onderzoek 

 
De voornaamste ambities van het Instellingsplan voor het onderzoek zijn: hoogwaardig onderzoek 
met maatschappelijke impact op de korte of lange termijn, meer tweede en derde geldstroom, 
exploitatie van interdisciplinariteit en meer inzet op samenwerking. 
Als tegenwicht tegen de scheve balans tussen onderwijs en onderzoek in de rijksbijdrage is het nodig 
dat de externe financiering vanuit NWO, de EU en de derde geldstroom toenemen. Een serieuze 
toename van rijksbekostiging wordt immers niet verwacht. Traditioneel doen UvA-onderzoekers het 
goed bij het binnenhalen van individuele subsidies en prijzen maar lijken zij minder geneigd om mee 
te dingen naar de grote projectsubsidies die intensieve en structurele samenwerking vereisen – en die 
wel in toenemende mate in de aanbieding zijn in Brussel en Den Haag, vaak gerelateerd aan 
maatschappelijke uitdagingen zoals NWO-Zwaartekracht of de Nationale Wetenschapsagenda. Dat 
vereist ook komende jaren onze inspanning. 
Een culturele factor in het hart van de UvA is onze individualistische aanleg, die de interne competitie 
aanwakkert. Er is echter genoeg competitie in de buitenwereld, zodat de UvA intern eerder de 
samenwerking dan de competitie moet aanmoedigen. Naar ons gevoel kan de UvA enorm profiteren 
van teamwerk en goede samenstelling van teams, voor uiteenlopende doelen als beheersing van 
werkdruk of het scheppen van condities voor interdisciplinair onderzoek.  
 
Het Instellingsplan vraagt om verdere ontwikkeling van het zwaartepuntenbeleid, waarin de 
competitive advantages van de UvA in de internationale wetenschap tot uitdrukking komen. De 
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zwaartepunten zijn tien jaar geleden in het leven geroepen als aanzet voor het erkennen en belonen 
van onderzoekskwaliteit, met name in nieuwe en interdisciplinaire werkvelden. Ze waren het 
antwoord op de toenmalige roep om focus en massa in het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, 
en volgens de in 2017 uitgevoerde evaluatie waren ze meer succesvol in het scheppen van focus dan 
van massa of zichtbaarheid. Niettemin heeft dit beleid er over die tien jaar toe bijgedragen dat de UvA 
(volgens de QS en THES rankings) nu de beste brede universiteit in Nederland is, en in sommige 
disciplines (zoals Tandheelkunde of Communicatie- en Mediawetenschappen) één van de beste 
wereldwijd. De uitdaging is, om nu niet achterover te leunen. 
 
Daartoe wordt een nieuwe Beleidsnota Onderzoek opgesteld, met als hart de unieke karakteristiek van 
de UvA dat zij sterke bèta- en medische faculteiten combineert met de grootste en sterkste alfa- en 
gammafaculteiten in het land, én van de symbiose met NWO, KNAW, Sanuin, NKI en VU in 
Amsterdam. Als er één universiteit goed in de positie is om snel in te spelen op de wisselende en 
interdisciplinaire eisen die maatschappelijke vraagstukken opleveren, dan zijn wij het. Een nieuw 
initiatief in het Instellingsplan was de oprichting van het interfacultaire UvA Institute for Advanced 
Study, dat in september 2016 werd ingewijd en dat complexiteit heeft geadopteerd als centraal thema. 
Een zeer recent plan is de vestiging van een Innovation Centre for Artificial Intelligence in ons 
Amsterdam Science Park; het is één voorbeeld van de manieren waarop wij als UvA willen inspelen 
op de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie vanuit technologisch maar ook vanuit logisch, 
ethisch, juridisch, economisch en maatschappelijk perspectief. Andere onderzoeksthema’s die de 
zwaartepunten verbinden in de nieuwe nota Onderzoeksbeleid zijn data science en duurzaamheid 
(inclusief de energietransitie). 
In vervolg op de algemene kwaliteitssprong van de afgelopen jaren, en de condities van het SEP-
protocol 2015-2021, is het nu tijd dat kwaliteit en teamwerk de plaats innemen van het individuele 
aantal publicaties als relevante maatstaf voor het academisch loopbaanbeleid. Dit wordt weerspiegeld 
in de keus van het Instellingsplan om (citatie-)impact in plaats van het aantal publicaties als indicator 
van succes te noemen, waarbij disciplines de ruimte kregen voor een aangepaste indicator die hiermee 
voor hen het best correspondeert. Inderdaad is de gemiddelde citatie-impact van de UvA de afgelopen 
jaren gestegen. 
 
Het Instellingsplan vraagt ook om een sterkere verbinding tussen onderwijs en onderzoek, omdat ons 
onderzoek immers de basis is van het onderzoeksintensieve onderwijs. Daartoe wordt de omzet 
onderwijs vanaf 2019 in het allocatiemodel opgenomen als één van de parameters voor de allocatie 
van eerste geldstroom onderzoeksgeld. Daarenboven is een experiment gestart om promotieplaatsen 
direct te koppelen aan onze interdisciplinaire bacheloropleidingen, die van nature minder goed zijn 
aangesloten op de disciplinegewijze afdelingenstructuur. 
 
Thema: Research Practices 
Nu ‘alternatieve feiten’ soms het gezag van de wetenschapper ter discussie lijken te stellen, is er veel 
publieke belangstelling voor wetenschappelijke integriteit en good research practices. Zij zijn een 
wezenlijk en gevoelig onderwerp geworden. Er is brede overeenstemming dat deze principes, in het 
hart van het onderzoek, voortdurend en open bediscussieerd moeten kunnen worden. Onderzoek gaat 
gepaard met vele complexe vragen, potentiële belangentegenstellingen, en grijze gebieden waar 
moeilijke beslissingen genomen moeten worden en kritiek met academisch respect moet kunnen 
worden geuit én beantwoord. Het is van levensbelang in onderzoeksinstellingen dat zo’n dialoog 
mogelijk is op elk niveau in de organisatie, op een wijze die veilig is voor de loopbaan en met heldere 
spelregels. Deze principes moeten vanaf het begin van elke opleiding worden onderwezen. 
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Good research practices zijn nauw verbonden met wetenschappelijke integriteit, maar zijn niet 
hetzelfde, en het is van groot belang het onderscheid goed te maken. Iedere wetenschapper moet 
bereid zijn om aan dit debat deel te nemen: het moet centraal staan in de dagelijkse praktijk van ons 
onderzoek en ons onderwijs.  
 
Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan: 

• Versterk teamwerk en samenwerking in onze competitieve en individualistische organisatie, 
met als doel een sterkere deelname aan (inter)nationale subsidieprogramma’s en 
interdisciplinair onderzoek 

• Versterk en ontwikkel de zwaartepunten langs de lijn van de actuele maatschappelijke 
vraagstukken (kunstmatige intelligentie, data science, duurzaamheid, interdisciplinaire 
benadering) en start een fundamenteel debat over de onderzoeksstrategie voor het komende 
Instellingsplan met de nadruk op de versterking van onze flexibiliteit  

• Behoud de nadruk op bereik en impact van ons onderzoek, en niet op het volume 
• versterk de relatie tussen onderwijs en onderzoek, zoals door promotieplaatsen bij 

interdisciplinaire opleidingen, budgetallocatie, en in hoogleraarsbenoemingen 
• Maak goed het onderscheid tussen good research practices en wetenschappelijke integriteit, 

en schep een open klimaat om te praten over grijze gebieden, et nadruk op transparantie en 
onafhankelijkheid in de prktijk van het onderzoek – waar integriteit een integral onderdeel 
van is. Dit is geen zaak van het College van Bestuur maar van alle wetenschappers 

• Onderwijs good research practices en de complexiteit van wetenschappelijke integriteit vanaf 
de eerste dag van elk vak. Geef de opleidingscommissies daarin een belangrijke rol. 

 
 

3. Innovatie en impact 
 
De modern universiteit heeft met zijn impact op de maatschappij en de vernieuwing een sleutelrol ten 
aanzien van vooruitgang en ontwikkeling. Alles wat we doen moet ergens impact hebben, 
oppervlakkig of diepgaand, wereldwijd of lokaal, op de korte of langere termijn, rechtstreeks of via de 
weg van human capital, initieel of postinitieel. Van een grote brede universiteit als de UvA, die nauw 
samenwerkt met de HvA en de VU, mag verwacht worden dat zij invloed heeft op elk van de schalen, 
ook al zijn we zelf niet zo gewend om onze invloed te etaleren als middel om het effect te vergroten. 
Dit geldt zowel voor onderzoek als voor onderwijs. Het University Charter for Sustainable 
Development (Geneva, 1994) zegt bijvoorbeeld dat “Universities and equivalent institutions of higher 
education train the coming generations of citizens and have expertise in all fields of research, both in 
technology as well as in the natural, human and social sciences. It is consequently their duty to 
propagate environmental literacy and to promote the practice of environmental ethics in society.”1 
Deze visie is leidraad in het Instellingsplan, maar we hebben niet een enkel masterplan voor innovatie 
en impact, omdat die zo sterk samenhangen met de banden die individuele wetenschappers en 
studenten hebben met bedrijven en de samenleving. In de plaats daarvan verwachten we, met het SEP-
protocol, dat onderzoeksgroepen en –instituten in narratieve vorm rapporteren over hun 
maatschappelijke bijdrage, en dat zij het leveren daarvan waarderen als integraal bestanddeel van 
excellentie. 
 

                                                           
1 Copernicus - The University Charter for Sustainable Development (Geneva, 1994) 
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Het Instellingsplan geeft een aantal voorbeelden van terreinen waar onze impact versterkt zou moeten 
worden: de opleiding van leraren, community based learning door middel van bijvoorbeeld stages of 
ondernemerschap van studenten, actieve deelname van medewerkers aan maatschappelijk debat. 
Potentiële impact is van toenemend belang bij subsidieaanvragen. Een betere zichtbaarheid van 
impact zal studenten en onderzoekers bovendien rolmodellen opleveren hoe over de waarde van 
nieuwe inzichten en methoden kan worden gecommuniceerd tussen wetenschap, maatschappij en 
markt. Het zal het ondernemerschap binnen en van de UvA zelf bevorderen en ten dienste van onze 
stedelijke omgeving stellen. In het rondetafelgesprek over het Instellingsplan werd een sterk beroep 
op de UvA gedaan om de impact van haar vele wetenschappelijke successen te tonen en te claimen, en 
niet op de achtergrond te houden. 
 
Inmiddels hebben we goede voortgang geboekt bij het inrichten van de ondersteunende structuur voor 
valorisatie: de ontwikkeling van het Amsterdam Science Park, Venture Labs en de beschikbaarheid 
van ondersteuning voor ondernemende onderzoekers door Innovation Exchange Amsterdam (IXA), 
onze samenwerking met AMC en VU-VUmc en de HvA. In toenemende mate voegen UvA-
onderzoekers en partners uit maatschappij en bedrijfsleven hun energie bij elkaar om fundamentele 
kennis te ontwikkelen en toepassen. Door deze ervaringen te delen met collega’s in de universiteit, is 
een hefboomeffect mogelijk om nieuwe kansen te helpen verkennen.  
 
Omdat impact zo veelvormig is, zijn er tal van indicatoren om hem meetbaar te maken bedacht. Het 
Instellingsplan noemt er drie: de hoeveelheid derde geldstroom als maatstaf voor ‘valorisatie door 
samenwerking’, het volume aan ondernemerschapsonderwijs als maatstaf voor ‘valorisatie door 
mensen’ en het aantal patenten als maat voor ‘valorisatie door resultaten’. De faculteiten zijn echter 
vrijgelaten om in hun convenant andere indicatoren te kiezen die naar hun mening beter passen bij 
hun discipline en hun strategische doeleinden. 
 
Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan: 
• Verhoog de zichtbaarheid van wetenschappelijke successen en succesvolle wetenschappers, maak 

daar rolmodellen van en vergroot de reputatie van de UvA bij het bedrijfsleven 
• Ondersteun en vereenvoudig samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven, aan de hand van 

voorbeelden en modelcontracten; bevorder publiek-private samenwerking actief 
• Voeg innovatie, impact en ondernemendheid toe aan het HR-beleid, en bied daarover cursussen 

aan alumni aan als onderdeel van het LevenLangLeren beleid. 
 

 
4. Talentbeleid 

 
Het centrale thema in ons talentbeleid de komende jaren is de diversiteit – in alle vormen – van zowel 
de staf als de studentenpopulatie. We geloven dat diversiteit op zichzelf een aspect van kwaliteit is, 
zeker in de formatieve jaren, en een grote bron van innovatie en lateraal denken. In 2017 hebben we 
op centraal niveau een diversity officer aangesteld, die momenteel werkt aan de opbouw van een 
netwerk met de diversiteitsmensen in alle eenheden. Dit netwerk zal de basis zijn om te zorgen dat we 
alles doen wat kan om een echt inclusieve universiteit te zijn. Eén manier om deze hernieuwde 
committering aan diversiteit tot uitdrukking te brengen is de zichtbaarheid van onze excellente 
vrouwelijke wetenschappers te vergroten. Een andere is de ontwikkeling van een meerdimensionale 
indicator van diversiteit, gebaseerd op hedendaagse theorieën over diversiteit en inclusiviteit. 
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Het Instellingsplan erkende al dat het HR-beleid vóór zijn tijd achterstallig onderhoud vertoonde 
vergeleken met de academische ontwikkeling van de UvA. In dat opzicht kwamen de protesten van 
staf en studenten in 2015 niet als een verrassing. Voor het huidige College was de opzet van de 
strategische HR-agenda een topprioriteit. Die is uitgebreid besproken met de COR, aan de hand van 
vijf beleidsnotities: over strategische personeelsplanning, academisch loopbaanbeleid, academisch 
leiderschap, het gebruik en misbruik van tijdelijke aanstellingen, en jaargesprekken. Het kernbegrip 
daarin is dat de verhouding tussen universiteit en medewerker van nature een wederkerige moet zijn, 
en dat individuele medewerkers het best tot hun recht komen in groeps- en teamwerk. Binnen deze 
notie zou – als het om werk van structurele aard gaat – iedereen die aan basale academische 
standaards voldoet (gepromoveerd, in bezit van de BKO en na 1-3 jaar bewezen kwaliteit) als regel 
een aanstelling voor onbepaalde tijd moeten hebben, met inachtneming van enige ingebouwde 
flexibiliteit om de organisatie te kunnen aanpassen aan fluctuaties in studentenaantal en 
onderwijsvraag. 
 
De meeste ambities van het Instellingsplan zijn op de een of andere manier meegenomen in de HR-
agenda. Met name stellen wij dat in de UvA onderwijs en maatschappelijke dienstverlening, evenals 
leiderschap, net zo waardevol en gewaardeerd zijn als bestanddeel van een academische loopbaan als 
‘fundamenteel’ onderzoek. Dat vereist bijvoorbeeld dat er loopbaanpaden zijn waarin na verloop van 
tijd onderwijs even belangrijk of belangrijker is dan onderzoek. Het is een duivels ingewikkelde 
opgave om deze verschuiving in de bedrijfscultuur te realiseren gegeven dat de academische ladder in 
de hele wereld primair rust op onderzoeksoutput en verworven subsidies of contracten. 
Niettemin zijn we ervan overtuigd dat onderwijs goed op waarde moet worden geschat als 
belangrijkste raison d’être van de universiteit en dat dit onze grootste bijdrage aan de toekomst van de 
wereld op de langere termijn. Het bevorderen van de balans tussen onderwijs en onderzoek zal 
continu onze aandacht vergen: de focus op research is hardnekkig ingebakken, als promovendi van 
meet af aan subtiele hints krijgen van hun promotor dat hun onderzoek vóórgaat. Een deel van de 
verandering kan worden geïnitieerd of gesteund met HR-maatregelen, maar een wezenlijke 
verandering vraagt om een andere cultuur. Een eenvoudige druk op een knop daarvoor bestaat niet.  
 
Thema: Werkdruk 
Naast de al genoemde HR-agenda vormen werkdruk en werkgerelateerde stress een centraal thema 
voor het College van Bestuur. Toenemende werkdruk voor medewerkers is een serieus probleem, nu 
tal van onderzoekers aandacht vragen voor de schade aangericht door opeenstapeling van werklast en 
obstakels op de academische loopbaan. Publicatiedruk, het toenemend belang om snel subsidies en 
prijzen te verwerven in meermalen overtekende competities, bureaucratische administratieve 
verplichtingen die voortkomen uit externe controlezucht en politiek micromanagement, groeiende 
aantallen studenten, krappere bekostiging en externe ambities als open science: allemaal zuigen ze 
energie weg van de kerntaken onderwijs en onderzoek. Dat is op termijn een stevige bedreiging van 
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de gezondheid van onze organisatie en staf. 
Iedere medewerker, zowel wetenschappelijk als ondersteunend, is verantwoordelijk voor haar of zijn 
werkdrukbeheersing en inzetbaarheid op termijn. Dat gezegd hebbende, biedt de UvA een hele reeks 
ondersteunende functies aan, zoals loopbaanadvies, Engelse taalvaardigheidstraining, sabbaticals, 
opleidingsbudgetten en professionele programma’s (zoals SKO en MD). Veel van deze ondersteuning 
is ook beschikbaar voor promovendi en postdocs, en voor andere medewerkers op tijdelijke 
aanstellingen. 
 
Het huidige stelsel van studiefinanciering is afgetopt bij de nominale studieduur en grotendeels 
omgezet in een leenfaciliteit. Dat is sterk ten nadele van de meer ambitieuze student. Extra tijd nemen 
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voor een tweede studie, een honoursprogramma, een jaar bestuurswerk in een studievereniging, een 
studieverblijf in het buitenland of de opzet van een startup: allemaal keuzes die de student 
onmiddellijk voor hoge kosten plaatsen waarvoor niet iedereen een beroep op familie kan doen. Het 
zou in strijd zijn met onze Onderwijsvisie als studenten daardoor zouden worden afgehouden van de 
optimale ontplooiing van hun talent en potentieel. Eén van onze uitdagingen is dan ook om hen te 
helpen omgaan met deze druk en om andere wegen te zoeken waarmee zij de kosten van hun ambitie 
kunnen matigen. 
 
Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan: 

• Implementeer de HR-agenda, met specifieke nadruk op: betere kwaliteit jaargesprekken, de 
balans in tijdelijke aanstellingen, verbeterd loopbaanbeleid, continuering van de leiderschaps-
ontwikkeling, en strategische personeelsplanning  

• Schep de juiste balans tussen de - beleefde - waardering van onderwijs, onderzoek en 
valorisatie voor de academische loopbaan, en ga na waar beleid of regelgeving daaraan eerder 
in de weg staan dan behulpzaam zijn  

• Vergroot de diversiteit, in alle opzichten, van de studentenpopulatie en het medewerkers-
bestand, op alle niveaus. 
 
 
5. Financieel beleid 

 
In feite gaat het Instellingsplan door op de weg van omzichtig financieel beleid uit de voorafgaande 
periode. Als er één ding is dat de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting (2016) duidelijk 
maakte, is het dat de UvA de gedegenheid van haar financieel beleid veel beter kan uitleggen. De 
voornaamste aanpassingen die het Instellingsplan bevatte zijn: aanpassing van het allocatiemodel, 
betere ondersteuning voor ondernemerschap en valorisatie, en een homogene oplossing voor de 
verrekening van docenten tussen faculteiten. De laatstgenoemde aanpassing wordt urgenter naarmate 
er meer interdisciplinaire en brede opleidingen komen. 
 
Na uitvoerige consultaties binnen de UvA is een besluit genomen over de herziening van het 
allocatiemodel, dat per 2019 ingaat. De belangrijkste aanpassing is een sterkere en directe koppeling 
tussen onderzoek en onderwijs, zodat groei en krimp van studentenaantal sterker doorwerkt naar het 
onderwijsgebonden onderzoek. Andere veranderingen zijn een nauwere aansluiting op het 
verdeelmodel van de rijksbijdrage, capaciteitsbudgetten voor bepaalde onderzoeksfaciliteiten, en een 
versterkte financiële autonomie op facultair niveau. Tegelijk met het nieuwe allocatiemodel wordt 1o 
miljoen euro aan extra budget ingezet, met het gevolg dat geen enkele faculteit financieel achteruit 
gaat door de aanpassing. Dat geld is beschikbaar als gevolg van het voorzichtige financiële beleid en 
beheer van de voorgaande jaren. 
 
Als middel om ondernemerschap te ondersteunen, is het vermogensbeleid recent aangepast, teneinde 
de financiële structuren voor onderzoek te vereenvoudigen en ondersteuning voor onderzoek en 
valorisatie te laten verlopen in samenwerking met UvA Ventures Holding.  
 
Onderdeel van het financieel beleid van de UvA blijft de beperking van de huisvestingskosten (tot 
maximaal 11% van de totale omzet) en van de uitgaven aan algemene en bestuurlijke 
overheadfuncties (tot maximaal 20% van het aantal fte). Daarmee wordt zeker gesteld dat deze kosten 
geen toenemend beroep doen op de middelen voor onderwijs en onderzoek. 
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Een andere kwestie in het financieel beleid, in relatie tot een bredere maatschappelijke onrust, is de 
solvabiliteit. De afgelopen jaren heeft het kabinet de signaleringsgrenzen voor de solvabiliteit van 
hoger-onderwijsinstellingen verhoogd. Hoewel de solvabiliteit van de UvA te allen tijde ruim boven 
deze grenzen ligt, zullen we een beleidslijn maken die deze belangrijke factor in de financiële 
stabiliteit na het aflopen van het Huisvestingsplan 2005-2020 verder zal funderen.  
 
Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan: 

• Betracht de grootst mogelijke financiële transparantie, zoals in recente ontwikkelingen al 
nagestreefd (allocatiemodel, kaderbrief en de jaarlijkse begroting)  

• Behoud de maximering van huisvestingskosten en generieke overhead 
• Zorg dat vanaf 2019 de studievoorschotmiddelen zichtbaar en doelmatig worden bested aan 

onderwijskwaliteit, zoals afgesproken in het Sectorakkoord WO. 
 

 
6. Infrastructuur 

 
Het voornaamste doel van het Instellingsplan met betrekking tot onze infrastructuur is de afronding 
van het UvA-brede Huisvestingsplan 2005-2020, dat resulteert in een ruimtelijke concentratie op vier 
campussen in de stad. De beslissing over de investeringen in het Universiteitskwartier, waar de 
nieuwe Universiteitsbibliotheek en de Faculteit der Geesteswetenschappen samen gehuisvest gaan 
worden, is enige tijd uitgesteld geweest om een diepere dialoog met de academische gemeenschap 
over deze investering mogelijk te maken. De verwachting is dat tegen 202 alle belangrijke 
beslissingen zijn genomen en dat het hele Huisvestingsplan rond 2024 is gerealiseerd. Intussen is de 
UvA een levende en groeiende gemeenschap met een constant vraag naar nieuwe of aangepaste 
huisvesting. Het succes van het Amsterdam Science Park vereist meer investeringen in 
onderwijsruimten en een nieuw Innovation Centre for Artificial Intelligence; op het Roeterseiland 
wordt een extra gebouw met flexibele grote collegezalen gepland, gelet op de toename van het aantal 
studenten. Na 2020 is nog een aanzienlijk bedrag aan investeringsruimte beschikbaar binnen de 
financieringsgrenzen, wat betekent dat deze investeringen gedaan kunnen worden zonder ten koste te 
gaan van de middelen voor onderwijs en onderzoek. De UvA is op zoek naar beter inzicht in de 
toekomstige behoeften van staf en studenten, teneinde te zorgen dat deze investeringen beantwoorden 
aan die behoeften en gebruik maken van goede praktijkvoorbeelden van andere faculteiten. 
 
Een aspect van onze infrastructuur dat meer aandacht heeft gekregen sinds de publicatie van het 
Instellingsplan is de kwaliteit van dienstverlening. Na de beslissing om de bestuurlijke unie met de 
HvA te verbreken, stonden de diensten voor de opdracht om de prijs-kwaliteitsverhouding te 
verbeteren in samenwerking met hun gebruikers. Doel is om de dienstverlening beter toe te spitsen op 
de behoeften vanuit onderwijs en onderzoek in de diverse eenheden. Nadrukkelijk is daarbij de 
aandacht gericht op de samenwerking en interactie tussen de verschillende diensten. De implementatie 
van het resulterende plan benut goede voorbeelden uit de praktijk en inhoudelijke evaluatie gedurende 
de looptijd. De eerste effecten zouden in 2019 merkbaar moeten zijn, wanneer we hopen een 
toenemende tevredenheid van medewerkers en studenten over de dienstverlening te zien. 
 
De kwaliteit van onze infrastructuur wordt gemonitord in een samengestelde indicator op basis van de 
Nationale Studenten Enquête (NSE): de tevredenheid van studenten met de faciliteiten (waaronder 
studieruimten, IT en onderwijskundige ondersteuning). Het einddoel is dat deze indicator op het 
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gemiddelde niveau van andere universiteiten komt, maar het is moeilijk om te analyseren waarom en 
waar UvA-studenten een lagere tevredenheid tot uitdrukking brengen, ondanks de feitelijke 
hoeveelheid aandacht en investeringen. De CSR en studieverenigingen zullen worden betrokken om 
een beter begrip hiervan te verkrijgen en verdere verbeteringen te bewerkstelligen, misschien ook 
door beter management van verwachtingen, betere informatievoorziening en stroomlijning van de 
onderwijslogistiek. 
 
Belangrijke punten voor de resterende looptijd van het Instellingsplan: 

• Rond de besluitvorming over het Universiteitskwartier af 
• Zoek betere methoden – en oplossingen – om te begrijpen waarom de UvA lag scoort op 

studenttevredenheid met faciliteiten. 
 

 
7. Strategische thema’s 

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

partijen beter zichtbaar, in een database of website 
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• Doe een duidelijk aanbod als UvA aan Amsterdam tot samenwerking op de problemen die de stad 
als belangrijk identificeert, zoals de aanpak van sociale ongelijkheid. 
 

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

omspant en dat een heldere en ambitieuze visie, gedeelde doelen en een concrete strategische 
uitwerking kent 

• Wijs een stafeenheid aan die verantwoordelijk en toegerust wordt voor de implementatie van dat 
programma, en die de inbreng van het aspect duurzaamheid in al het UvA-beleid helpt realiseren 

• Stel zeker dat successen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid regelmatig worden 
gecommuniceerd aan medewerkers en studenten, en ontwikkel een duurzaamheidsdashboard dat 
de implementatie van het programma en de duurzaamheid van de UvA visualiseert 

• Bied studenten en medewerkers een platform om ideeën en opvattingen over de implementatie 
van duurzaamheid naar voren te brengen. 
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Midterm Review of the Strategic Plan 2015-2020 
Draft 2.4 May 2018 
 
 

Introduction 

When the University of Amsterdam introduced the current Strategic Plan for 2015-2020, it came with 
a conviction that a 6-year Plan must be reviewed roughly halfway through its term. These days, 
developments arise in short spaces of time and the world as a whole seems very volatile. Since 2015 
we have seen, by way of anthology, dazzling developments in medical and biomedical sciences, the 
emergence of artificial intelligence (but also of ‘alternative facts’), the Paris climate agreement, 
increasing urbanisation, growing concerns about social inequality and injustice, Europe’s struggle to 
(re)define itself and geopolitical shifts in power and globalisation. Nationally, these developments are 
reflected in the Government’s new National Agenda for Science and the Strategic Agenda for Higher 
Education, in a greater call to demonstrate societal relevance, and also in a shift in the social contract 
and in fears of widening gaps in society that affect the diversity and the emancipatory role of the 
University. 
 
This is the world we prepare our next generations for, and the world our research aims to impact 
upon. A Strategic Plan that spans 6 years will then, necessarily, require an update around the halfway 
mark. 
Here is that update. In it, we put a strong emphasis on what stakeholders expect from our University 
of Amsterdam. In other words, what is the University for? 
 
For the review process, we have taken several months in late 2017 and early 2018 to evaluate both the 
ambitions included in the Plan and the performance on the key progress indicators (kpi’s) included in 
the Plan. From that, we have identified various themes to discuss with a wide range of students, 
teachers and researchers, and we have asked a number of people who work with us from outside our 
community to reflect on our performance from their perspective and on the goals we should set 
ourselves. 
 
The results of these meetings have inspired us to propose this update, as an addition rather than a 
modification of the current Plan—the general terms of which remain valid and in place for its 
intended term until the end of 2020. 
Our intention with the present document is to highlight the most important themes and issues related 
to the Plan that the University of Amsterdam will focus on in the remaining years, while preparing the 
new Strategic Plan to be in place from 2021. Some other elements of the Plan will be deemed less 
important for the remaining period, either because they have already been achieved or because the 
momentum they responded to was lost. 
 
About the Midterm Review 
The Strategic Plan 2015-2020 was finalised in January 2015, when it received approval from the 
Works Council and the Students’ Council, as well as from the Supervisory Board. Both Councils 
made their approval conditional upon a Midterm Review of some of the ambitions in the Plan, as it 
spans a period of six years where previous UvA Strategic Plans had envisaged a period of four years. 
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In particular, the Midterm Review should address the ambitions in the Plan embodied in the key 
progress indicators, to see if these ambitions are still viable.  
 
Apart from the external factors mentioned above and the agreement with both Councils, there are 
other reasons to renew the interpretation and impact of the Plan: 
• Students and staff protests in 2015 exposed serious drawbacks and side effects of the quality-

driven policies pursued in the preceding decade. They cited, among other things, high workloads, 
a potential loss of academic values, an unsubstantiated focus on reducing the students’ time-to-
degree and a lack of transparency as their concerns.  

• UvA has undergone a near complete change of senior management since the presentation of the 
Plan, as well as several policy updates since its introduction in 2015 (e.g. Education Policy, 
Strategic Framework for Internationalisation, the upcoming Research Policy). 

• In March 2017, UvA and AUAS (HvA) ceased to be governed by a joint Executive Board as the 
primary expression of their close co-operation as institutes of Higher Education in Amsterdam. 

 
All these reasons, however, do not invalidate the ambitions set out in the Strategic Plan, or in the 
covenants between the Board and the Faculties and Service Units which concretise these ambitions. 
Both the Plan and the covenants will effectively remain in place until the end of 2020. The Midterm 
Review seeks to identify ambitions in the current Plan that require an updated interpretation, 
reformulation, addition or clarification as a result of the reasons mentioned above.  
 
The document also aims to address an important request that was voiced in all discussions in the 
course of the review process: the tone of the Plan. The current Plan is emblematic of a style of 
business-like strategy text, with SMART targets and short bullet point descriptions of policy goals, 
that does not resonate with UvA readers and consequently, does not inspire us to participate in 
achieving the ambitions we have set ourselves. This Midterm Review intends to reconnect with the 
UvA community and its stakeholders, to invite everyone’s participation, and to help ensure that the 
concerns and issues identified in this document are taken up on every level of the University.  
 
Much like the Strategic Plan itself, the draft will be discussed with the deans in the Central Executive 
Council, the Works Council, the Students’ Council and the Supervisory Board. Staff and students at 
large will also be invited to share comments on the draft Review through online consultation.  
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The Ambitions of the UvA: Then & Now 
 
The ambitions in the Strategic Plan are structured in chapters on the three primary functions of the 
University: education, research and innovation, and on the three enabling domains of staff, budget and 
infrastructure. In the ensuing paragraphs we consider these ambitions in view of subsequent 
developments and insights in the UvA. These include important remarks from the round table 
discussions on key themes in the Plan.  
The prevailing conclusion is that most of the ambitions of 2015 are just as valid today, taking into 
consideration changes in the external environment, but that the Plan itself and the performance 
indicators selected, do not provide an inspiring narrative to support them. Also, some ambitions 
deserve more operationalization. Meanwhile, we are well on our way to materialising many of our 
ambitions, though to a varying extent. 
 

1. Education 
 
The principal ambitions of high quality education were and are: securing a stable or at least 
predictable enrolment, continued commitment to our students and their learning outcome, and 
attracting talented international students for the benefit of the quality of education and student 
experience. 
Considering the already skewed balance between education and research, it is important that—law 
and regulations permitting—UvA keeps its enrolment steady around the current level.  
Within this number, the ambition is to attract those students who are willing to make a genuine 
investment in their studies and in our community of learners, and will therefore be best able to reap 
the benefits from the UvA way of teaching and the UvA research base. Fair information to schools 
and prospective students, UvA Matching and good guidance through the first 8-week block of landing 
at UvA are all aimed at optimising the fit between the student and her UvA programme choice. As a 
progress indicator, the Plan aims at a reduction of the first year drop-out rate from 20% to 15% on 
average, allowing for some variation between programmes. This goal seems within reach by AY 
2019-2020. 
 
Once past their first year, we are committed to guiding our students through their degree programme 
while offering them a wealth of choice, of subjects, honours and minor programmes. According to the 
Vision on Teaching and Learning of 2017, all our teaching is academic and research-intensive, by 
professional teaching staff, differentiated to suit different types of learning styles and demanding an 
ambitious and self-directed attitude from the student. At the transition from the undergraduate level to 
a graduate programme, selection is introduced in order to obtain the best fit for the student’s ambition 
in life—much like UvA Matching attempts to do in the undergraduate programmes. Selection is not 
meant to deter students, because evidence shows that the undergraduate GPA does not correlate to 
successful completion of a graduate programme. However, master programme selection is needed to 
regulate the number of admissible students from outside the UvA, to complement internal demand and 
contribute to steady enrolment figures, particularly as many programmes are being taught in English. 
(Of course, some expensive and research master programmes with a limited capacity have additional 
admission criteria). At the same time, when forced to select we heed concerns regarding the 
accessibility of our university to a diverse body of students, including students with another 
prequalification than the regular VWO or university BA/BSc degree. To achieve that is one of our 
main objectives in the coming years, which includes considering ways to organise efficient orientation 
and pre-master programmes and seeking national attention for their financing.  
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In the Strategic Plan, as in its predecessor, a higher graduation rate with no more than one year of 
delay was adopted as the principal indicator of successful education delivery. It makes perfect sense to 
expect the greater part of our students to graduate without losing more than a year. It makes equally 
perfect sense to expect programmes to be doable without much loss of time, for the normally qualified 
student.  
But timely graduation is not necessarily in the interest of every student nor of that of the UvA; and the 
current student loan system already contains powerful incentives against unnecessary delay. 
Moreover, analysis shows this indicator to be affected by external characteristics of the student body 
by gender, gap year and age of enrolment. Also, it represents a narrow and one-dimensional view on 
the ambitious attitude of students. It is often our most ambitious students who take extra courses, 
engage in extracurricular activities like internships, courses abroad or students’ association work, or 
have a job or enterprise on the side.  
Though it remains a relevant measure of quality that most students can and do graduate within a 
reasonable timeframe, other indicators are equally important measures of our commitment to the 
success of our students, particularly those who lack neither the ambition nor the qualification to 
succeed. Reversely, an increasing effort will be required to help ambitious students cope with the 
combined pressure of earning their living and following their ambition. 
We shall develop a more balanced composite indicator of study success that takes into account that 
the primary counter indicator of success is the drop-out rate after the first year, which at the current 
10% stands rather higher than at other Dutch universities and should be susceptible to a reduction 
towards 6%. Other (numerical) indicators of an ambitious attitude in students who need more time 
could be a reduction of the number of resits, the number of credits earned annually, or an upward 
trend in the student’s GPA. Furthermore, in view of the significant gender gap, programmes could 
aspire to a reduction in the difference between female and male student achievement, by reverting to 
other programmes were that gap is low or non-existent. 
 
Lately, internationalisation and the extension of English taught programmes have sparked much 
debate around the country. The UvA view is that we are a bilingual university. This means that—
except for the programmes fully taught in English—students and teachers are expected to have a good 
command of both Dutch and English and to read and understand both languages at a sufficient level 
for academic discourse, but they are free to speak and write in Dutch or English and to attend Dutch 
or English spoken classes, according to their preference. As UvA we are the civic university in a very 
international city and world, and we prepare our students for it by offering an international classroom 
experience. In 2017 the Strategic Framework for Internationalisation was renewed for that purpose, 
addressing the dilemma’s we are facing today. 
 
Key theme: The Programme Portfolio 
This theme is closely connected to improving the balance between education and research and to 
putting proper value on teaching. Developing academic teacher training beyond what is currently on 
offer, supporting staff as they transition from teacher to programme co-ordinator to director, and 
providing benchmarks and tools to do this well, are important ways to improve and support UvA’s 
educational programmes as we welcome an increasing variety of students.  
For students, we seek to provide opportunities to discover and develop new talents even as 
Government tightens funding, grants and loans. UvA’s great asset is the breadth of disciplines on 
offer. Some rightly challenge us to find more ways for students to profit from this wealth, starting by 
programming the same number of credits for elective courses at the same moment in all curricula. 
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This opportunity to participate in shaping your own educational programme, while providing a very 
solid base in a chosen subject, can and should be our unique offer to students. 
 
Key points for the remaining years of the Strategic Plan: 

• Maintain and improve the accessibility of education, while securing a good fit between 
students and their chosen programme 

• Less focus on timely graduation as the only ‘proof’ of ambitious learning, and more focus on 
the quality of education, in particular on the learning process, participation and knowledge 
sharing (as set out in the Vision on Teaching and Learning) 

• Address the opportunities and issues that come with internationalisation, including the 
concept of the international classroom, language policies and student housing 

• Provide the opportunities for a great and lasting student experience (community, campus life, 
Bildung, chance meetings, new rituals).  
 

 
2. Research 

 
The principal ambitions of the Strategic Plan for high quality research with a societal relevance are: 
extending third party funding, building on interdisciplinarity and enhancing co-operation. 
To counter the skewed balance between education and research in the government grant, a growth in 
third party funding, both from the EU and NWO and from industry is necessary, given the distinct 
lack of serious growth in direct Government funding. Traditionally, UvA researchers excel in 
obtaining individual grants, but seem less inclined to compete for the larger project grants which 
require intensive collaboration, yet form an increasing part of the monies on offer in Brussels and The 
Hague, where they relate to societal challenges and such programmes as ‘NWO Zwaartekracht’ or the 
National Agenda for Science. That requires our continued effort. 
A cultural factor at heart here is UvA’s individualistic nature, which promotes competition. As there 
is enough competition outside, UvA should internally promote co-operation rather than competition. 
We feel that UvA can and will benefit from teamwork and good team composition, in such varied 
respects as tackling workload issues or fostering preconditions for interdisciplinary research. 
 
The Strategic Plan calls for further development of our Research Priority Areas (RPA’s), which 
represent UvA’s competitive advantages in the international sphere of science. The RPA’s entered 
UvA policy about ten years ago as an incentive to recognise and reward quality in research, 
particularly in new and interdisciplinary fields of work. They responded to the call of that time for 
more focus and mass in Dutch research and according to the evaluation undertaken in 2017 they have 
been slightly more successful at creating focus than mass or visibility. Nevertheless, over these ten 
years the policy was instrumental in making UvA arguably1 the best comprehensive university in the 
Netherlands, and one of the best in the world in some disciplines (such as Dentistry or 
Communication and Media Science); the challenge is to not sit back and relax. 
 
To that end a new Vision Statement on Research is being drafted, which takes as its core UvA’s 
unique characteristic of combining strong science and medical faculties with the largest and strongest 
social sciences and humanities faculties in the country, and from the close presence of NWO, KNAW, 

                                                           
1 as testified by the Times and QS rankings 
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Sanquin, NKI and VU institutes. If ever a university is well positioned to swiftly adapt to the varying 
and interdisciplinary demands put by societal challenges, we are. One key initiative in the Strategic 
Plan was the establishment of the UvA Institute for Advanced Study, which was inaugurated in 
September, 2016, and adopted complexity as its central theme. A very recent move is the plan to 
establish an Innovation Centre for Artificial Intelligence at UvA’s Amsterdam Science Park, as one 
example of the ways in which UvA will contribute to the swift developments in artificial intelligence 
from technical, logical, ethical, legal, economical and societal perspectives. Among other themes that 
create a junction between UvA RPA’s in the upcoming Vision Statement on Research are data science 
and sustainability (including the energy transition). Following the general quality improvement 
achieved and the provisions of the Standard Evaluation Protocol 2015-2021, it is now time that 
quality and teamwork, rather than the individual’s quantity of research output will be deemed relevant 
to academic careers. This is reflected in the choice of the Strategic Plan to monitor (citation) impact 
rather than the volume of scientific publications as an indicator of progress, while allowing for more 
tailor-made indicators in disciplines. Our average citation impact has indeed been on the rise over the 
last few years. 
 
The Strategic Plan also calls for strengthening the link between teaching and research, as our research 
is the firm base of research-intensive teaching. In this respect a change will be applied to the internal 
budget formula from 2019, adding teaching income as a direct parameter in the allocation of research 
budget. In addition, an experiment was started with PhD positions directly placed with and 
contributing to our interdisciplinary programmes, which by nature are less easily connected to the 
disciplinary structure that prevails in research. 
 
Key theme: Research Practices 
While ‘alternative facts’ sometimes seem to question the authority of scientists, academic integrity 
and good research practices have received much interest from the public in recent years. Therefore 
they present a sensitive and crucial topic. There is a consensus that these principles, which are at the 
very heart of research, must be continually and openly discussed throughout the University. Research 
comes with many complex questions, potential conflicts of interest, or grey areas where difficult 
decisions must be made and criticisms must be expressed with academic courtesy, as well as 
answered. It is vital to research institutions that such a discourse is possible at every level of the 
research community, in a career-safe environment where the rules of engagement are clear to all. 
Therefore, these principles must be taught, from the very start of any academic programme.  
Good research practices are closely connected with academic integrity, but these are not the same and 
it is paramount that they be clearly distinguished. All academic staff should feel called upon to 
contribute to the discourse: it must be central to the daily practice of all our research and teaching.  
 
Key points for the remaining years of the Strategic Plan: 

• Improve teamwork and co-operation in our competitive and individualistic organisation, with 
a view to stronger performance in (inter)national grant programmes and in interdisciplinary 
research 

• Strengthen and develop RPA’s along the lines of current challenges (artificial intelligence, 
data science, sustainability, interdisciplinary approaches) and start a fundamental debate on 
the research strategy for the next Strategic Plan, with emphasis on enhancing our flexibility 

• Continue the focus on the reach and impact of our research, rather than on volume 
• Tighten the link between education and research, e.g. through PhD-positions connected to 

interdisciplinary programmes, allocation of funds, appointments of professors etc. 
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• Distinguish between good research practices and academic integrity, and create an open 
climate to discuss grey areas with a focus on transparency and independence in research 
practice—of which integrity should be an integral part. This is not a matter for the Executive 
Board; all scientists need to participate 

• Teach good research practices and the complexities of academic integrity from day one of 
every course. The programme committees can play an important role here. 

 
 

3. Innovation and impact 
 
The modern university, with its impact on society and innovation, plays a key role in progress and 
development. Anything we do should have some sort of impact, be it shallow or deep, global or local, 
short term or longer term, directly or through the creation of human capital. A large comprehensive 
university like UvA, at times working closely with the AUAS (HvA) and the VU, may be expected to 
create impact on any and each of these levels, even though we are not yet used to showcasing our 
impact as a means to enhance its effect. 
This is true of research as well as of teaching. For example, The University Charter for Sustainable 
Development (Geneva, 1994) states that “Universities and equivalent institutions of higher education 
train the coming generations of citizens and have expertise in all fields of research, both in technology 
as well as in the natural, human and social sciences. It is consequently their duty to propagate 
environmental literacy and to promote the practice of environmental ethics in society.”2 
This vision guides the Strategic Plan, but there is not a single master plan for innovation and impact, 
as these depend so much on the ties that individual scientists and students have with business and 
society. Instead, research units are expected to present narratives of their impact, according to the 
Standard Evaluation Protocol, and to value impact as an inherent aspect of excellence. 
 
The Strategic Plan provides some examples of fields where our impact should be enhanced: teacher 
training, community based learning through internships and student entrepreneurship, active 
participation by our staff in societal debate. Potential impact is likely to be of growing importance to 
Research Councils and other sources of funding, including Government. A higher visibility of impact 
will provide students and young researchers with role models and examples of how to communicate 
with market and society on innovative new insights and tools to mutual benefit. It will inspire 
entrepreneurism within and by the University, and open it up to our metropolitan environment. In the 
round table meeting, was a strong call for UvA to highlight and claim, rather than hide or downplay, 
the impact of its many and diverse successes in science and research.  
 
Meanwhile, good progress has been made in establishing an innovation infrastructure: the 
development of the Amsterdam Science Park, Venture Labs and the availability of entrepreneurial 
support to research staff through the Innovation Exchange Amsterdam (IXA), our collaboration with 
the AMC and VU-VUmc partners. Increasingly, scientists from UvA and societal of business partners 
pool resources to augment fundamental knowledge and its application. By sharing these experiences 
with colleagues across the university, these methods and tools can be leveraged to explore further 
opportunities.  
 

                                                           
2 Copernicus - The University Charter for Sustainable Development (Geneva, 1994) 
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As impact takes so many forms, a large choice of indicators to measure progress is conceivable. The 
Strategic Plan has selected three of them: the amount of income from industry to represent ‘impact 
through collaboration’, the volume of entrepreneurship teaching to represent ‘impact through people’ 
and the number of patents to represent ‘impact through scientific results’. However, faculties were left 
free to choose in their covenants other indicators that they felt would better represent their strategic 
goals. 
 
Key points for the remaining years of the current Strategic Plan: 
• Increase the visibility of scientific success stories and top scientists, create role models, and 

strengthen UvA’s reputation with business and society 
• Support and facilitate co-operation between science and business: provide examples and e.g. 

formats for contracts on co-operation; actively promote successful examples of public-private 
partnerships (PPPs) 

• Add innovation, impact and entrepreneurism to HR-policies and offer courses to alumni on the 
subject as part of our Life Long Learning offerings. 

 
 
4. Talent Policy 

 
A central theme to our talent policy in coming years is the diversity of both the student body and our 
staff, in all its forms. We believe that diversity in itself is an aspect of quality–especially so in the 
formative years–and a great source for innovation and lateral thinking. In 2017 we have appointed a 
Chief Diversity Officer, who is currently working to create a network within all units. This network 
will be instrumental in ensuring we do all we can to become our best and most inclusive self. One 
expression of this renewed commitment to diversity is promoting the visibility of our excellent female 
staff. Another is developing a good multi-criteria indicator of diversity, based on modern theories of 
inclusion and diversity. 
 
The Strategic Plan acknowledges that before its time Human Resources (HR) policies have lagged 
behind the academic development of the UvA. In that respect the subsequent protests of staff and 
students came as no surprise. For the new Board, drawing up a strategic HR Agenda was a top 
priority. It was discussed with the Works Council, along five lines of improvement: strategic HR 
planning, the academic career policy, academic leadership, the use or misuse of temporary positions, 
and annual career consultations for each member of staff. The central notion is that the relation 
between each individual and the University must be a naturally reciprocal one, and that individuals 
best contribute through group or team work. Within this notion and for work with a permanent nature, 
those who comply to basic academic standards (i.e., owning a PhD and a BKO-certificate and having 
proved their skills for 1-3 years) should as a rule be employed on a permanent contract—allowing for 
some necessary flexibility to adapt to fluctuations in enrolment and demand. 
 
Most of the Strategic Plan’s ambitions are included in the HR Agenda in one way or another. In 
particular, it is paramount that teaching and societal impact (along with leadership) are equally valid 
and valued constituents of an academic career compared to ‘fundamental’ research. Ensuring this 
requires, for instance, developing tenure career paths in which teaching performance is equally or 
more important than research. Achieving this shift from a focus solely on research is devilishly 
difficult to accomplish in an established world-wide system which makes upward career mobility 
dependent largely on research output and funds earned. Nevertheless, we at UvA hold a firm belief 
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that education needs to be properly valued as the principal raison d’être of the University and our 
greatest contribution to the future of the world. Tackling the imbalance will require constant attention: 
the focus on research is innate and insidious, as PhD-students receive subtle hints from their 
professors from the very start that research should take precedence, when in a pinch. Some 
improvement can be sparked and supported by HR-measures, reward schemes and incentives, but any 
real change requires a cultural shift, which notoriously does not come from a simple turn on the knob.  
 
Key theme: Workload 
In addition to the HR Agenda, a central theme for the current Executive Board and a focal point of 
debate is workload and work-related stress. Increasing workloads for staff are a serious concern, as 
many researchers call attention to the damage wreaked by a variety of pressures and obstacles on the 
academic career path. Publication targets; the growing importance of winning research grants and 
subsidies through competitions, which are then severely oversubscribed; institutional bureaucracy 
created by governmental calls for increased control and political micromanagement; growing numbers 
of students and tightening Government funding; external ambitions such as Open Science; they all 
add up to take energy and attention away from the core tasks of research and education. This severely 
threatens the quality of our delivery as well as the health of both organisation and staff.  
Each member of staff, both academic and support, is responsible for his or her work stress 
management and employability in the long run. That said, UvA offers a range of support functions, 
including career counselling, proficiency training in English, sabbaticals, budgets and professional 
development schemes (such as SKO and MD). Most of this support is also available to PhD students 
and postdoc researchers and to other staff members on temporary contracts. 
 
The current system of Government support to students, which has been capped at the nominal 
programme  duration and then largely been converted into a loan facility, is proving to be quite 
detrimental to the more ambitious among our students. Taking extra time for a second degree 
programme, an honours programme, a year of student union work, a period of study abroad or the 
start of a spin-off company: these have all become options of an immediately costly nature to the 
student who doesn’t have recourse to family support. It would be contrary to our Vision on Teaching 
and Learning if this would impede students from exploiting their talent and potential to the full. 
Therefore, one of our challenges is to help students cope with these pressures and find other ways to 
support the cost of their ambition. 
 
Key points for the remaining years of the Strategic Plan: 

• Implementation of the HR agenda, with particular focus on: better quality of job appraisal 
consultations; balancing permanent and temporary appointments; improving career 
development; continuing leadership development; and strategic staff planning  

• Create a good balance between the perceived value of teaching and that of doing research in 
an academic career; identify where policies or regulations hamper rather than help balancing 
education and research and correct them 

• Enhance diversity among staff and students 
 
 
5. Financial Policy 

 
Effectively, the Strategic Plan extends the prudent financial policy of the previous period. One thing 
that the external Review Committee on Financial and Housing Policy (2016) made clear was that 
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UvA could do much better in showing the prudency of its financial policy. The principal adjustments 
announced in the Strategic Plan are: a review of the internal budget formula, better support for 
entrepreneurial activity and a homogeneous solution for teacher time costing across faculties. The 
latter adjustment becomes more urgent with the growth of interdisciplinary programmes. 
 
After in-depth consultations within UvA a decision has been made on the revision of the internal 
budget formula, with effect from 2019. The most important alteration is the better rate and timeliness 
with which the volume of teaching will be reflected in research income. Other changes include: a 
closer link to the external (governmental) funding formula, capacity funding of some specified 
research facilities and a continued commitment to  financial autonomy at the faculty level. Along with 
the revised formula, an increase of about 10m will be added to the funding, to the effect that no 
faculty will be adversely affected by its introduction. These monies are available as a result of 
financial stewardship over the past years. 
 
As a means to support entrepreneurial activity, the treasury policy has recently been updated to focus 
more on simplifying the financial structure and increase funding for research, while providing support 
for research and innovation through co-operation with the UvA Ventures Holding.  
 
Part of UvA’s financial policy is containment of housing costs (at under 11% of total income) and of 
the expenditure on generic and administrative overhead functions (at under 20% of FTE’s). This is to 
ensure that these costs do not eat away resources that should be spent on teaching and research. 
 
Another issue that UvA is addressing in response to a wider societal concern is solvency. In recent 
years, Government has tended to increase its requirements regarding the solvency ratio of HE 
institutions, including universities. While the university’s solvency ratio is at all times in compliance 
with these requirements, we shall develop a policy line that will further underpin this important factor 
in financial stability. 
 
Key points for the remaining years of the Strategic Plan: 

• Demonstrate the greatest possible financial transparency, as exemplified in recent practices 
(e.g. with the Budget Letter, the Annual Budget, and the Internal Funding Formula) 

• Continued containment of housing costs and generic and overhead costs 
• Make sure that from 2019 the additional Government funding pursuant to the Sector 

Agreement on Education Quality is effectively and visibly used towards educational quality. 
 

 
6. Infrastructure 

 
The main objective of the Strategic Plan with respect to our infrastructure is to complete the 
comprehensive Housing Plan 2005-2020, resulting in a concentration of the University on four main 
campus locations in the city. The decision on the investment in the University Quarter, where the new 
Library and the Humanities Faculty will be brought together, was pushed back by several months to 
enable a thorough discussion within the UvA community on this development. On the whole, it is 
expected that all main decisions will have been taken by 2020 and that the full Housing Plan is 
completed by 2024. Meanwhile, UvA is a living and still growing community with a constant demand 
for adaptation of available spaces. The success of the Amsterdam Science Park prompts more 
investment in learning space and a new Innovation Centre for Artificial Intelligence; at the 
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Roeterseiland an extra building with flexible large classrooms is being planned to accommodate 
student growth. After 2020, a sizable amount of investment funding is available within the financial 
constraints, which means that these improvements can be made without depleting resources for 
teaching and research. UvA’s wishes to better understand the future needs of staff and students and 
make sure that investments are aimed at these needs, sharing best practices between faculties. 
 
An aspect of our infrastructure which has received more intense focus since the publication of the 
Strategic Plan is the quality of our services. Following the decision to dissolve the administrative 
union between UvA and AUAS, the service units were tasked with improving their value-for-money 
in co-operation with students and staff. The aim of this project is to more effectively tailor the 
services to the needs of teaching and research in the various units. In realising improvements to the 
services, emphatic attention will be paid to improving the co-operation between the various service 
units. The implementation plan that resulted, makes use of best practices and thematic evaluation over 
the course of the implementation period. The first effects of this plan should be identifiable in 2019, 
when we hope to find greater satisfaction about the level of services among both students and staff.  
 
The quality of our infrastructure and facilities is monitored in a composite indicator drawn from the 
National Student Survey NSE: student satisfaction with facilities (which include learning spaces, IT 
and the educational support organisation). The ultimate ambition is to get this indicator on a level with 
the average of Dutch universities, but it is difficult to analyse why and where UvA students express 
lower satisfaction than the national average, despite the actual volume of our attention and 
investment. The Students’ Council and student associations will be involved in increasing our 
understanding of the mechanism and working out further improvements, perhaps by better regulation 
of expectations, improving information quality and streamlining the logistics connected with 
education. 
 
Key points for the remaining years of the Strategic Plan: 

• Detail the decisions on the investment in the University Quarter 
• Find better ways to understand UvA’s low marks for student satisfaction in the NSE, and 

improving satisfaction. 
 
 

7. Strategic Key Themes 
 
Two very important answers to the question ‘what is this university for?’ have not been explored in 
the previous sections, precisely because they span across all of them. 
One is: the city and region. The other is: the sustainable future. 
 
The Greater Amsterdam Metropolitan Area 
In recent years, the university has sought new ways to co-operate with, and contribute to its 
immediate environment, inspired by a wider movement in society to meet complex challenges 
together.  
We have developed initiatives with our partner institutions, VU and AUAS, and have participated in 
the Amsterdam Economic Board from its inception. Our very breadth, encompassing as it does a 
world class academic hospital in the AMC, makes us a great partner in tackling societal issues. It is, 
however, time to step up our game.  
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There are a great number of wonderful initiatives between individuals in the university and the city 
government, yet they are insufficiently visible or known. Bringing these initiatives together, collecting 
them as it were, will provide us with inspiration, role models and best practices. It will allow us to 
interest our potential partners in working with us, as we show them how academic research, while 
fundamentally independent, can help solve the complex challenges of the 21st century metropolis. It 
will also provide us with ways to explain how Amsterdam is enriched by the presence of several 
strong HE institutions, and what research cannot do—a sore point, at times, in our contacts with 
government. 
UvA remains unreservedly committed to providing the Amsterdam Metropolitan Area with a well-
educated work force: graduates equipped with ample knowledge and a critical mind, and the ability to 
articulate their ideas. The great importance of this resource for society and business in Amsterdam has 
been underlined during the discussions for this Review and in the recent study of our economic 
contribution by Biggar Economics, who valued that contribution at 4.4bn GVA p.a. 
 
Key points for the remaining years of this Strategic Plan: 
• Higher visibility for the many projects in which UvA participates with the city of Amsterdam and 

other regional partners, by collecting them in e.g. a database or website 
• Make clear offers to the city of Amsterdam for co-operation on issues that the city has identified 

as key (such as, for instance, tackling social inequality) 
 
 
The sustainable future 
A topic of great importance to many in the university and close to the heart of many more, 
sustainability has suffered in UvA policy development from the many incarnations it can take. Both 
students and staff have shown passionate involvement with various but diverging aspects of 
sustainability, yet we have struggled to find comprehensive ways to improve our offering. The vision 
of the 1987 UN report Our Common Future, which defines sustainable development as a 
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” is equally valid today as a guiding principle for our 
sustainability efforts.  
Conversely, it was noted in many discussions that we are not sufficiently aware of what UvA 
teaching, research and staff are already doing to contribute to a more sustainable world. 
Much has been done in recent years by our Estates and Facility Services, for instance by installing 
renewable energy sources in new and renovated buildings, through our contracts with energy 
providers and with the use of electric vehicles for deliveries of goods to our buildings. 
Researchers are naturally working on every conceivable aspect of sustainable use of raw materials, 
e.g. the reuse of CO2 emissions, and students have started a Green Office which aims to make UvA a 
greener place in community, communications, research and campus. 
It is, however, abundantly clear that UvA can do more and by doing so, provide knowledge and 
inspiration to our partners in the Metropolitan Area and beyond. Accordingly, the university wishes to 
assume a pioneering role and adopt a clear and ambitious vision concerning sustainability. This 
includes further integration of sustainability concepts into all aspects and layers of the UvA..  
 
Key points for the remaining years of this Strategic Plan: 
• Design a comprehensive sustainability programme (across education, research, impact and 

infrastructure) with a clear and ambitious vision, shared goals and concrete strategies 
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• Designate appropriate staff and management who are made responsible and competent for the 
implementation of the programme, and who will help secure the inclusion of sustainability aspects 
in all UvA’s agendas 

• Ensure that the current status, successes and initiatives regarding sustainability are clearly and 
regularly communicated to both students and staff, and create transparency on the implementation 
of the programme and the general status of sustainability at the UvA 

• Offer sufficient opportunities to students and staff to voice their opinions and ideas on the 
implementation of sustainability policies. 
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