
Aantrekkelijker worden 
voor

topwetenschappers 

4. 

5. We zorgen dat we 
aantrekkelijk zijn voor 
grensverleggende top-
wetenschappers, in het 

bijzonder op onze 
profielthema’s. 

3. We versterken onze rankings 
op bestaande ranglijsten 

(Leiden en Shanghai) en op 
nieuwe. We nemen op die 

lijsten plekken in die passen bij 
onze ambities, identiteit en 

kracht.

Versterken van onze 
Ranking

2. 

6. We ontwikkelen een 
communicatiestrategie met de 

profielthema’s als basis.

7. We communiceren vaker en 
breder over de resultaten van 

ons onderzoek en onze 
wetenschappers.

Verbeteren van onze 
Communicatie

5. 

4. We hanteren in al onze 
uitingen één uniforme naam: 
Vrije Universiteit Amsterdam. 

Zo voorkomen we dat we 
versnipperd in de lijsten 

terechtkomen. 

Doorvoeren 
uniforme naamgeving

3. 

1. We laten zien hoe ons 
onderzoek bijdraagt aan het 

oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken.

2. We ontwikkelen in Aurora-
verband een bibliometrische 
tool, het SDG-dashboard, die 

voor elke SDG de 
maatschappelijke impact van 
onderzoekspublicaties meet. 

Vergroten van onze 
Zichtbaarheid

1. 
Zo gaan wij onze ambitie realiseren: 

Roadmap ambitie 4 - Verbeteren van onze wetenschappelijke reputatie
Ambitie 2025: De VU is een nationaal en internationaal herkende en erkende, kwalitatief hoogwaardige en 

maatschappelijk geëngageerde onderzoeksuniversiteit, die hoog scoort op relevante ranglijsten.



Vastgestelde 
rankingmonitor incl. 

comm. paragraaf (Feb.)
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Aantrekkelijker worden 
voor

topwetenschappers 

Versterken van onze 
Ranking

Verbeteren van onze 
Communicatie

Doorvoeren 
uniforme naamgeving

Vergroten van onze 
Zichtbaarheid

Eindnotitie opbrengsten 
SDG-dashboard 

AURORA en VSNU (Feb.)

DOT’s 2021

Vastgestelde beleidsvisie rankings (Apr.)

Realisatie uniforme naamgeving 
TOLL  (Aug.)

SC 18 Mei.

Eindnotitie procedure en 
implementatie  uniforme 

naamgeving (okt) 

Realisatie uniforme naamgeving 
research portal (Apr.)

Symposium Open Science (Nov.)

Kernboodschap per profielthema/ speerpunt 
(Apr.)

Ontwikkeling canpagnehuis (Mei) 

Eerste ‘VU-parels’geetaleerd (Mei) 

SC 18 Nov.



Vastgestelde 
rankingmonitor incl. 

comm. paragraaf (Feb.)

Onderdeel Q1 ‘21 Q2 ‘21 Q3 ‘21 Q4 ‘21

Aantrekkelijker worden 
voor

topwetenschappers 

Versterken van onze 
Ranking

Verbeteren van onze 
Communicatie

Doorvoeren 
uniforme naamgeving

Vergroten van onze 
Zichtbaarheid

Eindnotitie opbrengsten 
SDG-dashboard 

AURORA en VSNU (Feb.)

DOT’s 2021          UPDATE

Vastgestelde beleidsvisie rankings (Apr.)

Realisatie uniforme naamgeving 
TOLL  (Aug.)

SC 18 Mei.

Eindnotitie procedure en 
implementatie  uniforme 

naamgeving (okt) 

Realisatie uniforme naamgeving 
research portal (Apr.)

Kernboodschap per profielthema/ speerpunt 
(Apr.)

Ontwikkeling canpagnehuis (Mei) 

Eerste ‘VU-parels’geetaleerd (Mei) 

SC 18 Nov.

International Talent Program
(initiatie- definitie-, ontwerp/voorbereidings-, en realisatiefase)

Issuemanagement 
(onderzoeksfase)
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Aantrekkelijker worden 
voor

topwetenschappers 

Versterken van onze 
Ranking

Verbeteren van onze 
Communicatie

Doorvoeren 
uniforme naamgeving

Vergroten van onze 
Zichtbaarheid

DOT’s 2022

Symposium Open Science (voorjaar)

Implementatie issuemanagementOnderzoeks-
resultaten

issuemanage-
ment

International Talent Program
(realisatie- en nazorgfase)


