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Flinke stappen gezet in herziening functiegebouw
Sinds afgelopen voorjaar werkt een projectgroep
binnen NWO aan de herziening van het functiegebouw. In de Inside NWO-I van juni 2018 las u hier
al over. Inmiddels zijn de nieuwe functieprofielen
grotendeels opgesteld. Ook is het nieuwe
competentiehandboek in concept gereed. Naar
verwachting zijn alle functie- en competentiebeschrijvingen in november klaar en zal de
COR NWO er vervolgens naar kijken.

Kennismaking met CWI-onderzoeker Svetlana Dubinkina
Fouten in voorspellingen verminderen
Svetlana Dubinkina, wiskundige bij het Centrum
Wiskunde & Informatica (CWI), ontwikkelt methodes
voor data-assimilatie die moeten bijdragen aan het
verminderen van fouten in voorspellingen, zoals bij
weer, klimaat en olieboringen. "Mijn methodes
moeten beter zijn dan bestaande."

Inside NWO-I oktober 2018

Highlight NWO-I:
NWO investeert in vernieuwende infrastructuur van ASTRON,
Nikhef en onderzoeksfaciliteit DUBBLE
Eind september maakte NWO bekend dat zij zeven
aanvragen voor vernieuwende wetenschappelijke
apparatuur honoreert. Daarvan zijn drie toekenningen
voor de NWO-instituten ASTRON en Nikhef. Ook is er
een NWO-groot-toekenning voor de NederlandsBelgische onderzoeksfaciliteit DUBBLE (DUtch-Belgian
BeamLinE) dat door NWO-I wordt beheerd.
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Nieuws van de COR NWO
Deze maand boog de COR NWO zich over de
verschillende behandeling tussen NWO-I-werknemers
(promovendi) bij de universiteiten en de promovendi
die bij de universiteit in dienst zijn. Daarnaast
presenteerde de COR NWO haar visie op de centrale
opleidingen voor NWO-I-promovendi en -postdocs
aan de raad van bestuur. Maak ook kennis met
COR NWO-lid Miriëlla Paula.

Over NWO-I

Contact

NWO-I, de Institutenorganisatie van
NWO, is een zelfstandige stichting

NWO-I

behorende bij NWO. De volgende

www.nwo-i.nl

negen instituten maken deel uit van

info-nwoi@nwo.nl

NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON,

(030) 600 1211

CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en
SRON. Ook maken de ruim 200
werkgroepen waar natuurkundig
onderzoek plaatsvindt aan
Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.
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