
Definitief besluit vorming Samenwerkingsinstituten 

 

Het FB FEW/FALW-VU en de decaan FNWI-UvA, 

Gezien het met de medezeggenschapsorganen afgestemde “Plan van Aanpak governance 
bètasamenwerking”, d.d. 21 augustus 2015, 

Kennis genomen hebbende van de inhoudelijke rapportages van de kernteams Informatics, Physics & 
Astronomy (P&A) en Earth, Ecology & Environment (EE&E) en hun aanbeveling om de samenwerking op 
termijn te verankeren in een gemeenschappelijke besturing van de in de kernteams vertegenwoordigde 
eenheden; 

Kennis genomen hebbende van de adviezen van de FSR en ODC FEW-VU, de FSR en ODC FALW-VU, de 
FSR FNWI-UvA en de OR FNWI-UvA over het ‘Voorgenomen besluit vorming Samenwerkingsinstituten’; 

Besluiten: 

- Op grond van de verstrekte inhoudelijke motivatie (bijlagen 1, 2 en 3) in te stemmen met het 
voornemen van de kernteams Informatics, Physics & Astronomy (P&A) en Earth, Ecology & 
Environment (EE&E) om de samenwerking te intensiveren en de instelling van een 
samenwerkingsinstituut voor te bereiden; 

- Het kernteam Earth, Ecology & Environment te verzoeken een aanvullende sterke-zwakte 
analyse op te stellen en met de betrokken medewerkers te bespreken; 

- De medezeggenschapsorganen over de uitkomst van de sterke-zwakte analyse en de 
gesprekken met de medewerkers te informeren; 

- De kernteams Informatics en P&A per 1 april 2016 en het kernteam EE&E per 1 juni 2016 op te 
heffen; 

- In overleg met de betrokken afdelingshoofden en instituutsdirecteuren per 1 april 2016 voor 
Informatics en P&A en per 1 juni 2016 voor EE&E een programmaorganisatie in te stellen, 
volgens de lijn aangegeven in de “Roadmap Informatics” (bijlage 5) en de 
medezeggenschapsorganen daarover te informeren; 

- De programmaorganisaties te verzoeken bij de vorming van het samenwerkingsinstituut het 
“Model voor een Samenwerkingsinstituut” (bijlage 4) als richtlijn te hanteren, waarbij 
voortschrijdend inzicht kan leiden tot aanpassingsvoorstellen in de gemeenschappelijke 
regeling;  

- De directeur bètasamenwerking op te dragen te zorgen voor de ‘horizontale afstemming’ tussen 
de drie programmaorganisaties, leidend tot afgestemd beleid en regelingen die voor alle 
onderhavige gevallen werkbaar zijn; 



- De medezeggenschapsorganen periodiek te informeren over de voortgang van de 
werkzaamheden van de programmaorganisaties; 

- Het afdelingshoofd Natuur en Sterrenkunde (FEW) en de directeuren IoP en API (FNWI), 
respectievelijk het afdelingshoofd Informatica (FEW) en de directeur IvI (FNWI), respectievelijk 
de afdelingshoofden Aardwetenschappen, Ecologische wetenschappen en IVM (FALW) en de 
directeur IBED (FNWI), te verzoeken de programmering van het onderzoek en de daarvoor 
noodzakelijke inzet van medewerkers en middelen te coördineren en hiervoor een tijdelijk 
managementoverleg in te stellen, zoals omschreven in de “Roadmap Informatics” (bijlage 5); 

- Voorafgaand aan een voorgenomen besluit over de instelling van een samenwerkingsinstituut 
de medezeggenschapsorganen te informeren over het beoogde portfolio van het onderwijs dat 
door het samenwerkingsinstituut zal worden verzorgd en de beoogde locaties van de 
opleidingen en over de beoogde locaties, infrastructuur en voorzieningen voor de betrokken 
onderzoeksgroepen, het moment van verhuizen (indien aan de orde) en de eventueel daarmee 
samenhangende kosten, waarbij wijzigingen in onderwijsaanbod en locatie volgens de 
bestaande wet- en regelgeving en procedureafspraken aan de medezeggenschapsorganen 
zullen worden voorgelegd. 

-  De advisering over de locatie van opleidingen te beleggen bij de al bestaande en nog in te 
stellen verkenningscommissies onderwijs en hiervoor in overleg met de FSR-en (aanvullende) 
opdrachten op te stellen. 

- Voorafgaand aan een voorgenomen besluit tot instelling van een samenwerkingsinstituut een 
plenaire discussiebijeenkomst voor alle betrokken medewerkers en studenten te organiseren en 
over de vorm daarvan te overleggen met de medezeggenschapsorganen en de betrokken 
afdelingen en instituten. 

 
 
 
 


