VU / UvA Samenwerking
Achtergrond
Verschillende factoren dragen er toe bij dat het instellen van een verkenningscommissie om de toekomstige
samenwerking tussen de informatica-afdelingen van de VU en de UvA in kaart te brengen, een verstandig
plan is. Een, overigens niet uitputtende, lijst van factoren is als volgt op te stellen:

•

Het politieke klimaat ten aanzien van kennisinstellingen in Nederland laat een hoge wens zien
om excellentie en kennis te bundelen in zwaartepunten.

•

Subsidieprogramma’s worden in toenemende mate georganiseerd in grote eenheden die
grote programma’s moeten financieren, waardoor de grote samenwerkende en geclusterde
partijen een betere kans hebben.

•

Sterke, goed georganiseerde en betere afgestemde partijen een grotere rol hebben in het
bepalen van de landelijke onderzoek- en onderwijsagenda in de informatica.

•

Er ook op bestuursniveau binnen beide universiteiten VU en UvA nagedacht wordt over
toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Dit biedt kansen voor decentrale initiatieven.

•

Beide informatica-organisaties elkaar goed aanvullen in programma’s (redelijke mate van
complementariteit) en omvang (redelijke mate van overlap).

•

Beide informatica-organisaties reeds een verregaande samenwerking hebben bewerkstelligd
in het onderwijs op masterniveau.

•

Beide voorzitters en managementteams een voorstander zijn van een systematisch
aangepakte verkenning die de verschillende scenario’s in bovenstaand landschap in kaart zal
brengen.

Opdrachtgevers
Onderstaande opdracht wordt verstrekt aan de VU-UvA Verkenningscommissie door de opdrachtgevers
prof.dr. Maarten van Steen (Hoofd afdeling Informatica VU) en dr. Deniz van Heijnsbergen (Directeur a.i.
Instituut voor Informatica UvA).

Opdrachtnemers - De Verkenningscommissie
De opdrachtnemers zijn de leden van de Verkenningscommissie, te weten:
Prof.dr. Frank van Harmelen (VU)
Prof.dr. Henri Bal (VU)
Dr. Lora Aroyo (VU)
Dr. Femke van Raamsdonk (VU)
Prof.dr. Peter Sloot (UvA)
Prof.dr. Maarten de Rijke (UvA)
Dr. Maarten van Someren (UvA)
Dr. Marcel Worring (UvA)

Opdracht
Verkenning van mogelijke samenwerkingsvormen tussen de afdeling Informatica VU (iVUA) and het Instituut
voor Informatica UvA (iUvA). De Verkenningscommissie wordt verzocht meerdere scenario’s uit te werken in
het gehele spectrum dat een toekomstige samenwerking zou kunnen omvatten, van een zeer losse
samenwerking tot het volledig samengaan in één nieuwe organisatie. Daarnaast wordt de commissie
gevraagd per scenario een indicatie te geven van de haalbaarheid en het daarbij behorende tijdpad.

Opdrachttermijn
De Verkenningscommissie wordt gevraagd een rapport op te leveren op (uiterlijk) 1 januari 2012.

Punten van aandacht
Hieronder staan een aantal specifieke punten van aandacht genoemd die de opdrachtgevers reeds zijn
tegenkomen in voorgaande discussies en waar de Verkenningscommissie gevraagd wordt rekening mee te
houden in haar analyses.

•

Samenwerking in onderwijs (denk ook aan opleidingscommissies en docententeams)

•

Samenwerking in onderzoek (denk bv aan projecten versus teams)

•

Samenwerking op bestuurlijk niveau

•

Samenwerking in de bedrijfsvoering

•

Rol van het VU Netwerkinstituut

•

De dynamiek omtrent de locatie van groepen

