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D 
e faculteit Geowetenschappen is een succesvol opererend 
organisatieonderdeel van de Universiteit Utrecht met een goede 
reputatie in zowel binnen- als buitenland. Onze prestaties op het 
gebied van onderwijs en onderzoek, zoals blijkt uit menig 
visitatieproces en uit andere vormen van wetenschappelijke 
erkenning en waardering, vervullen ons dan ook met trots. En 

ook in de bedrijfsvoering lopen zaken voorspoedig en kunnen jaar in jaar uit 
positieve cijfers worden gemeld. Al deze prestaties zijn vooral het resultaat van de 
collectieve inzet van de vele zeer capabele en gemotiveerde medewerkers, niet 
alleen onder het wetenschappelijk personeel maar ook in de geledingen van het 
ondersteunend personeel. We plukken hiermee de vruchten van een jarenlang door 
departementen en faculteit gevoerd beleid gericht op kwaliteit. De titel van de 
vorige strategienota (2013-2016) liet hier al geen twijfel over bestaan: Kiezen voor 
kwaliteit en duurzaamheid. De faculteit Geowetenschappen kijkt dan ook met 
vertrouwen naar de toekomst en naar de uitdagingen die haar te wachten staan.

De faculteit staat aan de vooravond van een grootscheepse verhuisoperatie. Nadat 
de facultaire onderdelen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw waren verhuisd 
van de Drift en de Oude Gracht in de binnenstad naar De Uithof, wordt nu bijna 
zestig jaar later weer een nieuw en ultramodern kantoorgebouw in gebruik 
genomen en krijgt de faculteit daarnaast de beschikking over twee belangrijke 
nieuwe laboratoriumfaciliteiten: het Geolab (onderdeel van Utrecht CASTEL; reeds 
in gebruik) en het Earth Simulation Laboratory (ESL). Al in een eerder stadium was 
het nieuwe onderwijsgebouw, het Koningsbergergebouw (samen met de faculteit 
Bètawetenschappen) in gebruik genomen. Door het geheel aan gebouwen, het 
GEO-cluster genaamd, beschikken we dan ook over state-of-the-art-faciliteiten 
waardoor wij ons als faculteit kunnen meten met de beste onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen in de wereld. Deze ontwikkeling in infrastructuur biedt de 
mogelijkheid om volop verder te gaan met het investeren in hoogwaardig 
onderwijs en onderzoek.

De faculteit Geowetenschappen is mede door haar samenstelling van departe-
menten en onderwijs- en onderzoeksprogramma’s (met zowel een bèta- als 
gamma-signatuur) een wat ongewone eend in de bijt.  Wat ons allen bindt is de 
werking van onze planeet ofwel ‘systeem aarde’ en de interactie met menselijk 
handelen. Vanuit het perspectief van de natuurwetenschappen wordt de aarde 
bestudeerd als woonplaats van de mens en wordt vanuit dat perspectief ook het 
onderwijs vormgegeven. Het gaat dan om een heel scala aan geologische, 
fysische, chemische, biologische en ecologische processen zowel in de aarde als 
aan het aardoppervlak en op zeer uiteenlopende tijd- en ruimteschalen. Kennis 
wordt ontwikkeld op het gebied van platentektoniek, de vorming van gebergtes, 
de ontwikkeling van het klimaat en het optreden van natuurrampen zoals 
overstromingen en landdegradatie. Maar ook de schaarste aan grondstoffen 
(energie, ertsen, mineralen) en de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen 
zoals water zijn  onderwerp van studie. De gamma-disciplines kiezen een ander 
perspectief en stellen de mens meer centraal: de mens als bewoner van de aarde. 
Het menselijk gedrag vertaalt zich in tal van ruimtelijke activiteiten in de aarde, 
aan en boven het aardoppervlak. Het betreft dan bijvoorbeeld de inrichting en 
het functioneren van steden, vraagstukken rond mobiliteit, gezondheid in relatie 
tot omgevingsfactoren, sociale ongelijkheid, het introduceren en implementeren 
van innovaties in onze samenleving en de omgang met de energietransitie.

Wat ons allen bindt is de werking van 
onze planeet ofwel 'systeem aarde'
en de interactie met menselijk handelen.
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Het moge duidelijk zijn dat beide benaderingen volstrekt complementair zijn en 
een belangrijke sleutel vormen voor de interdisciplinaire aanpak van de uitdaging 
voor huidige en toekomstige generaties: hoe zorgen wij voor een wetenschappe-
lijk onderbouwde duurzame ontwikkeling van ‘systeem aarde’?  

Het is dan ook niet voor niets dat de faculteit Geowetenschappen penvoerder is 
van het universitair thema Duurzaamheid en samen met de faculteit Bètaweten-
schappen en de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie verantwoorde-
lijk is voor de vormgeving en uitvoering van het onderzoek op dit gebied. In 2017 
gaat de volgende fase van het duurzaamheidsprogramma van start en intussen 
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de kernactiviteiten en de thematische 
hubs. De hubs moeten naast het leveren van een inhoudelijke verbreding en 
verdieping op basis van excellentie ook duidelijk appelleren en bijdragen aan 
grote maatschappelijke uitdagingen. Hierbij valt te denken aan uitdagingen op 
het gebied van energievraagstukken en nieuw te ontwikkelen materialen, 
voedselbeschikbaarheid in relatie tot water en klimaat en de (vaak ongebreidelde) 
urbane ontwikkeling in relatie tot veiligheid en gezondheid.

In de komende strategieperiode wordt de recent tot stand gekomen samenwer-
king met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) 
verder uitgebouwd. Het ligt voor de hand om het onderzoek samen met het NIOZ 
te bundelen in een (virtueel) centrum op het gebied van water en klimaat. Hier 
ligt een belangrijke verbinding met het onderzoek op het gebied van global 
modelling. Global modelling en geocomputation (bijvoorbeeld in het kader van 
seismische activiteit) zijn belangrijke pijlers van onderzoek en het fundamentele, 
exploratieve onderzoek op basis van grote databestanden zal naar verwachting in 
de komende jaren een grote vlucht nemen. De faculteit is actief op dit terrein en is 
samen met het IRAS en het UMC Utrecht een belangrijke partner in het Global 
and Geo Health Data Center (GGHDC). Hierbij worden databestanden over 
sociaal-economische condities en gezondheidsparameters van groepen mensen of 
individuen gekoppeld aan omgevingsfactoren zoals lucht- en waterkwaliteit en 
geluid. 

Daarnaast is de faculteit bezig om tal van andere initiatieven te ontwikkelen en 
voort te zetten in het kader van duurzaamheid, vaak samen met partners. Via 
NWO-WOTRO zal zij een bijdrage gaan leveren aan het programma Tackling 
Global Challenges through Use-Inspired Research. Andere initiatieven betreffen 
de ondersteuning van de Urban Futures Studio (met steun van het ministerie van 
IenM in het kader van het bestaande convenant) en van het Utrecht Sustainability 
Institute (USI). USI richt zich vooral op de stad en regio Utrecht en is daarbij succes-
vol; het oogst veel waardering voor haar ‘makel- en schakelfunctie’ in duurzaam-
heidsprojecten, vooral daar waar het energievraagstukken betreft.
Ook participeert de faculteit in het universitaire thema Institutions for Open 
Societies (IOS). Met name vanuit het Copernicus Instituut wordt nu gewerkt aan de 
opbouw van nieuwe thematische hubs in het kader van IOS. Stafleden van Coperni-
cus zijn zeer actief rond thema’s als governance en het ontwikkelen van ‘transfor-
mative’ innovaties voor het adresseren van maatschappelijke veranderingen. 
Waar mogelijk zullen we de verbinding zoeken met andere belangrijke kennisin-

Met het groeien van de organisatie groeit ook 
de noodzaak om te innoveren en verder te 
investeren in de ondersteuning van de primaire 
processen onderwijs en onderzoek.
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stellingen en maatschappelijke partners op of nabij het Utrecht Science Park. Zo 
zal de samenwerking van de Universiteit Utrecht c.q. de faculteit Geowetenschap-
pen met Deltares en TNO in de vorm van Utrecht CASTEL verder worden uitge-
bouwd en ingevuld.

De duurzaamheidsproblematiek zien we ook terug in de ontwikkeling van het 
onderwijs. De succesvolle start van de nieuwe bacheloropleiding Global Sustaina-
bility Science geeft aan dat er een markt is voor interdisciplinaire opleidingen 
rond een duidelijk afgebakend thema. Maar ook het onderwijs in de recent 
ontwikkelde master Marine Sciences ontwikkelt zich verder en is goed in staat 
gebleken om studenten van buiten aan te trekken. Naarmate de zichtbaarheid van 
deze masteropleiding verder toeneemt zal er naar verwachting sprake zijn van een 
verder groeiende instroom.

Met het groeien van de organisatie groeit ook de noodzaak om te innoveren en 
verder te investeren in de ondersteuning van de primaire processen onderwijs en 
onderzoek, kortom in de bedrijfsvoering. Sinds 2012 heeft de faculteit een sterke 
groei doorgemaakt en is ook haar personeelsbestand flink toegenomen. Om als 
organisatie adequaat te kunnen blijven opereren is het dan ook noodzakelijk om 
verbeteringen in de bedrijfsvoering te ontwikkelen en door te voeren.

In deze facultaire strategienota beschrijven we onze plannen en ambities voor de 
periode 2017-2020. Het uitgangspunt is de universitaire strategienota (Strategisch 
Plan 2016-2020) die een belangrijke bron van inspiratie is en deels kaders stelt. 
Daar waar mogelijk zal de faculteit ook haar uiterste best doen een bijdrage te 
leveren aan de doelstellingen zoals deze in de universitaire strategie zijn vastge-
steld. Bij het uitwerken van de facultaire strategienota is bewust gekozen voor een 
aantal belangrijke speerpunten per onderwerp. De vorige strategienota heeft zich 
gekenmerkt door een groot aantal ambities, verwoord in een reeks van (sub)
doelstellingen en deels opgehangen aan getalsmatige criteria. Dit mede als 
uitvloeisel van de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. De vorige nota 
had daardoor een nogal instrumenteel karakter. De huidige nota geeft aan wat we 
op hoofdlijnen willen bereiken en hoe we onze ambities willen realiseren. Dit 
laatste is vooral gedaan om enerzijds het realiteitsgehalte van de ambities te 
kunnen illustreren en anderzijds duidelijk te maken op welke wijze de faculteit 
concreet uitvoering wil geven aan haar ambities, zonder overigens te vervallen in 
een soort van implementatieplan.

De strategienota is tot stand gekomen na talloze discussies met facultaire gremia, 
bestuurders, medewerkers en studenten. Er zijn vele bijeenkomsten geweest, in 
de vorm van ontbijtsessies, overleg met staf en studenten, onderwijs- en onder-
zoekdirecteuren, besturen van departementen, het hooglerarencorps en de 
faculteitsraad. Maar ook de buitenwereld is nadrukkelijk in het proces betrokken, 
met name in de vorm van onze maatschappelijke adviesraad met vertegenwoordi-
gers van de gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht (EBU), TNO, Arcadis, Shell, 
Vicrea en KNMI. De inbreng van al deze partijen heeft sterk bijgedragen aan de 
kwaliteit van en het draagvlak voor de facultaire strategie.

De huidige nota geeft aan wat we op 
hoofdlijnen willen bereiken en hoe we 
onze ambities willen realiseren.
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Een goede match tussen student 
en opleiding
Het onderwijs en onderzoek van de faculteit zijn sterk met elkaar verbonden. Het onderzoek aan 
de faculteit is breed; variërend van aardkern tot de stad, met speciale nadruk op water, energie en 
een gezond leefmilieu. Een belangrijk deel van deze onderzoeksonderwerpen komt samen in de 
strategische thema’s Sustainability en Institutions for Open Societies. Dit onderzoeksprofiel komt op 
verschillende manieren en op verschillende niveaus terug in het onderwijscurriculum. In de 
komende strategieperiode wil de faculteit haar onderzoek meer leidend laten zijn bij de werving 
van studenten, niet alleen bij de masteropleidingen, maar ook bij de werving en matching van 
bachelorstudenten. Daarbij vindt de faculteit het belangrijk dat de student past bij de opleiding, 
zowel in de bachelor als master. 

Een afgerond bachelorprogramma binnen de Geowetenschappen vormt een goede voorbereiding 
op een masterprogramma. Daarom krijgt de scholier al vanaf de werving en matching voor de 
bachelor een doorkijk naar de mogelijke opties na de bachelor. In de bacheloropleidingen worden 
breed gevormde academici opgeleid, die expliciet uitgenodigd worden om door te gaan in een van 
de selectieve masterprogramma’s van de Graduate School of Geosciences van van de faculteit 
Geowetenschappen. Een bachelordiploma geeft echter geen garantie op toelating tot een master 
bij Geowetenschappen. Toelating tot een masterprogramma vindt plaats op basis van geschiktheid 
en motivatie, aan de hand van heldere, zorgvuldig geformuleerde criteria. 

HOe te realIseren? 
1. Geowetenschappen onderzoekt de factoren die van belang zijn voor studiesuc-

ces in de master en scherpt op basis daarvan de toelatingscriteria voor de 
masterprogramma’s van Geowetenschappen aan.

2. Transparant zijn. Gedurende de bachelorfase wordt regelmatig duidelijk 
gemaakt a) dat de bacheloropleidingen van Geowetenschappen de opmaat zijn 
voor een vervolgopleiding, met name een masterprogramma bij Geoweten-
schappen, b) wat de vereisten en verwachtingen zijn ten aanzien van (de 
toelating tot) een Geo-master.

3. Bij werving en matching wordt structureel aandacht besteed aan de facultaire 
onderzoeksthema’s en aan de keuzeopties na de bachelor.

9



Een inspirerende en 
uitdagende leeromgeving

de studenten 
De faculteit vindt dat studenten veel baat hebben bij een gemeenschap die hecht, internationaal en 
divers is. Dit geeft inzicht in de verschillende ziens- en benaderingswijzen die er (wereldwijd) leven. 
Het streven is om studenten die instromen in de bacheloropleidingen en masterprogramma’s van de 
faculteit een goede afspiegeling te laten zijn van de internationale en professionele gemeenschap 
waarin ze na afstuderen terechtkomen. Aandachtspunt daarbij is dat de studenten zich ook thuis 
voelen binnen deze community.

Tot 2020 zal er naar verwachting nog een lichte stijging zijn van het aantal scholieren in het 
voorbereidend onderwijs op de Nederlandse thuismarkt, daarna zet een daling in. De faculteit wil 
haar marktaandeel op de mondiale markt behouden en zo mogelijk zelfs verbeteren. Om kwaliteit 
leidend te houden in de opleiding van studenten heeft de faculteit een kritische massa nodig wat 
betreft het studentaantal. Op basis van onze goede internationale reputatie op het gebied van 
onderwijs en onderzoek verwacht de faculteit een grotere populatie van buitenlandse studenten 
aan te trekken waardoor de kritische massa op niveau blijft en tegelijkertijd de studentengemeen-
schap internationaler en diverser wordt. 

HOe te realIseren? 
1. In navolging van Global Sustainability Science worden ook de andere bachelor-

opleidingen van de faculteit de komende jaren toegankelijk(er) gemaakt voor 
internationale studenten door volledig Engelstalige programma’s of studiepa-
den te creëren. Daarnaast ontwikkelt de faculteit de verdere mogelijkheden 
voor studenten die een loopbaan ambiëren in een omgeving waarin het gebruik 
van de Nederlandse taal belangrijk is.

2. Geowetenschappen start een programma om het aantal internationale studen-
ten in de opleidingen verder te verhogen en de diversiteit van de studentenpo-
pulatie te vergroten. Uitgangspunt hierbij blijft geschiktheid van de student 
voor de opleiding.

3. De faculteit verankert internationale uitwisseling van studenten in de curricula 
door middel van het structureren van mobiliteit (in samenwerking met partner-
universiteiten). 

4. Er komt meer aandacht voor community building in de master, door bijvoorbeeld 
de masterstudenten beter in beeld te brengen bij de studieverenigingen en 
activiteiten op te zetten waarbij staf en masterstudenten elkaar regelmatig 
ontmoeten.
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de leerOmgevIng
Het onderwijs binnen Geowetenschappen is inspirerend en uitdagend en sluit uitstekend aan bij de 
ambities van de studenten. De faculteit maakt deze ambitie van inspireren en uitdagen waar door 
een goede mix van groepsgrootte en werkvormen, uitgaande van de beschikbare mensen en 
middelen. In de komende strategieperiode richt het onderwijsaanbod vanuit de faculteit zich niet 
alleen op diepgaande disciplinaire vakkennis maar ook op intergratie van deze vakkennis met 
interdisciplinaire kennis. Daarbij is in toenemende mate aandacht voor het ontwikkelen van 21st  

century skills, met name op het gebied van samenwerking, communicatie, digitale vaardigheden, 
probleemoplossend vermogen, ondernemerschap en creativiteit. 

De komende strategieperiode stimuleert de faculteit studenten de vak- en interdisciplinaire kennis 
en 21st century skills in te zetten om zich, tijdens de studie en daarna, een maatschappelijk betrok-
ken burger te tonen, met name geëngageerd ten aanzien van het brede thema duurzaamheid.

HOe te realIseren? 
1. De faculteit continueert de inspanningen om de huidige inhoudelijke en 

didactische kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en te verbeteren. 
Verdere innovatie in het onderwijs (door bijvoorbeeld blended learning) wordt 
aangemoedigd waarbij gewaarborgd wordt dat de activiteiten passen in een 
duidelijk didactisch concept en bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

2. Onderwijs en leren gericht op het ontwikkelen van onderzoekscompetenties 
wordt versterkt in de bachelorcurricula van de faculteit. Best practices van 
research-based learning worden uitgewisseld als voorbeeld voor nieuwe 
initiatieven op dit gebied. 

3. Geowetenschappen verkent de mogelijkheid om faculteit-overstijgende 
 programma’s te realiseren, op  bachelor- en masterniveau.
4. Geowetenschappen investeert in interdisciplinair (Geo-)onderwijs door middel van 

onder andere het aanbieden van interdisciplinaire cursussen op facultaire thema’s.
5. Onderwijs en onderzoek in de masterfase wordt verder geïntegreerd door de 

rol van de Graduate School, waarin ook de PhD-opleiding zit, te versterken. 
6. Er wordt extra aandacht gegeven aan soft skills en carrière-oriëntatie in de 

master- en de bachelorfase. Hiervoor worden expliciete leerlijnen benoemd. 
7. Er komt meer aandacht voor verankering van het honoursprogramma van 

Geowetenschappen in het opleidingenaanbod.
8. De vergelijking van onze leeromgeving met internationale benchmarks wordt 

gecontinueerd en daaruit worden verbeterpunten gedestilleerd.
9. De faculteit bestendigt haar ruime aanbod van onderwijs op het gebied van 

duurzaamheid, brengt dit aanbod (nog) beter onder de aandacht van de eigen 
studenten, en zoekt de samenwerking met andere faculteiten om ons duur-
zaamheidsonderwijs ook daar een rol te laten spelen.
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Professionalisering
in het onderwijs
De wetenschappelijke staf binnen Geowetenschappen beschouwt professionalisering op de 
gebieden onderwijs en onderzoek als even belangrijk. De faculteit investeert daarom in de waarde-
ring voor onderwijs en zet sterk in op de verdere professionalisering van docenten. Binnen het 
facultaire beoordelings- en bevorderingsbeleid worden zowel onderwijs- als onderzoeksprestaties 
gezien als graadmeters van kwaliteit. Voor de senior staf met een solide basis in zowel onderwijs als 
onderzoek is het mogelijk te kiezen voor een carrière met een accent op onderzoek óf onderwijs.

HOe te realIseren? 
1. De faculteit maakt het aanbod op het gebied van onderwijsprofessionalisering 

transparant en structureert het in de vorm van leertrajecten voor verschillende 
fasen in de carrière. Universitaire trajecten gericht op onderwijskundig leider-
schap, zoals bijvoorbeeld de leergang van het Utrecht Centre for Academic 
Teaching (U-CAT), krijgen hierin een duidelijke plaats.

2. Er worden handvatten ontwikkeld om onderwijs volwaardig aan de orde te 
laten komen in beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken.

3. Geowetenschappen onderzoekt of een systeem waarbij de basis- of seniorkwali-
ficatie onderwijs (BKO/SKO) geen eindkwalificatie is, maar onderhouden dient 
te worden, bijdraagt aan docentprofessionalisering en waardering voor onder-
wijs. 

4. De faculteit stelt scenario’s op voor carrières binnen de Universiteit Utrecht 
waarin de relatieve percentages onderwijs en onderzoek kunnen variëren. De 
op dit moment gehanteerde bandbreedte in relatieve percentages (20-80% tot 
80-20%), wijzigt naar 30-70% tot 70-30%. Transparante kwaliteitscriteria 
worden opgesteld die deze scenario’s ondersteunen en die gebruikt worden als 
onderdeel van het facultaire bevorderingsbeleid.

12
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Geo-onderzoek aan de wereldtop
Geowetenschappen stimuleert een cultuur van excellentie in alle departementen met als doel over 
vier jaar te behoren tot de absolute wereldtop in de betreffende onderzoeksdomeinen (voor zover 
niet al het geval). Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek is hierbij essentieel als kennisbasis. Het 
verwerven van individuele subsidies en het succesvol participeren in internationale en toonaange-
vende onderzoeksconsortia kunnen bijdragen aan het realiseren van deze ambitie. 

Geowetenschappen streeft naar een maximale wetenschappelijke impact van het onderzoek. De 
kwaliteit en impact van het onderzoek moeten blijken uit citaties, succesvolle acquisitie van publieke 
en/of private onderzoeksmiddelen, internationale prijzen en een excellente waardering van onder-
zoeksgroepen in reguliere visitaties, niet alleen in absolute zin maar ook in vergelijking met interna-
tionale benchmarks. Het onderzoek is bovendien aangesloten op internationale netwerken. 
Om maximale impact te bereiken, worden individuele prestaties gestimuleerd, maar altijd in de 
context van de onderzoeksstrategie van een departement. 

HOe te realIseren?
1. Verder professionaliseren van de kwaliteitszorg van onderzoek, door het 

opstellen van een onderzoeksstrategie per departement gekoppeld aan heldere 
kwaliteitsindicatoren. Departementen maken op basis van het Standaard 
Evaluatie Protocol (SEP 2015-2021) zelf keuzes in kwaliteits-indicatoren als basis 
voor monitoring en visitatie.

2. Selecteren van internationale benchmarks voor departementen (de ‘eenheden 
van visitatie’).

3. Verbeterde aansluiting van onderzoek en onderzoekers op internationale 
netwerken, onder andere door het bevorderen van deelname aan internationale 
consortia en wetenschappelijke netwerken.

4. Toponderzoekers stimuleren tot deelname aan competities voor individuele 
onderzoeksbeurzen (NWO-VVV; ERC) en ze daarbij adequate ondersteuning 
bieden.

5. Investeren in state-of-the-art-onderzoeksinfrastructuur en aansluiting zoeken 
bij nationale en internationale investeringen.

6. In jaarlijkse B&O-gesprekken de individuele bijdrage aan het onderzoekspro-
gramma van het departement expliciet aan de orde stellen. Ook bij bevorderin-
gen kijken naar de individuele bijdragen aan de groepsprestaties.

7. Onderzoeksprogramma’s van onvoldoende kwaliteit en potentie, blijkend uit 
interne en/of externe evaluaties, afbouwen.

8. De internationale uitstraling van onderzoeksprogramma’s vergroten door 
ruimere mogelijkheiden te creëren om visiting fellows van topniveau naar 
Utrecht te halen en voor talentvolle medewerkers om visiting fellow te worden 
bij een buitenlands topinstituut.
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Het sustainability-onderzoek van de 
Universiteit Utrecht op het gebied van 

klimaatverandering en ecosystemen heeft 
wereldwijd de grootste impact. De Utrechtse 

wetenschappelijke publicaties in de categorie 
‘Environmental Sciences’ tussen 2011 en 2015 

scoren hoger op citatie-impact dan de 
publicaties van onder andere Stanford 

University en Harvard. 

Bron: Times Higher Education, 14-11-2016



Investering in de scouting, 
opleiding en coaching van 
wetenschappelijk talent
De wereldwijde concurrentie op de arbeidsmarkt voor toptalent maakt dat Geowetenschappen 
talent moet koesteren. Transparantie is hierbij belangrijk. Al het talent aan de Universiteit Utrecht 
moet duidelijkheid hebben over carrièreperspectieven als het gaat om de waardering van onder-
zoek, onderwijs en het creëren van impact. Belangrijk daarbij is een goede balans in de waardering 
voor deze drie kerntaken. Hierin is in het loopbaanbeleid een disbalans gekomen die moet worden 
hersteld.
Om talent te behouden moeten de mogelijkheden voor training en coaching verder worden 
geprofessionaliseerd, ook voor promovendi. Leiderschap heeft hierbij expliciete aandacht. Voor 
de opleiding van promovendi (en masters) is de verdere ontwikkeling van de rol van de Graduate 
School of Geosciences (GSG) de komende jaren een speerpunt. In de GSG wordt het onderwijs 
gestructureerd zodat gegarandeerd kan worden dat studenten en promovendi optimaal toegerust 
op de arbeidsmarkt komen.

De komende strategieperiode wordt ook geïnvesteerd in het aantrekken van talent van buiten. 
De verhouding tussen talent van binnen en buiten moet op orde zijn. Daarbij is ‘gastvrijheid’ 
meer dan ooit belangrijk: als talent van buiten langskomt voor gesprekken is het belangrijk ze 
het gevoel te geven dat ze in Utrecht in een inspirerende en uitdagende omgeving terechtkomen. 

HOe te realIseren? 
1. Continuering van de internationale scouting van talent, verbetering van het 

selectieproces en ondersteuning van de geselecteerde buitenlandse talenten bij 
hun overkomst naar Utrecht. 

2. Geowetenschappen professionaliseert de coaching en training van het aanwe-
zige talent in onderwijs, onderzoek en valorisatie maar ook in leiderschap. 

3. Geowetenschappen versterkt het loopbaanbeleid met transparante criteria voor 
onderzoeks-, onderwijs- en valorisatieprestaties (zie ook pagina 28).

4. De rol van de GSG wordt versterkt: de GSG neemt de eindverantwoordelijkheid 
voor de PhD-opleiding en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. De 
GSG ontwikkelt daartoe een strategisch plan voor een periode van vijf jaar. 
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Stimuleren interdisciplinair 
onderzoek als bijdrage aan het 
oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken
Geowetenschappen wil de volledige breedte van het onderzoek op de faculteit benutten door de 
samenwerking van onderzoekers op het grensvlak van disciplines (interdisciplinair onderzoek) 
verder te bevorderen. Niet alleen gaat het hierbij om samenwerking tussen onderzoeksgroepen en 
onderzoekers binnen de faculteit, maar ook om samenwerking met andere faculteiten en universi-
teiten. Uitgangspunt daarbij is dat het onderzoek moet bijdragen aan de kennis gericht op het 
oplossen van maatschappelijke opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) en de uitdagingen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Overigens geldt 
hierbij dat de kwaliteit van interdisciplinair onderzoek altijd gevoed wordt door excellente discipli-
naire kennis (zie pagina 16). 

HOe te realIseren? 
1. Geowetenschappen stimuleert samenwerking tussen onderzoekers en onder-

zoeksgroepen met een verschillende disciplinaire achtergrond en versterkt ook 
de samenwerking met andere faculteiten, in het bijzonder de faculteiten REBO 
en Bèta. De strategische thema’s en focusgebieden zijn hierbij in de komende 
jaren leidend.

2. Beschikbare extra middelen zullen vooral worden ingezet ter stimulering van 
interdisciplinair en baanbrekend disciplinair onderzoek dat niet via andere 
wegen kan worden gefinancierd.
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Aandacht voor het creëren 
van impact van onderzoek
Het onderzoek binnen de faculteit raakt in sterke mate allerlei maatschappelijke vraagstukken, van 
de lokale tot de mondiale schaal. Onderzoek moet in de toekomst niet alleen relevant zijn voor een 
succesvolle aanpak van die vraagstukken, maar daar ook daadwerkelijk een bijdrage aan kunnen 
leveren, via een veelheid aan vernieuwende science-policy en science-practice interactions. 

Vanzelfsprekend betekent dit dat onderzoekers en onderzoeksgroepen participeren in lokale, 
regionale, nationale en internationale netwerken, hetzij maatschappelijk-georiënteerd, hetzij 
business-georiënteerd. Het genereren van impact wordt gezien als een groepsbelang en is dan ook 
vooral teamwork; iedereen speelt daarin een eigen rol. In de PhD-opleiding wordt het bewustzijn 
van maatschappelijke impact gestimuleerd. Ter ondersteuning van de onderzoekers wordt de 
facultaire ondersteuning voor het proces van impactcreatie en voor onderzoekscommunicatie 
verder uitgebouwd. 

HOe te realIseren? 
1. De faculteit neemt het voortouw in een beperkt aantal strategische allianties op 

regionaal, nationaal en internationaal niveau. Beschikbare extra middelen 
kunnen worden ingezet ter versterking van deze allianties. De strategische 
Utrechtse onderzoeksthema’s waarin Geowetenschappen participeert zijn 
daarbij leidend.

2. De maatschappelijke relevantie en potentiële impact van onderzoeksprogram-
ma’s worden duidelijker voor het voetlicht gebracht. De programma’s ontwikke-
len een strategie gericht op het genereren van maatschappelijke impact en 
leggen daarover periodiek verantwoording af op basis van het SEP en een 
selectie van kwaliteitsindicatoren.

3. Onderzoekers worden beter getraind en gecoacht in de rol die zij kunnen spelen 
bij het bevorderen van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onder-
zoek. 

4. Ervaringen met het genereren van maatschappelijke impact en de rapportages 
daarover worden regelmatig gedeeld tussen departementen en tussen onder-
zoeksgroepen.

5. De onderzoekscommunicatie wordt  internationaal en er komt meer nadruk op 
onderzoeksmarketing voor primaire doelgroepen. 
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Verankering van 
onderzoeksthema's en -methoden 
in de onderwijsprogramma's
Onderwijsprogramma’s voor masters en PhD’s zijn broedplaatsen van toekomstig talent. De 
onderwijsprogramma’s zijn gekoppeld met het onderzoek aan de faculteit. De relatie met onder-
zoek in deze programma’s is tweezijdig. Niet alleen zullen nieuwe onderzoeksthema’s en multi- en 
interdisciplinaire benaderingswijzen moeten doorwerken naar het onderwijs, maar tegelijkertijd 
zullen de masterprogramma’s ‘creatieve arena’s’ moeten zijn waar talentvolle studenten de moge-
lijkheid krijgen om de facultaire onderzoeksprogramma’s te voeden met nieuwe onderzoeksideeën. 
Deze relatie tussen onderwijs en onderzoek wordt geïntensiveerd: daar waar nodig worden 
opleidingen aangepast om de relatie met het onderzoek beter te waarborgen en het onderzoek 
beter zichtbaar te maken. De creativiteit en het innovatief vermogen van Geo-studenten en PhD’s 
wordt zo optimaal benut en gestimuleerd. 

HOe te realIseren? 
1. De departementen zorgen ervoor dat de verschillende onderzoekslijnen en het 

maatschappelijk profiel van het onderzoek beter in de masterprogramma’s 
zichtbaar zijn.

2. In het onderwijs voor master- en PhD-studenten bij Geowetenschappen worden 
de vaardigheden betreffende interdisciplinair samenwerken verder ontwikkeld 
en toegepast.

3. Talentvolle masterstudenten worden gestimuleerd om samen met begeleiders 
te publiceren en hun onderzoeksideeën uit te werken in een PhD-voorstel. 
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De universiteit en faculteit bevinden zich in een snel veranderende omgeving. Deze 
omgeving kenmerkt zich door een toenemende flexibilisering van geldstromen, een 
stevige competitie voor talentvolle medewerkers, middelen en studenten, meer verant-
woordingsdruk en toenemende internationalisering. De huidige trend is het ontstaan 
van meer fluïde samenwerkingsvormen in onderzoek - met de nodige complexe rand-
voorwaarden - en steeds meer initiatieven in de innovatie van onderwijs. Dit heeft 
effecten op de doelstellingen en aansturing in het onderwijs, op het onderzoek en op het 
creëren van impact. Bovendien is de faculteit in de afgelopen vijf jaar door haar succes-
volle onderwijs en onderzoekportfolio significant gegroeid. In welke mate de groei zich 
de komende strategieperiode voortzet is niet duidelijk. 
Om in te spelen op verantwoorde groei en de continue staat van verandering is een 
wendbare organisatie van belang. Dit geldt niet alleen binnen het primaire proces van 
onderzoek en onderwijs, maar ook in de bedrijfsvoering. Om toekomstbestendigheid te 
garanderen zijn er drie actielijnen gedefinieerd. 
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Co-creatie, verbeteren van de 
interactie tussen wetenschappelijk 
en ondersteunend personeel 
Effectieve samenwerking tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel is essentieel in het 
streven naar een wendbare organisatie. Het organiseren van deze samenwerking is geen sinecure 
en heeft continu aandacht nodig. Ondersteunend personeel is daarbij in te delen in twee groepen: 
de technische ondersteuning bij de departementen en de ondersteunende staf die grotendeels 
centraal is ingebed bij het faculteitsbureau. Hieronder wordt specifiek ingegaan op deze groepen. 

tecHnIscHe OndersteunIng
Afgelopen strategieperiode is veel geïnvesteerd in het op orde brengen van de infrastructuur voor 
onderzoek. Inmiddels is het GeoLab operationeel en is de realisatiefase van het ESL in volle gang. 
Verder wordt gewerkt aan ontwerp en realisatie van het in silico lab voor high-end computing. 
Deze faciliteiten zijn essentieel voor ondersteuning van de kennisbasis van de faculteit, onder 
andere gericht op de global modelling-activiteiten. Als vanzelfsprekend moet deze ondersteuning 
goed en dicht bij de onderzoeksgroepen worden georganiseerd. Hierbij is de balans tussen kwali-
teit en effectiviteit van belang. Zaken als het delen van resources, de juiste kosten tijdig afrekenen 
op projecten, rechtmatige en doelmatige inkoop en veiligheid moeten op orde zijn. De uitdaging 
voor de faculteit is om de technische ondersteuning meer bedrijfsmatig in te richten, waarbij de 
samenwerking tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel optimaal blijft. 

HOe te realIseren? 
1. De ondersteuningsorganisatie ten behoeve van het ESL wordt effectief en 

samen met de onderzoekers ingericht waarbij samenwerking  tussen weten-
schappelijk en ondersteunend personeel is gegarandeerd.  Uitgangspunt daarbij 
is het stimuleren van Europees toponderzoek waarbij het delen van resources en 
het voldoen aan wet- en regelgeving randvoorwaardelijk zijn.

2.  De specifieke IT-ondersteuning van onderzoek wordt versterkt, gebundeld en 
zoveel mogelijk dicht bij het wetenschappelijk personeel georganiseerd. 
Datamanagement wordt versterkt, hiervoor wordt een actieplan ontwikkeld.
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faculteItsBureau
De staf van het faculteitsbureau is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en 
besluiten. Het faculteitsbureau is de schakel tussen de Universiteit Utrecht (College van Bestuur en 
universitaire bestuursdienst) en de departementen. De ambitie van het faculteitsbureau is om een 
meerwaarde te leveren door gebundelde expertise en kritische massa in partnership mét de 
departementen.

Besluiten en beleid van de faculteit en universiteit zijn het resultaat van een zorgvuldig afwegings-
proces en zijn gezien de complexiteit van het speelveld logischerwijs (vaak) een compromis. Binnen 
Geowetenschappen moet debat over nut en noodzaak van besluiten verder worden gefaciliteerd, 
voordat besluitvorming is afgerond, om snel in te kunnen spelen op een veranderende omgeving. 
Vanzelfsprekend moeten besluiten ook geïmplementeerd worden. De scheiding tussen de fase van 
afwegen en de fase van uitvoeren en de communicatie daarover kan worden verbeterd. 
De faculteit wil de uitvoering van nieuw beleid verbeteren door meer interactie tussen wetenschap-
pelijk personeel en het faculteitsbureau te stimuleren, door in te zetten op meer co-creatie en 
betere samenwerking. Belangrijke voorwaarde voor succes hierbij is dat er sprake is van wederzijdse 
(h)erkenning van de professionele autonomie en van vertrouwen. Hier hoort bij dat gezamenlijk 
betekenis wordt gegeven aan potentiële veranderingen en dat daarna commitment wordt getoond 
aan de gekozen lijn én dat deze actief en eenduidig wordt uitgedragen als een gemeenschappelijke 
ambitie. 

Om dit proces verder te optimaliseren wordt de bedrijfsvoeringslijn zo ingericht dat de coördinatie 
verbetert en er meer duidelijkheid is over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij 
is de huidige structuur van de Universiteit Utrecht het uitgangspunt. De effectiviteit van de 
Geo-organisatie kan verder toenemen als er sprake is van transparantie en verbeterde interne 
communicatie.

HOe te realIseren? 
1. Inzetten op het toekomstbestendig maken van de huidige organisatievorm 

waarin het faculteitsbureau de departementen ondersteunt. Daartoe wordt 
geanalyseerd of deze vorm voldoende optimaal is om de organisatiedoelen te 
bereiken en genomen besluiten effectief en efficiënt uit te voeren. 

2. Werken aan een cultuur van samenwerking en wederzijds vertrouwen. Activitei-
ten organiseren waarbij wederzijds begrip wordt gestimuleerd en de interactie 
tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel van het faculteitsbureau 
wordt verbeterd. 

3. De faculteit streeft een verbetercultuur na en voert permanente kwaliteitszorg 
uit waarvoor wetenschappelijk en ondersteunend personeel gezamenlijk verant-
woordelijk zijn. Om dit te bereiken worden in kwaliteitscycli constateringen 
opgevolgd en vinden continu (gezamenlijke) optimalisaties plaats.

4. Basisprocessen uit de ondersteuning worden geoptimaliseerd en de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgesteld. Op deze manier krijgen 
de betrokkenen duidelijkheid en mentale ruimte voor meer relevante zaken.
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Integrale ondersteuning door 
het faculteitsbureau: één gezicht 
richting het primaire proces
De ondersteuning door het faculteitsbureau is drieledig: 1) ondersteuning van het primaire proces 
van onderwijs en onderzoek, 2) zorgvuldig beheer van middelen (personeel, financiën, huisvesting) 
en 3) ondersteuning van het bestuur. Door toename van de complexiteit in het primaire proces en 
door groei van de faculteit is het noodzakelijk om de manier waarop ondersteuning wordt gegeven 
anders in te richten en te streven naar een meer integrale aanpak. Doelstelling voor de komende 
strategieperiode is de inzet op meer onderlinge coördinatie en samenwerking in teams waarbinnen 
verschillende expertises vanuit de ondersteuning zijn vertegenwoordigd. Hierbij zijn ook de 
professionals die binnen de departementen werken (departementsmanagers, onderwijs-bedrijfs-
voerders en studieadviseurs) aangesloten.

Een ander gevolg van de continue staat van verandering binnen de faculteit is dat er veel projecten 
worden geïnitieerd. Niet elk project heeft dezelfde urgentie. Hierover moet duidelijkheid worden 
gegeven. Projecten moeten in de toekomst beter (bestuurlijk) worden geprioriteerd, de absorptie-
capaciteit bij de departementen en het faculteitsbureau is immers beperkt. Vervolgens moet 
adequaat over de keuzes in de prioritering worden gecommuniceerd richting departementen en 
ondersteuningsorganisatie. 

HOe te realIseren? 
1. De ondersteuningsorganisatie ontwikkelt zich verder tot een lerende organisa-

tie (opbouw van knowhow door dialoog) die projectmatiger werkt op basis van 
vooraf vastgestelde prioriteiten.

2. De ondersteuningsorganisatie werkt over de disciplines heen en heeft één 
gezicht richting het primaire proces (bijvoorbeeld: de samenwerking tussen F&C, 
RSO en departementsmanagers of tussen OSZ, C&M en opleidingscoördinatoren).

3. In de communicatie binnen de ondersteuningsorganisatie wordt het Engels 
gestimuleerd, de mindset moet meer internationaal georiënteerd zijn. Hierdoor 
wordt ook de internationale community meer betrokken bij beleid en uitvoering. 
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Inspelen op toenemende 
verantwoordingsdruk en 
nieuwe wet- en regelgeving
De universiteit − en daarmee de faculteit − heeft te maken met een toenemende druk vanuit 
overheid en maatschappij met betrekking tot de verantwoording van de publieke investeringen. 
Deze toenemende verantwoordingsdruk en (als gevolg hiervan) nieuwe wet- en regelgeving is een 
‘fact of life’. De faculteit zal hier vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op moeten 
anticiperen, er zo effectief als mogelijk mee om moeten gaan en de balans tussen rechtmatigheid 
en doelmatigheid (en de balans tussen regulering en deregulering) moeten bewaken. Wat moet, 
wat mag, wat kan? Hierover moet ook transparant worden gecommuniceerd. 

HOe te realIseren? 
1. Effectievere monitoring van performance via planning&controlcycli is noodzake-

lijk en de informatie wordt beter benut in de aansturing.
2. De faculteit is kritisch en scherp op kwaliteit, kosten en toegevoegde waarde 

van nieuwe regelgeving. Daar waar nodig en waar mogelijk wordt regelgeving 
teruggedrongen die geen meerwaarde heeft voor de organisatie.

3. Ingezet wordt op een snellere compliance en bewustzijn omtrent gedeeld 
eigenaarschap over het voldoen aan regels. Dit gebeurt door transparante 
interne communicatie over de gestelde kaders en gemaakte afspraken, maar 
ook door elkaar aan te kunnen spreken op gemaakte werkafspraken. 

4. Samen met de departementen wordt gewerkt aan de standaardisatie van 
managementinformatie zodat deze op één plek wordt gegenereerd en vanuit 
één definitie in de discussies wordt gebruikt. 
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Duurzame bedrijfsvoering
Het onderzoek en onderwijs van de faculteit is (grotendeels) gericht op duurzaamheid.  De faculteit 
ambieert ook een voortrekkersrol op het gebied van duurzame bedrijfsvoering voor de universiteit. 
Met de focus op duurzaamheid in de nieuwbouw maakt de faculteit deze ambitie al deels waar. 
De faculteit is ervan overtuigd dat duurzame bedrijfsvoering bijdraagt aan een inspirerende 
werkomgeving voor studenten, medewerkers en internationale collegae, en aan de zichtbaarheid 
en de geloofwaardigheid van duurzaamheid als een van de strategische thema’s van de faculteit. 
Daarnaast zorgt een integrale visie op duurzaamheid voor een hogere kosteneffectiviteit van de 
bedrijfsvoering op de langere termijn. 

De inzet op duurzaamheid in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering heeft de komende strategie-
periode extra aandacht binnen de faculteit.

HOe te realIseren? 
1. Medewerkers en studenten worden gestimuleerd tot duurzaam gedrag. De 

faculteit vindt dat medewerkers hier uiteindelijk ook een eigen verantwoorde-
lijk hebben; gezamenlijk zijn we verantwoordelijk om bij te dragen aan het 
duurzaam gebruik van het Utrecht Science Park.

2. De faculteit stuurt op duurzame ontwikkeling en exploitatie van de nieuwbouw. 
De nieuwbouw wordt zo duurzaam mogelijk ingeregeld, te denken valt aan de 
duurzame afstelling van  verwarming, water, luchtcirculatie en verlichting.

3. De faculteit zet zich in om samen met de rest van de Universiteit Utrecht:
• te onderzoeken of er verdere mogelijkheden zijn voor het in gebruik nemen 

van duurzame energietechnologieën (bijvoorbeeld zonnepanelen);
• het gebruik van energie, water en andere grondstoffen te minimaliseren en 

zoveel mogelijk te recyclen;
• het gebruik van verantwoorde, duurzame (biologische) voedselproducten te 

stimuleren en verspilling tegen te gaan.
4. De faculteit zal de universiteit stimuleren en ondersteunen in het behalen van 

de duurzaamheidsdoelstellingen om in 2030 CO2-neutrale bedrijfsvoering te 
realiseren. 

5.  Daar waar mogelijk werkt de faculteit eigen duurzaamheidsdoelstellingen uit en 
stimuleert medewerkers om bij te dragen aan de realisatie ervan (te denken valt 
aan CO2-reductie door minder vliegreizen, papierloos werken, teleconferencing).

 Om een duurzame cultuurverandering teweeg te brengen maakt de faculteit 
gebruik van bestaande kennis van de Universiteit Utrecht.



De faculteit maakt zich sterk voor een human resources (HR)-beleid waarin leiderschaps-
ontwikkeling, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit specifieke 
aandacht krijgen. Dit HR-beleid vindt plaats binnen een kader waar internationalisering 
en diversiteit van belang zijn.
De omgeving heeft een impact op het HR-beleid en de uitvoering daarvan. De dynamiek 
op de (internationale) arbeidsmarkt maakt het een uitdaging om talent te binden, de 
cao wordt gemoderniseerd en wetgeving verandert (bijvoorbeeld de 'wet normalisatie 
rechtspositie ambtenaren' of de mogelijke inzet van functiecontracten). Daarnaast 
wordt de werkdruk voor medewerkers steeds hoger.

Onze medewerkers zijn het human capital van de faculteit en daarom verdient HR-
management specifieke aandacht in onze strategie. De specifieke aandachtspunten 
richten zich op drie terreinen: 
1) Academisch leiderschap;
2) Balans in de waardering van onderwijs, onderzoek en het creëren van impact;
3) Aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent.
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Academisch leiderschap
Academisch leiderschap is cruciaal voor de ontwikkeling van de organisatie, het goed inzetten van 
onze talentvolle medewerkers en het aantrekken en binden van nieuw talent. Academisch leider-
schap is essentieel voor het behalen van deze ambities. Academisch leiderschap gaat verder dan 
alleen onderzoek en onderwijs; het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen in bestuur en 
beheer. 

Bij academisch leiderschap is de organisatie-identiteit een factor van belang. Logischerwijs zijn in 
het primaire proces werkgemeenschappen ontstaan waarbinnen medewerkers zich gedragen op 
basis van gemeenschappelijke waarden, normen en gedragscodes. Hierbinnen kunnen talenten 
voor onderwijs, onderzoek en impactcreatie floreren en ontstaat een specifieke (mono-)identiteit. 
Voor veel medewerkers is deze werkgemeenschap het ankerpunt van waaruit ze betekenis geven 
aan hun werk. De identiteit verbindt reputatie (‘buiten’) en cultuur (‘binnen’) met elkaar. Dit is een 
sterk model voor academisch succes en dit vereist goed academisch leiderschap. 
Academisch leiderschap gaat nog een stap verder. Van deze leiders mag worden verwacht dat zij 
zich ook verantwoordelijk voelen voor de verbinding met andere organisatieonderdelen en de 
organisatie als geheel. Een organisatie (departement en faculteit) is immers meer dan een bunde-
ling van mono-identiteiten c.q. werkgemeenschappen. Academische leiders vervullen een voor-
beeldfunctie en zijn bepalend voor de cultuur.

De faculteit verwacht dat leidinggevenden eenheid van werkgeverschap uitstralen en invulling 
geven aan hun HR-rol. Feit is dat deze HR-rol ook de uitvoering van een lijnmanagementfunctie 
inhoudt. Bij carrièrestappen nemen de HR-verantwoordelijkheden toe en de trend is dat men meer 
HR-taken krijgt toebedeeld. De aanwezigheid van competenties voor invulling van de HR-rol is geen 
vanzelfsprekendheid. Uiteraard verwachten medewerkers wel dat de HR-functie goed en tijdig 
wordt ingevuld. Hiervoor komt meer aandacht.

Het uitvoeren van een effectieve HR-functie vereist ook een betere positionering van de HR-onder-
steuning. Om de effectiviteit van de HR-functie te verbeteren is een meer consequente inzet van 
HR-instrumenten en de ondersteuning daarvan belangrijk.

HOe te realIseren? 
1. Aandacht voor de participatie in leiderschapsprogramma’s voor academische 

leiders op verschillende niveaus, ook voor nieuwe leidinggevenden.
2. Coaching en begeleiding voor leidinggevende medewerkers wordt verder 

geprofessionaliseerd en beperkt zich niet alleen tot de zittende leidinggeven-
den. Ook de leidinggevenden van de toekomst worden betrokken, zodat zij 
beter worden voorbereid op hun toekomstige taken. 

3. De rol van de HR-professionals wordt beter gepositioneerd om toegevoegde 
waarde te bieden. De samenwerking met de departementen wordt daarbij 
geïntensiveerd, zodat meer betrokkenheid is bij de HR-strategie. 

4. In de B&O-cyclus komt meer specifieke aandacht voor de kwaliteit van de 
gesprekken. Naast B&O als HR-instrument worden de personeelsscan en het 
strategisch personeelsplan toegepast om te sturen op de inzet van medewerkers 
op de lange termijn. Het gebruik van deze instrumenten wordt de komende 
jaren stapsgewijs en op basis van toegevoegde waarde uitgebouwd en geper-
fectioneerd.

5. In de B&O-gesprekken wordt naast de individuele prestaties ook de bijdrage van 
de wetenschapper aan de teamprestatie geëvalueerd. 
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Balans in de waardering van onderwijs, 
onderzoek en het creëren van impact

hoe te realiseren? 
onderwijs
1. Het benoemen en waarderen van onderwijsactiviteiten krijgt in B&O-gesprekken structureel 

aandacht.
2. Per functieniveau worden richtlijnen uitgewerkt voor het waarderen van onderwijs in het 

benoemings- en bevorderingsbeleid. De richtlijnen verschillen per functieniveau en moeten 
aansluiten bij de BKOw/SKOw-criteria.

3. In de universitaire loopbaan wordt het mogelijk om een stap te maken naar een carrière met 
focus op onderwijs, zoals ook een carrière met focus op onderzoek mogelijk is. Uitgangpunt 
daarbij is dat kandidaten reeds een solide basis hebben in zowel onderwijs als  onderzoek. 

4. Een centrale rol in het benoemings- en bevorderingsbeleid bij een carrière met focus op onderwijs 
speelt (net zoals bij onderzoek) het criterium academisch leiderschap (in het onderwijs).

5. Posities die zijn gericht op een carrière met focus op onderwijs moeten opgenomen worden in 
de strategische personeelsplannen van een departement.

6. Voor de benoeming van een hoogleraar met focus op onderwijs zijn de criteria leidend zoals 
vastgelegd in de universitaire ‘Hoofdlijnen Hooglerarenbeleid’ (feb. 2015). Posities voor 
hoogleraren met focus op onderwijs worden opgenomen in de strategische personeelsplannen 
van een departement en het facultaire hooglerarenplan. De faculteit streeft naar de benoe-
ming van één onderwijshoogleraar per onderwijsinstituut.

7. De inzet op onderzoek of onderwijs bij de aanstelling van een medewerker varieert tussen een 
minimale inzet van 30% en een maximale inzet van 70%. Welk percentage bij een medewerker 
is afhankelijk van de capaciteiten van de persoon in kwestie past. Voor stafleden die één of 
meer persoonlijke (onderzoek)subsidies hebben verworven kunnen afwijkende percentages 
worden gehanteerd.

Creëren van impact
1. Impact is gekoppeld aan onderwijs en/of onderzoek en is zodoende altijd gekoppeld aan de 

persoonlijke expertise van een medewerker. Impact wordt daarom niet onafhankelijk van deze 
twee onderdelen beoordeeld, maar altijd gekoppeld aan de prestaties in onderwijs en onderzoek.

2. Bij de waardering voor het creëren van impact in onderzoek zijn de door het departement 
geselecteerde SEP-criteria, die zijn gekoppeld aan de strategie van de groep of onderzoekslijn, 
het uitgangspunt. Met iedere medewerker worden afspraken gemaakt over zijn/haar bijdrage 
aan deze gezamenlijke strategie en de criteria voor het creëren van impact.

3. In B&O-gesprekken komt naast onderwijs en onderzoek ook impactcreatie structureel aan bod. 
Uitgangspunt daarbij zijn de afspraken die met de medewerkers worden gemaakt.

4. Niet iedereen heeft een gelijke bijdrage aan het impactbeleid. Belangrijk is dat gebruik 
gemaakt wordt van elkaars sterktes en dat persoonlijke doelstellingen haalbaar zijn omdat 
daar tijd voor wordt vrijgemaakt. 

onderzoek
De waardering voor onderzoeksprestaties in het benoemings- en bevorderingsbeleid wordt 
afgestemd met de beoordelingscriteria van het nieuwe SEP-protocol (2015-2021).
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Binnen het huidige benoemings- en bevorderingsbeleid voor wetenschappelijk personeel (WP) van de 
faculteit is het formatiebeginsel losgelaten. Tegenover deze extra kansen om door te groeien staan 
strenge criteria. Een onafhankelijke bevorderingscommissie adviseert de decaan over de mate waarin aan 
de gestelde criteria wordt voldaan. Afgelopen decennia is een disbalans in deze criteria ontstaan waarbij 
de waardering van onderzoek dominant is geworden. Deze disbalans moet worden hersteld en het moet 
transparant zijn hoe met de waardering van onderwijs en impactcreatie wordt omgegaan in het kader van 
loopbaanperspectief. Verder is het van belang om de waardering voor onderzoeksprestaties meer in lijn te 
brengen met de vereisten uit het SEP, waarbij onder andere de kwaliteit (in plaats van kwantiteit) van de 
onderzoeks-output meer leidend wordt. Daarnaast speelt ook maatschappelijke impact in toenemende 
mate een rol. Om bovenstaande doelstellingen te bereiken zijn de onderstaande actielijnen gedefinieerd.
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Aantrekken, behouden 
en ontwikkelen van talent

wetenscHappelIjk persOneel
De faculteit onderkent talent op het gebied van onderwijs, onderzoek en impactcreatie, maar ook 
bestuurlijk- en leiderschapstalent. De faculteit biedt de mogelijkheid om talent en leiderschap op al 
deze terreinen te ontwikkelen. 
Niet iedereen beschikt uiteindelijk over alle competenties en het talent om door te groeien, het is 
aan de leidinggevenden om hier goed op te sturen en de verwachtingen te managen. Daarnaast 
krijgen medewerkers ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en moeten zij die ook nemen in 
relatie tot hun ontwikkeling. Voor vrouwelijk talent is extra aandacht: hiervoor is een pakket 
ontwikkeld van ondersteunende maatregelen zoals coaching, training, etc. Extra geld is beschikbaar 
voor deze maatregelen. 

Een belangrijke trend is de keuze voor internationalisering. Internationale open werving heeft als 
consequentie dat medewerkers die binnen de faculteit willen doorgroeien de gewenste positie in 
competitie met externe kandidaten moeten verwerven (zie ook pagina 16). Hieronder zijn actielij-
nen voor het aantrekken en behouden van talent gedefinieerd.

HOe te realIseren? 
1. De inzet op diversiteit en internationalisering wordt verder gestimuleerd. De 

faculteit streeft naar een internationale community met een grote diversiteit 
aan talent die de kwaliteit van onderwijs, onderzoek, impactcreatie en ook de 
bestuurskracht verhoogt.

2. Bij werving wordt gekeken naar een portfolio van eigenschappen bij een 
kandidaat die van belang wordt geacht voor het vervullen van de functie, maar 
ook naar toekomstpotentieel. Het gaat daarbij om de balans in onderzoekskwa-
liteiten, onderwijskwaliteiten en leiderschapspotentie.

3. Bij werving (en ontwikkeling) wordt extra aandacht besteed aan vrouwelijk 
talent. Een programma voor doorontwikkeling van vrouwelijk talent wordt 
(verder) ontwikkeld en in benoemingsadviescommissies zitten in de regel 
minimaal twee vrouwen. 

4. Internationale rekrutering wordt de standaard. Indien het een meerwaarde 
geeft, worden internationale recruiters ingezet om tot een gedegen internatio-
naal arbeidsmarktonderzoek te komen voor een beschikbare positie. 

5. De faculteit ontwikkelt zich verder als een aantrekkelijke werkgever die nieuwe 
talentvolle medewerkers gastvrij ontvangt. Uitgangspunt is dat potentiële 
nieuwe medewerkers het gevoel krijgen dat ze in een inspirerende en uitdagen-
de omgeving terechtkomen met goede faciliteiten.



Ondersteunend en BeHeerspersOneel (OBp)
Doorgroei in een universitaire carrière kan zich voor het OBP niet beperken tot een departement of 
de faculteit. Voor het OBP wordt het formatiebeginsel gehanteerd, waardoor het aantal posities 
voor doorgroei beperkt is. De faculteit blijft het loongebouw consequent handhaven. Dit betekent 
dat medewerkers met ambities ook buiten de faculteit moeten kijken naar mogelijkheden. 
Coaching en begeleiding beperkt zich in dit verband niet alleen tot het WP, ook het OBP kan 
hier gebruik van maken. 

HOe te realIseren? 
Voor WP en OBP geldt:
1. Kansen worden geboden om specifieke vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Hiervoor breidt de faculteit het palet aan trainingen/scholingsmogelijkheden 
verder uit.

2. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de balans tussen belastbaarheid en 
vitaliteit om werknemers optimaal inzetbaar te houden. Er wordt tenslotte 
verwacht dat medewerkers langer dan voorheen inzetbaar moeten zijn, gelet op 
de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. 

3. Signalen van werkdruk worden serieus genomen. Met het medewerkerstevre-
denheidsonderzoek wordt een vinger aan de pols gehouden en waar nodig 
worden actieplannen ontwikkeld om de werkdruk te reguleren en taken op een 
eerlijke manier te verdelen. 
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