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e samenwerking tussen de

D

bètafaculteiten van UvA en VU zal zich
de komende jaren verder ontwikkelen.

Omdat de samenwerking vanuit de inhoud wordt
vormgegeven, kan niet van tevoren exact omschreven
worden waar we uitkomen en verschilt het tempo
per onderzoeksgebied. Het is een meerjarig proces,
waarvan wel de richting, maar niet het exacte eindpunt
bekend is. Een langdurig en dynamisch proces
vraagt om een duidelijk afgebakend speelveld en
heldere spelregels. In deze brochure zijn de kaders,
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uitgangspunten, randvoorwaarden en procedures
opgenomen die samen het speelveld en de spelregels
voor de bètasamenwerking vormen.
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Speelveld en spelregels
voor de bètasamenwerking
De bètafaculteiten van de UvA en VU werken al jaren op diverse gebieden

Binnen sommige onderzoeksgebieden zien medewerkers een grote

samen. Deze samenwerking zal zich de komende jaren verder ontwikke-

meerwaarde in intensieve samenwerking, bijvoorbeeld omdat zij meer

len. Door krachten te bundelen kunnen we kennis, specialistische facilitei-

kennis willen delen, samen nieuwe invalshoeken willen verkennen, of

ten en infrastructuur delen. Zo ontstaat een inhoudelijk sterk bètacluster

faciliteiten willen delen. Daardoor ontstaat ook behoefte aan een vorm

dat talentvolle studenten en wetenschappers naar Amsterdam trekt, dat

van gezamenlijke besturing. Binnen andere onderzoeksgebieden hebben

het eenvoudiger maakt om middelen voor onderzoek te werven, waar-

medewerkers (nog) geen behoefte aan (verdere) samenwerking. Daar zal

door meer tijd en geld besteed kan worden aan hoogstaand academisch

weinig veranderen: onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van UvA en VU

onderzoek en onderwijs.

blijven naast elkaar bestaan en er komt geen gemeenschappelijke besturing.
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W

e willen samenwerken omdat dat
meerwaarde heeft

S

tip op de horizon

Binnen onderdelen van onderzoeks- en onderwijsactiviteiten zullen ver-

Zo ontstaat er een situatie waarin drie bètafaculteiten bestaan, met een

schillen ontstaan in de mate waarin wordt samengewerkt tussen de uni-

aantal gezamenlijke departementen (van UvA en VU) en daarnaast aan

versiteiten.

VU-zijde onderzoeksafdelingen en aan UvA-zijde onderzoeksinstituten.
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Op het gebied van onderwijs wordt een strategisch onderwijsportfolio

programma dat de samenwerking moet faciliteren is op zijn vroegst in

gevormd, waarin zowel afzonderlijke (UvA óf VU) opleidingen als een aan-

2023 afgerond.

tal gezamenlijke opleidingen (de zogenaamde joint programmes of joint
degrees) zitten.

Omdat zowel het eindpunt als de weg daar naar toe onzeker zijn, is de
afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de uitgangspunten, randvoor-

S

peelveld en spelregels

waarden en kaders voor de samenwerking. Een langdurig en dynamisch
proces vraagt immers om een duidelijk afgebakend speelveld en heldere

Omdat de samenwerking vanuit de inhoud wordt vormgegeven kan het

spelregels. Bij het speelveld gaat het om de vraag wat al vaststaat en wat

eindpunt niet van tevoren worden omschreven en verschilt het tempo

nog ingevuld kan worden. Bij de spelregels gaat het om de procedures:

per onderzoeksgebied. Het is ook een langdurig proces; het huisvestings-

wie besluit en adviseert waarover.

In deze brochure zijn de kaders, uitgangpunten, randvoorwaarden en
procedures opgenomen die samen het speelveld en de spelregels voor de
bètasamenwerking vormen. Bijna alle stukken zijn afgestemd met de
medezeggenschapsorganen, altijd informeel, soms door een formele
adviesprocedure. In de volgende paragrafen worden de kaders, uitgangspunten, randvoorwaarden en procedures samengevat; de documenten
zelf staan op de intranetten van UvA en VU en zijn via de links te berei-

Fotografie: Jorn van Eck
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ken. Een overzicht van alle gekoppelde documenten staat op de laatste
pagina van deze brochure.
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Kaders, uitgangspunten,
randvoorwaarden en
procedures
Inhoudelijke uitgangspunten voor
samenwerking

Aan de basis van de samenwerking van de bètafaculteiten van UvA en VU
liggen de inhoudelijke uitgangspunten op het gebied van onderzoek:

sies met de betrokken onderzoekers. De medezeggenschapsorganen
hebben hier positief over geadviseerd.

■ bundeling van inhoudelijk verwant onderzoek, kennis en expertise;
■ focus op een beperkt aantal richtinggevende onderzoeksthema’s;
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■ concentratie van onderzoeksinfrastructuur.

2

Afwegingskader locatiekeuzes
bètaopleidingen UvA en VU

Deze uitgangspunten zijn geconcretiseerd door het benoemen van vier

Onderdeel van de ‘Inhoudelijke uitgangspunten voor samenwerking’ is de

richtinggevende thematische domeinen: ‘Human Life Science’, ‘Informa-

concentratie van vier onderzoeksdomeinen op twee locaties. VU en UvA

tion Science’, ‘Fundamentals of Science’ en ‘Science for Sustainability’. De

hebben in een convenant afspraken gemaakt over het huisvestingspro-

inhoudelijke uitgangspunten zijn het resultaat van uitgebreide discus-

gramma dat nodig is om deze concentratie te faciliteren.
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De locatie van de opleidingen hangt samen met die van het onderzoek,

voor de locatiekeuzes in het onderwijs bevat. Aan de verkenningscom-

maar doordat het onderwijs minder gebonden is aan dure infrastructuur

missies is gevraagd in hun adviezen expliciet aan te geven hoe ze de crite-

zijn er meer vrijheidsgraden bij de besluitvorming. Per opleiding zal wor-

ria hebben toegepast.

den nagegaan wat wenselijk en mogelijk is, waarbij de kwaliteit van het
onderwijs voorop staat, maar soms ook hele praktische overwegingen
(zalencapaciteit, vermijden van reizen) een rol zullen spelen.

3

Opdracht aan kernteams

In lijn met de afgesproken inhoudelijke uitgangspunten zijn acht virtuele,
In overleg met de facultaire studentenraden (FSR'en) hebben de facul-

gemeenschappelijke departementen samengesteld op basis van inhou-

teitsbesturen een afwegingskader opgesteld, dat 10 uitgangspunten

delijk verwantschap. Elk departement is gekoppeld aan een thematisch
domein. Per virtueel departement is een kernteam ingesteld met leden
van zowel UvA als VU. Ieder kernteam verkent of samenwerking binnen
hun gebied een meerwaarde kan opleveren. Het kernteam stelt een strategisch meerjarenplan op voor onderzoek en onderwijs.

Over de uitwerking voor het onderwijs worden de kernteams geadviseerd
door verkenningscommissies die worden ingesteld door het Team Directeuren Onderwijs (TDO) van UvA en VU. Hier hebben ook studenten

Fotografie: Jorn van Eck
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zitting in. De verkenningscommissie buigt zich over de vraag aan welke
bachelor- en masteropleidingen het departement een bijdrage kan leveren, voor welke opleidingen UvA en VU een gezamenlijk programma zouden moeten aanbieden, waar differentiatie kan plaatsvinden en hoe de
verschillende opleidingen worden ingericht.
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Procedures bij wijziging onderwijsportfolio
Science in Amsterdam

Faculteitsbesturen en medezeggenschapsorganen hebben afspraken
gemaakt over de procedures die gevolgd zullen worden bij wijzigingen in
het onderwijsaanbod. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de
voorbereidingsfase, waarin verkenningscommissies en kernteams adviezen en voorstellen opstellen, en de formele besluitvormingsfase. De afspraken zijn vastgelegd in vier documenten.

4a. Stroomschema medezeggenschap wijziging onderwijsportfolio
In het stroomschema worden de procedures in de voorbereidingsfase
(verkenningscommissies, kernteams) en de besluitvormingsfase samengevat.

folio: opdracht, instelling, samenstelling en werkwijze van
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verkenningscommissies
In de toelichting ligt het accent op de voorbereidingsfase; omschreven
wordt hoe de verkenningscommissies worden ingesteld en samenge-
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4b. Toelichting op het stroomschema wijziging onderwijsport-
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steld, hoe hun opdracht tot stand komt en wat hun werkwijze is.

In deze procedure is de rol van de medezeggenschap bij de formele
besluitvorming over het onderwijsaanbod vastgelegd. Kern van de af-

4c. Procedure voor deelname studenten aan verkenningscommissies

spraken is dat wanneer wordt voorgesteld een opleiding voor meer dan
30% door de andere instelling te laten verzorgen, instemming van de
medezeggenschap noodzakelijk is. In alle andere gevallen wordt advies

Een actieve inbreng van studenten in de verkenningscommissies is es-

gevraagd.

sentieel voor de kwaliteit van de adviezen en voorstellen. Daarom is in
deze procedure vastgelegd hoe een – kwantitatief en kwalitatief – optimale deelname van studenten tot stand komt en wat de rol van de FSR'en
daarbij is.

5

Onderwijsvisie Science in Amsterdam

De opleidings- en onderwijsdirecteuren van UvA en VU hebben, in overleg met betrokken studenten, een gemeenschappelijke visie op het bèta-

4d. Procedure medezeggenschap bij wijzigingen in het onder-

onderwijs geformuleerd. In de visie wordt ingegaan op vragen als:

wijsaanbod Science in Amsterdam
■ Wat zijn onze leerdoelen en hoe verhouden die zich tot elkaar?
■ Wat verwachten we van onze studenten en docenten?
■ Welke leervormen gebruiken we?
■ Hoe bewaken we de kwaliteit van het onderwijs?

Fotografie: Vrije Universiteit
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■ Waarin onderscheidt ons onderwijsportfolio zich van dat van
andere bètafaculteiten?

In deze brochure is de Engelstalige versie van de onderwijsvisie opgenomen.
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6

Kaders Science in Amsterdam Bachelors

Andere kernteams zien op dit moment geen directe meerwaarde, of kiezen voor een meer gefaseerde aanpak.

Aansluitend op de gemeenschappelijke onderwijsvisie hebben de onderwijsdirecteuren een aantal kaders voor de bacheloropleidingen opge-

De kernteams die snel willen samenwerken geven aan dat ze behoefte

steld. De kaders zijn al informeel besproken met de FSR'en en worden

hebben aan een gemeenschappelijke aansturing van de betrokken afde-

nog (formeel) voor advies voorgelegd. Het is de bedoeling dat de verken-

lingen (VU) en instituten (UvA).

ningscommissies de kaders gebruiken bij hun adviezen over de inrich-

De faculteitsbesturen onderschrijven dat er heldere afspraken over de

ting van de opleidingsprogramma’s en curricula. Dit zorgt ervoor dat alle

governance gemaakt moeten worden; bij een intensieve samenwerking

opleidingen een heldere en vergelijkbare basisstructuur hebben, wat de

wordt de onderlinge afhankelijkheid zo groot en structureel dat een vorm

studenten helpt om de opleiding van hun keuze met succes te doorlopen.

van gezamenlijke besluitvorming essentieel is. Daarom is een Plan van
Aanpak voor de governance van de bètasamenwerking opgesteld. In dit

De kaders zijn een uitwerking van de onderwijsvisie en hebben betrek-

Plan van Aanpak worden de uitgangspunten voor het governancemodel

king op het rooster, de opbouw van de programma’s, majoren en mino-

geschetst en wordt beschreven welke stappen gevolgd moeten worden

ren, academische vaardigheden, het tutoraat, excellentie-onderwijs, en

om tot een gemeenschappelijke aansturing te komen. In het stappenplan

de interdisciplinaire opleidingen.

wordt expliciet aandacht besteed aan de rol en bevoegdheden van de
medezeggenschapsorganen.

7

Plan van Aanpak governance
bètasamenwerking

De medezeggenschapsorganen hebben positief over deze aanpak geadviseerd.

PAG I N A 10

Een jaar na de start van de discussie in kernteams is het duidelijk dat de
gewenste inhoud, omvang en tempo van de samenwerking varieert: Sommige kernteams zien veel meerwaarde in een gezamenlijke aanpak van
onderzoek en onderwijs en willen de samenwerking snel implementeren.
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De inhoud staat voorop
De samenwerking van de Amsterdamse bètafaculteiten wordt gedreven
door de inhoud. Maar de inhoudelijke meerwaarde verschilt per onderzoeksgebied. Daardoor is het vormgeven van de samenwerking een
meerjarig proces, waarvan wel de richting, maar niet het exacte eindpunt
bekend is.

Zo’n langdurig, dynamisch proces vraagt om een afgebakend speelveld
en heldere spelregels. Maar hoe belangrijk kaders en procedures ook
zijn, uiteindelijk gaat het om de inhoudelijke invulling ervan. Want alleen
aantoonbare verbetering van onderwijs en onderzoek en enthousiaste
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staf en studenten maken de bètasamenwerking succesvol.
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Gekoppelde documenten
Hieronder staan alle in deze brochure voorkomende gekoppelde documenten. Deze documenten bevinden zich binnen de intranetten van de
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit en zijn in te zien door
iedereen die toegang heeft tot het intranet.

■ Inhoudelijke uitgangspunten voor samenwerking
■ Afwegingskader locatiekeuzes
■ Stroomschema medezeggenschap wijziging onderwijsportfolio
■ Toelichting op het stroomschema
■ Rol van de medezeggenschap bij wijziging onderwijsaanbod
■ Onderwijsvisie - Education: mission & vision statement
■ Kaders voor de bacheloropleidingen
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■ Plan van Aanpak governance bètasamenwerking
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