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1. Roadmap Informatics  
(Bijlage 5 bij definitief besluit vorming samenwerkingsinstituten) 
 
 
Afronding Fase 0:  
Binnen domein informatica, onderzoek: Kernteamoverleg, gericht op onderzoek naar de mogelijkheden 
en wenselijkheid van samenwerking UvA-VU in het informaticadomein. Interne en externe analyse van 
de mogelijkheden voor samenwerking. Gemeenschappelijke visie in de SEP zelfstudie. 
Afronding door een rapportage met een inhoudelijke visie op de samenwerking (inclusief mogelijke 
onderzoekzwaartepunten), en een oplijsting van de issues die geadresseerd moeten worden, voordat 
een definitief besluit tot de vorming van een gemeenschappelijk instituut kan worden genomen. 
Binnen domein informatica, onderwijs: Verkenningen van de ontwikkeling van het onderwijsportfolio 
waar het vakgebied in participeert. Instelling van Joint degrees, inmiddels geaccordeerd door NVAO. 
Algemeen: Onderzoek naar mogelijke organisatorische structuur en juridische haalbaarheid van 
samenwerkingsverband door instituut/afdeling, faculteiten en centrale staven van beide universiteiten. 
Afronding door een rapportage met werkbare uitgangspunten voor een uiteindelijk besturingsmodel 
voor samenwerking, in de vorm van een eerste concept gemeenschappelijke regeling (voor fase 2).  
 
Besluit 1: Start van de samenwerking “Amsterdam Informatica” (werktitel) tussen de partijen (IvI-UvA 
en Afdeling Informatica VU) met twee hoofdpunten: 
 
(I) Afgestemde besluitvorming van de twee partijen op basis van samenwerkingsafspraken. 
Onderliggende informatie: inhoudelijk visie op samenwerking zoals door kernteams/zelfstudie 
opgeleverd, planning van de joint degrees.  
 
(II) Voorbereiding van de vestiging van een samenwerkingsinstituut (volgens de WHW, artikel 8.1) 
Informatica en instellen programmaorganisatie daarvoor door FB/DT. Onderliggende informatie: 
concept besturingsmodel, en procedureafspraken over het te volgen traject door de inrichting van een 
programmaorganisatie. 
Advies medezeggenschap faculteiten (d.w.z. eerst voorgenomen besluit, dan besluit). 
Uitspraak van CvB waarin dit ingezette traject wordt gesteund. 
 
Fase 1:  

(I) Inhoudelijke samenwerking 
In fase 0  is geconcludeerd dat de potentie van de informatica in Amsterdam zeer hoog is, en is er een 
gemeenschappelijke visie ontwikkeld om hier maximaal van te profiteren. Vanaf 1/1/2016 wordt dit 
verder geïmplementeerd, waarbij er geen formele veranderingen plaatsvinden (instituut/afdeling en 
hun planning en control cycli blijven bestaan), maar waarbij er wel een nieuwe managementstructuur 
start voor de inhoudelijke ontwikkeling van Informatica Amsterdam: management overleg informatica 
Amsterdam – MOIA. In het MOIA komen alle besluiten aan de orde op het gebied van (i) werving en 
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selectie van nieuwe staf, (ii) de ontwikkeling en profilering van onderzoeksprioriteiten, (iii) het onderling 
beschikbaar stellen van faciliteiten (bijv. op basis van reciprociteit), (iv) de strategie ter verwerving van 
externe middelen, en (v) bijdragen aan de uitvoering  van de geaccordeerde ‘joint degrees’ en andere 
gemeenschappelijke opleidingen. Besluiten op deze terreinen worden genomen binnen het Instituut 
voor Informatica/FNWI en de afdeling Informatica/FEW, maar behoeven instemming van de andere 
organisatie, waarbij de (financiële) gevolgen over en weer inzichtelijk worden gemaakt. Het MOIA legt 
verantwoording af aan de decaan FNWI en het Faculteitsbestuur FEW;,   bij patstellingen wordt 
geëscaleerd volgens de gebruikelijke facultaire lijnen. Het MOIA bestaat uit de directeur Instituut voor 
Informatica (FNWI), het  afdelingshoofd Informatica (FEW) en hun managementteams. Het MOIA kiest  
uit haar midden een voorzitter, die de vergaderingen voorzit en eerste aanspreekpunt is voor alle 
onderwerpen betreffende het MOIA.  
Voor inhoudelijke reflectie op (grote) strategische plannen organiseert het MOIA extern advies 
(bijvoorbeeld instellen gemeenschappelijke adviesraad, of commissie extern rapport).  
Deze uitgangspunten zullen worden vastgelegd in samenwerkingsafspraken tussen de partijen. 
 

(II) Programmaorganisatie samenwerkingsinstituut 
De programmaorganisatie bereidt een voorgenomen besluit voor tot de formele oprichting van een 
Samenwerkingsinstituut informatica (werktitel), waarbij bevoegdheden worden overgedragen van het 
Instituut voor Informatica en de afdeling Informatica naar het samenwerkingsinstituut. De vorming van 
het samenwerkingsinstituut wordt gemotiveerd vanuit de inhoudelijke analyse uit Fase 0 (met 
actualisatie indien nodig, op basis van doorgaande interne/externe discussies), de afgeronde 
verkenningen in onderwijs en al ingezette veranderingen in onderwijs (joint degrees en gezamenlijk 
onderwijsportfolio). De programmaorganisatie richt zich op alle issues die moeten worden geadresseerd 
met betrekking tot aansturing, financiën en bekostiging, locatie en transitie, representatie 
medezeggenschap en identiteit/naamgeving. 
De programmaorganisatie levert de volgende producten op:  

1. Een uit het besturingsmodel afgeleide Gemeenschappelijke Regeling1 voor het specifieke 
samenwerkingsinstituut (art. 8.1. WHW).  

2. Een implementatiedocument, dat specifiek is voor de informatica, maar tegelijk raakt aan 
bredere ontwikkelingen (onderwijsorganisatie, huisvesting, externe partijen, concernsystemen 
en begrotingssystematiek). Dit behelst projectplannen voor: 

a. Verdere invulling van een gezamenlijk onderwijsportfolio, in overleg met de 
onderwijsorganisatie en de commissie die het portfolio ontwikkelen; 

b. Relocatie en transitie, organisatorische en financiële aspecten, afgestemde met het 

huisvestingsprogramma bètasamenwerking UvA/VU. 
c. Identiteit en profilering: vorming van één instituut (sociale cohesie) en beeld naar de 

”buitenwereld” (incl. NWO, EU, private partners, etc ). 

                                                           
1 De regeling beoogt generiek toepasbaar te zijn voor meerdere samenwerkingsinstituten UvA en VU. 
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d. Harmonisatie van beleid van de betrokken faculteiten en harmonisatie en afstemming van 
facultaire en universitaire processen, systemen en regelgeving. 

De programmaorganisatie bestaat uit deze vijf deelprojecten (1, 2a-d), met een stuurgroep die de 
voortgang in de projecten monitort en zorgt voor onderlinge afstemming, draagvlak intern en 
communicatie extern. De stuurgroep bestaat uit de projectleiders van de deelprojecten, de leiding van 
instituut resp. afdeling, de directeur samenwerking en vertegenwoordiging vanuit de staf (WP, PhDs). 
De stuurgroep wordt geleid door een voorzitter, die bij voorkeur uit haar midden wordt aangezocht, na 
overleg met de decaan. De stuurgroep overlegt maandelijks met de facultaire leiding (decaan/vice-
decanen).  
De deelprojecten worden bemenst met relevante expertise voor bijv. onderwijs, huisvesting, financiën, 
HRM, juridische aspecten. De projectleider per project is verantwoordelijk voor de voortgang.  
 
 
Besluit 2: Oprichting door decaan FNWI en faculteitsbestuur FEW van het samenwerkingsinstituut op 
basis van bovenstaande stukken.  
Advies van medezeggenschap facultair. 
Goedkeuring door Colleges. 
 
Fase 2:  
Nadat besluit 2 is genomen wordt het samenwerkingsinstituut operationeel. Opheffing van de MOIA, 
start met nieuw formeel bestuur van het samenwerkingsinstituut, met leiding en verantwoordelijkheden 
zoals in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alle 
systemen vanaf de start geharmoniseerd hoeven te zijn (de ontwikkeling mag niet worden beperkt door 
de tijd die veranderingsprocessen vergen), maar er moet wel een uitvoeringsplan liggen om dit te 
bereiken. 
 
Uiteindelijk kan op termijn - wanneer de harmonisatie (financieel, personeel) verder is gevorderd - de 
Gemeenschappelijke Regeling worden aangepast naar een tweede versie.  
 
 


