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LNVH Nieuws
Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017
Het kan u niet ontgaan zijn: op 12 december jl. presenteerde het LNVH de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren
2017. In deze video vindt u alle hoogtepunten terug. Op onze website een overzicht van de aandacht voor dit
onderwerp vanuit verschillende media. U kunt de volledige Monitor, en het rapport dat verscheen bij hoofdstuk
één, inzien en downloaden via onze website. Wilt u de Monitor 2017 graag in druk ontvangen? Stuur dan een
bericht met uw adresgegevens naar secretariaat@lnvh.nl.
Aangeslotenen en donatie
Op dit moment telt het LNVH 1202 aangeslotenen, van wie 858 hoogleraar en 344 universitair hoofddocent.
Zoals u in ons huishoudelijk reglement kunt lezen, kunt u als aangeslotene bijdragen aan de geldmiddelen van
het LNVH door een jaarlijkse donatie te doen. Hoewel het geen verplichting betreft, herinneren wij u graag
aan deze mogelijkheid - zie onze website voor betaalmogelijkheden. Met uw donatie draagt u bij aan de
activiteiten van het LNVH en helpt u ons onze doelstellingen te verwezenlijken. Voor de hoogte van de donatie
hanteert het LNVH een richtbedrag. Dit bedrag is vastgesteld op 50 euro.
L'Oréal-UNESCO For Women in Science
Op 8 maart a.s. zullen in het Hodsonhuis te Haarlem voor de zesde keer de Nederlandse L’Oréal-UNESCO For
Women in Science-beurzen worden uitgereikt. Twee excellente vrouwelijke onderzoekers ontvangen naast een
geldbedrag van € 25.000 ook de ruimte om enkele maanden in alle rust te werken aan hun onderzoek bij het
NIAS in Amsterdam. Tot nu toe heeft For Women In Science in Nederland negen fellows opgeleverd die hun
onderzoek dankzij het programma konden doen: Maryam Kavousi (epidemologie), Simone van den Burg
(medische ethiek), Judith Rietjens (maatschappelijke gezondheidszorg), Maria Barbosa (biowetenschappen),
Frances Handoko-de Man (longziekten), Femke Nijboer (neurowetenschappen), Doris van Halem
(watermanagement), Maeike Zijlmans (neurowetenschappen) en Carlijn Kamphuis (sociale geografie en
planologie). Het LNVH is, samen met het NIAS, partner van dit programma.
Save the date: LNVH Spring Symposium
Op 25 mei 2018 vindt het jaarlijkse LNVH Spring Symposium plaats in Utrecht. Dit jaar draait het thema om
netwerken, mentoring en sponsoring. Zoals altijd is het Spring Symposium opengesteld voor vrouwelijke
wetenschappers van alle niveaus. Meer informatie volgt in februari!
Algemeen nieuws
NWO - Gender Equality in European physics research
Om de werving en loopbaanontwikkeling van vrouwelijke fysici te bevorderen, ondertekenden de directeuren
van de vier NWO-fysica-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef op 22 januar jl. Gender Equality Plans
(GEP). Met de ondertekening gaven de directeuren het startsein voor het systematisch verbeteren van de
balans tussen mannen en vrouwen in de nationale fysica-gemeenschap wat moet leiden tot structurele
veranderingen in de onderzoeksinstituten. Meer informatie
NWO - Rubicon
In januari maakte NWO de namen van 21 onlangs gepromoveerde onderzoekers bekend die onderzoek gaan
doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma Rubicon
is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale
onderzoekservaring op te doen. Het honoreringspercentage onder vrouwen is in deze ronde 25,6%. Meer
informatie
Belle Derks nieuwe voorzitter van De Jonge Akademie
Nieuws vanuit De Jonge Akademie: Belle Derks (hoogleraar sociale & organisatiepsychologie aan de Universiteit
Utrecht) zal per 1 april 2018 het voorzitterschap overnemen van Rens Vliegenthart. Deze benoeming is voor
twee jaar. Meer informatie
Benoemingscommissie rector Universiteit Utrecht
Na forse kritiek is de benoemingscommissie voor het werven van de nieuwe UU-rector uitgebreid met twee
vrouwelijke leden. In eerste instantie bevond zich onder de 7 leden van deze commissie slechts één vrouw.
Lees hier verder.

Benoemingen
Deze maand maakte de Open Universiteit bekend dat zij, gestimuleerd door de Westerdijkimpuls van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met ingang van 10 januari 2018 drie nieuwe vrouwelijke
hoogleraren benoemt. Dr. Catherine Bolman is benoemd tot hoogleraar eHealth toepassingen en dr. Sarah de
Mul tot hoogleraar Literatuur, cultuur en diversiteit. Prof. dr. Judith Semeijn, al bijzonder hoogleraar
Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit, is
benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management. Meer informatie
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Eleonora Aronica is benoemd tot hoogleraar Neuropathologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de
Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).
Ellen Backus is benoemd tot bijzonder hoogleraar Non-linear spectroscopy of surfaces and interfaces
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van
Amsterdam (UvA).
Maria Boletsi is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nieuwgriekse studies aan de Faculteit der
Geestestwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Masha Fedorova is benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Radboud Universiteit.
Astrid Groot is benoemd tot hoogleraar Population and Evolutionary Biology aan de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Carla van Herpen is benoemd tot hoogleraar Rare Cancers aan de Radboud Universiteit/het
Radboudumc.
Marianne Hirsch Ballin is benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Manon Kluijtmans is benoemd tot hoogleraar ‘Education to connect science and professional practice’
bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.
Marike Knoef is benoemd tot hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden.
Liedeke Plate is benoemd hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit aan de Radboud Universiteit.
Annemiek van Spriel is benoemd tot hoogleraar Experimentele Immunologie aan de Radboud
Universiteit/Radboudumc.
Eveline van Staalduine-Sulman is benoemd op de leerstoel Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse
Bijbel in de Oudheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Janine Ubink is benoemd tot hoogleraar Recht, Bestuur en Ontwikkeling aan de Universiteit Leiden.
Karin Verweij is benoemd tot bijzonder hoogleraar Genetics in Psychiatry aan de Faculteit der
Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).
Martina Vijver is benoemd tot hoogleraar Ecotoxicologie aan het Centrum voor Milieuwetenschappen
van de Universiteit Leiden.
Corine Visscher is benoemd tot hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie aan de Faculteit der
Tandheelkunde (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Eveline Wouters is benoemd op de leerstoel ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’, Tilburg
University.
Liesbeth Zandra is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Food Reward and Behaviour aan Wageningen
University & Research.

Bijwonen en meedoen
Op 1 feburari organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam een expertmeeting over de rol van het hoger
onderwijs in een eeuw van 'superdiversiteit'. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt steeds meer toe.
In steden als Amsterdam of Rotterdam vormen burgers met een migratieachtergrond de meerderheid van de
stadsbewoners. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving en welke rol kan het hoger onderwijs hierin
spelen? Deskundigen en universitaire bestuurders delen hun ervaringen en oplossingen. Meer informatie en
aanmelden
De zevende editie van het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg vindt plaats op donderdag 1 februari
2018. Dit keer met het thema VOORbeeldig Leiderschap. Meer informatie
De Verenigde Naties hebben 11 februari uitgeroepen tot International Day of Women & Girls in Science. De
Universiteit Leiden viert deze dag met een open publieksevenement met vrouwelijke topwetenschappers van
haar bètafaculteit. Aanmelden en meer informatie via deze link.

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, organiseert Tilburg University het jaarlijkse Gender Unlimited
Festival. Dit keer met Resi Becker (PostNL) over hoe professionele relaties en netwerken te bouwen en in stand
te houden. Tijdens deze dag lanceert Tilburg University tevens haar nieuwe vrouwennetwerk. Meer informatie
In het najaar: op 11 en 12 oktober zal in Amsterdam het STEMM Equality Congress 2018 plaatsvinden.
Wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en ondernemers buigen zich 2 dagen lang over het veranderen
van genderongelijkheid in wetenschap en industrie. Meer informatie
TopFem, het netwerk voor jonge, ambitieuze vrouwen (net afgestuurd of starter op de arbeidsmarkt) is op
zoek naar mentoren voor haar mentor&netwerk programma en het leiderschapsprogramma. In beide
programma's speelt een mentor een sleutelrol voor jonge vrouwen. Starters vinden het nuttig om met een
ervaren mentor te kunnen spreken over de korte en/of langetermijnplannen: welke struikelblokken kwam de
mentor tegen? Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt (en welke gevolgen heeft dat gehad)? Neem vooral
contact op met TopFem indien u belangstelling heeft voor een rol als mentor.
Vacatures
NIAS: NIAS-Lorentz Theme Groups
TU Delft: Professor of Heritage & Values
TU Delft: Tenure-Track Position in Mathematical Analysis
Radboud Universiteit Nijmegen: Hoogleraar ICT en privaatrecht
Radboud Universiteit Nijmegen: Professor of Plant Physiology
Radboud Universiteit Nijmegen: Associate Professor of Artificial Intelligence
Universiteit van Amsterdam: Full professor Algorithmic Data Science
Universiteit van Amsterdam: Full or Associate professor in Law and Finance
Universiteit van Amsterdam: MacGillavry Fellowship, Tenure Track position for women in Logic and
Computation
TU/e: Senior Assistant Professor or Associate Professor
Rijksuniversiteit Groningen: Professor by Special Appointment of Lower Saxon/Groningen Language and Culture
Rijksuniversiteit Groningen: Hoogleraar Algemeen Belastingrecht
Tilburg University: Associate Professor in Organizational Psychology
Universiteit Leiden: Professor of Quantitative Science Studies
Universiteit Leiden: Universitair Hoofddocent Methodologie en Statistiek voor Psychologie
Wageningen University & Research: Full Professor and Chair of Cultural Geography
Wageningen University & Research: Full Professor and Chair of Geo-Information Science (GIS)
Universiteit Utrecht: Full Professor ‘Sport & Society’
Universiteit Utrecht: 4 Full Professors in Information and Computing Sciences
Erasmus Universiteit Rotterdam: Endowed Professor in Standardization Management
Bekijk ook de vacatures via Academic Transfer
Webwetenswaardigheden
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Praat met ons mee via Twitter: @LNVH_NL
Het LNVH stelt het op prijs als u UHD’s ervan op de hoogte stelt dat zij zich kunnen aansluiten;
Nieuwe benoemingen van vrouwen tot hoogleraar worden op de site geplaatst, evenals ons bekende
oraties. Informeer het LNVH;
LNVH-aangesloten hebben de mogelijkheid een vrijwillige donatie te doen aan het LNVH.
Zie: https://www.lnvh.nl/site/Events/Donatie/;
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Vanwege het online gaan van het publiek profiel wordt u vriendelijk verzocht na te gaan of uw
gegevens actueel zijn en of expertise in 5 keywords en een foto juist in uw profiel staan;
Als u het e-mailadres in uw profiel wijzigt, dan graag ook bij het tabblad 'account'; via het daar
aangegeven e-mailadres ontvangt u de nieuwsbrief;
Bent u uw inloggegevens kwijt? Neemt u dan contact op met het bureau LNVH via info@lnvh.nl;
Regelmatig wordt het LNVH gevraagd de aangesloten hoogleraren en UHD's te attenderen op
vacatures, deze worden op de site en in de nieuwsbrief geplaatst;
Daarnaast verschijnen dagelijks nieuwe vacatures van Academic Transfer op de LNVH-website. Houd u
de website in de gaten en meld relevante vacatures;
Het LNVH is van mening dat relevante informatie over organisaties, trainingen, evenementen en
vacatures zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn voor aangeslotenen. Dit houdt niet in dat het LNVH
expliciet noch impliciet, enige voorkeur aangeeft voor initiatieven genoemd in de online
communicatie.
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LNVH news
Women Professors Monitor 2017
On December 12, LNVH published its Women Professors Monitor, which offers insight into the current ratio of
men to women in academia and an overview of the current percentages of male and female professors and
board members at Dutch universities, university medical centres, and other academic organisations. A recap of
the presentation [in Dutch] can be found here. The Monitor can be downloaded via the LNVH website.
Affiliates and donations
At present, the LNVH has 1,202 affiliates, 858 of whom are professors and 344 are associate professors. As you
can read in our domestic regulations, affiliates can contribute to the LNVH funds by making an annual
donation. Although contributions are not mandatory, we would like to remind you of this possibility. See our
website for payment possibilities. By making a donation, you are contributing to the activities of the LNVH and
you are helping us to achieve our objectives. The LNVH has a target amount for donations. This amount has
been fixed at EUR 50.
L'Oréal-UNESCO For Women in Science
On 8 March, the Dutch L’Oréal-UNESCO For Women in Science awards will be presented in the Hodshon Huis in
Haarlem for the sixth time. In addition to a sum of EUR 25,000, two outstanding women researchers will be
allowed several months to concentrate on their research at the NIAS in Amsterdam. Up until now, For Women
In Science has produced nine fellows in the Netherlands who were able to perform their research as a result of
the programme: Maryam Kavousi (epidemiology), Simone van den Burg (medical ethics), Judith Rietjens (health
science), Maria Barbosa (biosciences), Frances Handoko-de Man (pulmonary diseases), Femke Nijboer
(neuropsychology), Doris van Halem (water management), Maeike Zijlmans (neurology and neurosurgery) en
Carlijn Kamphuis (Human Geography and Planning). Together with the NIAS, the LNVH is a partner of this
programme. More information f ollowing soon!
Save the date: LNVH Spring Symposium
On 25 May 2018, the annual LNVH Spring Symposium will be held in Utrecht. This year’s symposium (open to
women scientists of all levels) will be devoted to networking, mentoring and sponsoring. You will be receiving a
detailed update regarding the programme in your mailbox in february.
General news
NWO - Gender Equality in European physics research
To remove barriers to the recruitment and career progression of female physicists, the directors of four NWO
physics institutes AMOLF, ARCNL, DIFFER and Nikhef will sign Gender Equality Plans (GEP) to promote female
physicists careers. The official ceremony took place on January 22nd, 2018 at the start of Physics@Veldhoven
in front of the physics community. More information
NWO - Rubicon
This month, NWO announced the names of the 21 researchers who will receive a Rubicon grant. The Rubicon
programme gives young, highly promising researchers the opportunity to gain international research

experience. A total of 79 researchers submitted a proposal for Rubicon, of which 43 women and 36 men. The
overall award rate was 26,6%. The award rate was 25,6% for women and 27,8% for men. Read more
Belle Derks chairperson The Young Academy
Belle Derks, professor of Psychological perspectives on organisational behaviour within institutions at Utrecht
University, has been elected chairperson by the members of The Young Academy. As of April 1, 2018, she will
take over chairmanship from Rens Vliegenthart. Read more [in Dutch]
500 Women Scientists - Request a Women Scientist
The grassroot organisation '500 Women Scientists' has launched a platform which connects an extensive
multidisciplinary network of vetted women in science with anyone who needs to consult a scientist for a news
story, invite a keynote speaker or panelist for a conference or workshop, find a woman scientist to collaborate
on a project, or serve as a subject matter expert in any capacity. Check out the database of women scientists
here.
Appointments
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Eleonora Aronica has been appointed professor of Neuropathology at the University of Amsterdam’s
Faculty of Medicine (AMC-UvA).
Ellen Backus has been named professor by special appointment of Non-Linear Spectroscopy of Surfaces
and Interfaces at the University of Amsterdam (UvA)'s Faculty of Science.
Maria Boletsi has been named professor by special appointment of Modern Greek Studies at the
University of Amsterdam’s (UvA) Faculty of Humanities.
Masha Fedorova has been appointed Professor of Professor of Criminal Law and Criminal Procedure
Law at Radboud University’s Faculty of Law.
Astrid Groot has been appointed professor of Population and Evolutionary Biology at the University of
Amsterdam's (UvA) Faculty of Science.
Carla van Herpen has been appointed Professor of Rare Cancers at Radboud University/Radboud
university medical center.
Manon Kluijtmans is appointed as professor ‘Education to connect science and professional practice’
at Utrecht University.
Marike Knoef has been appointed as Professor Empirical Micro-Economics at Leiden University.
Liedeke Plate has been appointed Professor of Culture and Inclusivity at Radboud University’s Faculty
of Arts.
Annemiek van Spriel has been appointed Professor of Experimental Immunology at Radboud
University/Radboud university medical center.
Janine Ubink has been appointed as Professor of Law, Governance and Development at Leiden
University.
Karin Verweij has been named professor by special appointment of Genetics in Psychiatry at the
University of Amsterdam’s Faculty of Medicine (AMC-UvA).
Corine Visscher has been appointed professor of Orofacial Physiotherapy at the University of
Amsterdam’s Faculty of Dentistry (ACTA).
Martina Vijver has been appointed professor of Ecotoxicology at the Institute of Environmental
Sciences of Leiden University.
Eveline Wouters has been appointed professor of ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ at
Tilburg University.

Attending and participating
On 1 February, VU University Amsterdam will be organising an expertmeeting on 'super diversity' and higher
education. In light of complex new social formations, super diversity highlights the need for policymakers to
recognize new conditions created by these changes and underlines the necessity for social scientists to rethink
fundamental approaches to migration. More information about speakers and registration can be found here.
Leiden University will be celebrating the International Day of Women & Girls in Science on 11 February by
organising a public event revolving around top women scientists at the science faculty. Programme and
registration via the Leiden University website.
On International Women's Day, 8 March, Tilburg is holding its annual Gender Unlimited Festival. Resi Becker,
director Mail Nederland of PostNL and responsible for 32.000 employees, will tell how to build professional and
mutually beneficial relationships and networks, and why diversity is beneficial for organizations. Tilburg

University will start a women’s network to create a place to connect and to exchange knowledge and
experience. More information
The STEM Gender Equality Congress will take place in Amsterdam on 11 and 12 October. The event brings
together researchers, policymakers, administrators and entrepreneurs to discuss how to change gender
inequality in science and industry. More information
Vacancies and calls
NIAS: NIAS-Lorentz Theme Groups
TU Delft: Professor of Heritage & Values
TU Delft: Tenure-Track Position in Mathematical Analysis
Radboud University Nijmegen: Hoogleraar ICT en privaatrecht
Radboud University Nijmegen: Professor of Plant Physiology
Radboud University Nijmegen: Associate Professor of Artificial Intelligence
University of Amsterdam: Full professor Algorithmic Data Science
University of Amsterdam: Full or Associate professor in Law and Finance
University of Amsterdam: Mac Gillavry Fellowship, Tenure Track position for women in Logic and Computation
TU/e: Senior Assistant Professor or Associate Professor
University of Groningen: Professor by Special Appointment of Lower Saxon/Groningen Language and Culture
University of Groningen: Hoogleraar Algemeen Belastingrecht
Tilburg University: Associate Professor in Organizational Psychology
Leiden University: Professor of Quantitative Science Studies
Leiden University: Universitair Hoofddocent Methodologie en Statistiek voor Psychologie
Wageningen University & Research: Full Professor and Chair of Cultural Geography
Wageningen University & Research: Full Professor and Chair of Geo-Information Science (GIS)
Utrecht University: Full Professor ‘Sport & Society’
Utrecht University: 4 Full Professors in Information and Computing Sciences
Erasmus University Rotterdam: Endowed Professor in Standardization Management
See the vacancies via Academic Transfer
Web information
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Join the debate via Twitter: @LNVH_NL.
The LNVH would appreciate it if you would notify associate professors (UHDs) that they can become
affiliates.
New appointments of women as professors will be posted on the site, as well as any inaugural lectures
we are aware of. Please inform the LNVH.
LNVH affiliates have the possibility of making a voluntary donation to the LNVH.
See: https://www.lnvh.nl/site/Events/Donatie/.
If you change the e-mail address in your profile, do so too at the 'account' tab as you receive the
newsletter via the e-mail address stated at that tab.
If you have lost your log-on data, contact the LNVH via info@lnvh.nl.
The LNVH is regularly asked to draw the attention of affiliated professors and UHDs to vacancies.
These are posted on the site and in the newsletter.
New Academic Transfer vacancies also appear daily on the LNVH website. Please monitor the website
and report any relevant vacancies.

•

LNVH believes that relevant information about organisations, processes, services, training, events and
vacancies should be made available to its affiliates for their convenience. As such, LNVH does not
favour any of the initiatives mentioned in its online communication.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Ga dan in het LNVH extranet onder 'Mijn profiel' naar het tabblad
account. Haal daar het vinkje weg bij 'Please send me the newsletter'.
https://www.lnvh.nl/extranet/profiel/bewerk/account

