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English follows Dutch 

Beste collega's, 

Vandaag is mijn laatste werkdag voor de vakantie. Ik verheug mij er enorm op om even vrij te zijn. Maar 
dit is ook het moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Daarbij komen mooie en minder mooie 
momenten voorbij. 

Zo was ik erg teleurgesteld dat de medezeggenschap nee zei tegen de Amsterdam Faculty of Science, 
de samenvoeging van de bètafaculteiten van de UvA en de VU. Ik (of wij) heb de centrale 
ondernemingsraad en de centrale studentenraad samen toen niet kunnen overtuigen dat het voor de UvA 
van essentieel belang is dat we een sterk en breed bètacluster hebben en dat samenwerking met de VU 
ons daarvoor een goede basis biedt. Gelukkig hebben we in het nieuwe jaar gezamenlijk een goede route 
kunnen uitstippelen om dit project - in een ander tempo, op een andere manier - verder te ontwikkelen. 
Een van die stappen is om de bredere discussie over de samenwerking tussen UvA, VU, HvA en de 
umc’s (de Amsterdamse Academische Alliantie of AAA) met elkaar te voeren in het kader van ons nieuwe 
instellingsplan. 

Dat instellingsplan, of liever gezegd de discussie daar naartoe, was weer een van de hoogtepunten van 
dit voorjaar. Met heel veel van jullie hebben wij, als College van Bestuur, mogen discussiëren over wat 
jullie de komende jaren met de UvA zouden willen bereiken. We spraken over het inzetten van nieuwe 
technologie om ons onderwijs te vernieuwen; het belang van internationalisering met een bredere 
insteek, waarbij wij ook bevorderen dat onze studenten vaker naar het buitenland gaan; over het 
versterken van de zwaartepunten in ons onderzoek, maar daarnaast ook een broedplaats willen zijn voor 
jonge onderzoekers; en over zorgen dat werken in elkaars nabijheid leidt tot nieuwe interdisciplinaire 
initiatieven, tot creatieve toepassingen voor de samenleving en het bedrijfsleven, door onze nieuwe 
kennis makkelijk toegankelijk te maken. 

Bij al die gesprekken kwam ook telkens naar voren hoeveel wij, sinds het laatste instellingsplan vier jaar 
geleden, gewonnen hebben in professionaliteit van onze ondersteunende diensten en in de vernieuwing 
van de huisvesting. Wij willen dat die verbeteringen zich in de komende jaren vertalen in een groeiende 
waardering van studenten en medewerkers. 

Ik heb dit jaar alumni gesproken in China en New York, maar ook bij onze Universiteitsdag en bij de 
jaarlijkse AUV-dag. Natuurlijk is dat een positieve selectie, maar het valt me elke keer op hoe belangrijk 
hun tijd bij de UvA voor hen is geweest en hoe zeer ze zich blijvend met hun universiteit verbonden 
voelen. Kennelijk is het zo dat, als je deel hebt uitgemaakt van onze academische gemeenschap, die 
band door de jaren en soms op grote afstand blijft bestaan. Dat netwerk zouden we nog meer kunnen 
benutten, ook voor onze huidige studenten. 

Het was ook het jaar dat UvA-breed Matching is geïntroduceerd, de (verplichte) mogelijkheid voor alle 
aankomende studenten om hun studiekeuze écht te testen aan de hand van colleges, leeswerk en 
toetsen. Een majeure en belangrijke operatie, die door de inzet van heel veel mensen ontzettend goed is 
verlopen. 

  



Daarnaast hebben wij weer veel successen mogen vieren: een record aantal Vidi's, veel ERC grants, een 
Zwaartekracht-subsidie van Michel Mandjes, om er maar een paar te noemen. Het was het jaar waarin 
we het Tsinghua-University of Amsterdam Joint Research Centre for Logic officieel openden, waarin we 
de eerste ronde Amsterdam Excellence Scholarships uitreikten aan vijftien excellente internationale 
masterstudenten, het jaar waarin ACCESS Europe van start ging, het aantal summer schools werd 
uitgebreid en nog heel veel meer. 

Zo zullen jullie elk dit afgelopen academisch jaar op je eigen manier beleefd hebben, met eigen 
hoogtepunten. Ik hoop dat je daar ook tevreden op terug kunt kijken en ik wens ons allemaal een zonnige 
en zorgeloze zomer toe. En voor de collega’s die er zelfs een schepje bovenop moeten doen vanwege de 
verhuizingen, veel succes daarmee! 

Louise Gunning 

  

  

Dear Colleagues, 

  

Today is my last working day before the start of the holidays. I am really looking forward to some time off, 
but would also like to take this opportunity to reflect on the past year. We have had both good and bad 
moments. 

For example, I was very disappointed when the representative advisory bodies voted against the 
Amsterdam Faculty of Science, the proposed merger between the UvA and VU University Amsterdam's 
science faculties. Unfortunately, I (or we) failed to convince the Central Works Council and Central 
Student Council that a strong, broad sciences cluster would be crucial to the UvA's interests and could be 
effectively achieved through cooperation with VU University Amsterdam.  Thankfully, we jointly managed 
to outline an effective strategy in the new year to develop this project further, albeit in a different time 
frame, and on a different basis. Amongst other steps, this process will involve a broader debate on 
collaboration between the UvA, VU University Amsterdam, the AUAS/HvA and the UMCs (the Amsterdam 
Academic Alliance, or AAA) as a part of the new Strategic Plan. 

 This Strategic Plan, or rather - the debate leading up to it - was one of the highlights of the past spring. 
My fellow Executive Board members and I have spoken with many of you to discuss your ambitions for 
the UvA for the coming years. Amongst other issues, we touched upon the use of new technologies as a 
means of educational innovation; the importance of more broadly-oriented internationalisation efforts 
aimed at encouraging our students to go abroad; our efforts to strengthen research priority areas and 
ambition of becoming a breeding ground for young researchers, and the hope that working in close 
proximity will yield new interdisciplinary initiatives and creative solutions for society and the business 
sector through improved access to our new knowledge. 

All these conversations confirmed the growing professionalisation of our support services and 
improvement of our accommodations since the publication of our latest Strategic Plan, four years ago. In 
the years to come, we aim to ensure that these improvements translate into growing appreciation 
amongst both students and employees. 

In addition to speaking with alumni in China and New York over the course of the year, I also met with 
former students at our annual University Day and AUV Day. Although this represents a positive selection, 
I cannot fail to notice how much impact their time at the UvA invariably had on their lives and how much 



they continue to feel connected to the University. It would seem that the relationship with our academic 
community remains strong regardless of time and distance. I feel we could make more effective use of 
this network, a development that would also benefit our current students. 

The past year also saw the institution-wide introduction of Matching, a new (compulsory) option allowing 
prospective students to test their study choice effectively through lectures, reading materials and tests. 
This far-reaching and crucial operation proved successful thanks to the hard work and dedication of a 
large number of people. 

We also celebrated a large number of successful achievements: a record number of Vidi grants, a large 
number of ERC grants, and a Gravitation grant for Michel Mandjes, to name but a few. The year also saw 
the official opening of the Tsinghua-University of Amsterdam Joint Research Centre for Logic, the award 
of the very first Amsterdam Excellence Scholarships for fifteen outstanding international Master's 
students, the launch of ACCESS Europe, the expansion of the number of summer schools and many 
other important developments. 

I am sure you all have different memories of the past academic year, with your own individual highlights. I 
hope you look back on our achievements with a sense of satisfaction and wish you all a sunny and 
carefree summer. And for those among us who actually have to work extra hard over the summer period, 
due to the relocations: good luck!  

Louise Gunning 


