Van:

Andy Pimentel, Wan Fokkink, Jan Bergstra

Aan:

Leden VC2

Datum: 12 september 2014

Beste mensen,
Op 26 juni heeft een bijeenkomst van VC2 plaatsgevonden waarin het feitelijk over 2 zaken ging:
de huisvestingsplannen en de stand van zaken van de werkgroepen (zie verslag in dropbox).
Afgesproken is toen dat Wan en Andy een brief aan Maarten van Steen en Jan Bergstra zouden
sturen waarin de zorgen worden geuit over de huisvestingskwestie (dit is inmiddels gebeurd) en dat
de werkgroepen de opdracht zouden afronden. Dat zou de basis vormen voor een discussiestuk dat
besproken wordt met VC2 en studenten.
De conclusie uit overleg met de decaan is dat er geen enkel besluit ligt over de exacte vorm van
samenwerking, of integratie van de informatica instituten / departementen, na een eventuele
verhuizing van het IvI naar de Zuidas. Er wordt uitdrukkelijk ruimte geboden aan de
onderwijsinstituten / opleidingen om de mate van en de inhoud van de samenwerking zelf vorm te
geven.
De uitkomsten van de werkgroepen zijn wisselend (zie dropbox).

Hoe nu verder?
Wij stellen het ons als volgt voor.
We gaan door met samenwerken en afstemmen, maar dan gefaseerd. Daarmee laten we de intentie
los om in één batch alle opleidingen naar Joint Degree om te zetten. Er bestaat nog steeds twijfel
over de haalbaarheid daarvan. Daar komt bij dat de onzekerheid over de beschikbare omvang van de
menskracht die nodig is om de plannen uit te werken de twijfel versterken om alles in 1 keer aan te
pakken.
In onderstaande twee tabellen wordt een overzicht gegeven van bestaand en gewenst
opleidingsaanbod in de Informatiewetenschappen VU en UvA. Daarbij is rekening gehouden met de
opbrengst van de werkgroepen in Verkenningscommissie 2 en wordt uitgegaan van huisvesting op
Science Park Zuid. De huisvestingsintenties zijn onlangs bevestigd door de decaan aan het Kernteam
IW, uiteraard onder het voorbehoud van de uitkomsten van het te volgen medezeggenschapstraject.
In de kolom “gewenste situatie” worden de volgende drie categorieën gehanteerd.
1. Joint Degree. Hiermee wordt gedoeld op een opleiding waarvoor VU en UvA samen
verantwoordelijkheid dragen. Dit dient te worden uitgewerkt in een gemeenschappelijke
1

overeenkomst. De afgestudeerden ontvangen een diploma met de logo’s van beide instellingen.
De opleiding is als Joint Degree geaccrediteerd en als zodanig opgenomen in het CROHO. In de
tabel komen twee verschillende smaken voor: van twee bestaande opleidingen één joint degree
vormen (waarmee een croho-label wordt ingeleverd) en van twee bestaande opleidingen twee
joint degrees vormen, waarbij in elk geval twee verschillende opleidingsnamen noodzakelijk zijn.
Joint Degree is een formele benaming waarvoor ook formele erkenning door de NVAO is vereist,
overeenkomstig de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.
2. Single Degree. Dit duidt op een unieke opleiding die in de praktijk wordt verzorgd door of VU of
UvA en ook onder de verantwoordelijkheid van de betreffende instelling valt.
3. Joint Program. Dit is geen officiële juridische term. In deze context wordt daarmee gedoeld op
opleidingen die onder verantwoordelijkheid vallen van VU of UvA en waar in de praktijk
docenten van beide instellingen een substantieel deel van het – verplichte – onderwijs
verzorgen. Er is geen harde grens om te bepalen of een programma ‘joint’ is. Als richtsnoer kan
worden uitgegaan van minimaal 30 % verplichte onderdelen die door docenten van ‘de andere
instelling’ worden verzorgd. Voor de opleidingen die in onderstaande tabel als joint program
worden aangeduid geldt dat deze op termijn (dat wil zeggen binnen 1 tot 6 jaar) worden
ontwikkeld tot formeel geaccrediteerde joint degree opleidingen. Voor zover bekend hanteert
de NVAO als richtsnoer dat als twee instellingen een joint degree willen aanbieden zij elk voor de
helft moeten participeren. Om van joint program naar joint degree te komen zal er dus moeten
worden toegewerkt naar volledig gelijkwaardige deelname van VU en UvA in de opleiding.
Portfolio BSc onderwijs
Bachelor opleidingen VU
1
per 1-9-2014

Bachelor opleidingen UvA
2
per 1-9-2014

Computer Science (croho nr.
50426)

Informatica (croho nr. 56978)

Informatie, Multimedia en
Management (56869)

Lifestyle Informatics (56983)
(voorheen Kunstmatige
Intelligentie)

Informatiekunde (56842)
Binnen deze VU en UvA opleiding
fungeren 3 richtingen:
 Web & media
 BIS
 Game Studies
Kunstmatige Intelligentie
(56981)

Business Analytics (56856)
Voltijd en deeltijd

Gewenste situatie
3
per 1-9- 2017

Bijzonderheden

2 joint degrees*

2 joint programs

2 joint programs

single degree VU

*Hierover vindt nog overleg plaats binnen de onderwijsdirectie. Voorkeur heeft de joint degree,
maar er moet nog blijken uit vervolgoverleg of dit binnen deze termijn is te realiseren.
1

Computer Science is sinds september 2013 Engelstalig en Lifestyle Informatics wordt volgens planning per
september 2015 Engelstalig. De twee andere BSc opleidingen van de afdeling zijn Nederlandstalig.
2

Alle BSc opleidingen van de FNWI zijn Nederlandstalig.

3

Er wordt vanuit gegaan dat huisvesting van het domen IW van VU en UvA per september 2017 op Science
Park Zuid zal zijn.
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Portfolio MSc onderwijs 4
Master opleidingen VU
per 1-9-2014
Artificial Intelligence (66981)
(120 EC). Specialisaties:





Cognitive Science
Human Ambience
Intelligent Systems Design
Webscience

Master opleidingen UvA
per 1-9-2014

Gewenste situatie
per 1-9- 2017

Bijzonderheden

2 joint degrees*

De naam van de
opleiding zal aangepast
moeten worden t.b.v.
twee onderscheidbare
JD’s, bijv. AI en Socially
Aware Computing. Zie
voor details de
resultaten van
werkgroep 5.

Artificial Intelligence (66981)
(120 EC). Tracks:







Gaming
Intelligent Systems
Learning Systems
Natural Language Processing
and Learning
Web Information Processing

Computer Science (60300)
(120 EC). Specialisaties:







Foundations of Computing
and Concurrency
Internet and Web Technology
Computer Systems & Security
High-Performance Computing
Software Engineering

Computational Science (60299)
(120 EC)

2 joint degrees

Information Studies (60229)
(60 EC). Tracks:
Information Sciences (60255)
(60 EC)






Business Information Systems
(BIS), vt en dt
Human Centered Multimedia
(HCM), vt en dt
Game Studies, alleen vt

Parallel Distributed Computer
Systems (60802)
Topmaster (120 EC)

2 joint degrees

De naam van de
opleiding zal aangepast
moeten worden t.b.v.
twee onderscheidbare
JD’s, bijv. BIS en HCM. Er
is veel samenwerking
5
tussen beide masters.

single degree VU

Business Analytics (66856)
6
(120 EC). Specialisaties:





single degree VU

Business process optimization
Computational intelligence
Financial risk management

Bioinformatics (Systems
Biology) (60106) (120 EC)

Life Sciences (Systems Biology)
(60225) (120 EC)

Ondergebracht in domein Exacte
Wetenschappen / Informatica

Ondergebracht in domein
Biologie / Levenswetenschappen

1 joint degree

Gaat mee in de
accreditatieronde van
7
2015-2016.

Software Engineering (60228)
(60 EC) voltijd en deeltijd. Tracks:




Analysis of Large-scale Software
Systems (ALSS)
Development of Technical

4

1 joint program

Alle masteropleidingen van FNWI en FEW zijn Engelstalig.
BIS en HCM hebben vrijwel hetzelfde programma, Gaming is voornamelijk UvA. De vraag is hoe dit verder
ondergebracht moet worden is nog onopgelost. Er is interesse (voornamelijk aan de VU) voor een 2 jarige track
Game Studies. Gedacht wordt aan een 2 jarige kopstudie, al dan niet als track in een tweejarige
masteropleiding.
6
De BA opleiding wordt zowel voltijds, deeltijds als duaal aangeboden.
7
Dit vergt spoedige besluitvorming op meerdere aspecten, waaronder naamgeving en indeling in domein. Bij
de VU bestaat een sterke voorkeur voor aanbieding bij het domein IW.
5

3

Software Systems (DTSS), alleen
vt

System & Network Engineering
(60227) (60 EC) voltijds en
deeltijd. Tracks:




1 joint program

Network
Forensic

Logic (60226)
(120 EC)

single degree UvA

Alleen als ILLC naar SPZ
gaat is het plausibel de
opleiding daar te
huisvesten.

* Hierover vindt nog overleg plaats binnen de onderwijsdirectie. Voorkeur heeft de joint degree,
maar er moet nog blijken uit vervolgoverleg of dit binnen deze termijn is te realiseren.

Acties
a. Een bijeenkomst plannen met de leden van VC 2 om te bespreken hoe we verder gaan. Wat
ons betreft is op dezelfde wijze voortgaan met VC2 niet zinvol. Een belangrijke doelstelling
was om over en weer elkaars werk, aanpak, sfeer e.d. beter te leren kennen. We denken dat
dat gelukt is. De resultaten van de werkgroepen zijn wisselend en daarvoor steken we ook
de hand in eigen boezem. We realiseren ons dat de opdracht niet voor iedereen even helder
was en dat door de gemengde samenstelling van de werkgroep wel de
‘kennismakingsdoelstelling’ bereikt kon worden, maar niet alle inhoudelijke doelstellingen.
Wat ons daarbij parten heeft gespeeld zijn onzekerheden over de aanpak van joint degrees
en mogelijke wijzigingen in huisvestingsplannen. Hierover valt nu te zeggen dat de
huisvestingsplannen van het bestuur duidelijk zijn: Informatiewetenschappen zal
gelocaliseerd worden op Science Park Zuid en de joint degrees zullen gefaseerd worden
aangevraagd.
Na deze bijeenkomst zullen er opnieuw werkgroepen worden gevormd, maar nu veel
gerichter op specifieke (clusters van verwante) Ba of Ma opleidingen. Daarbij zullen we ook
meer studenten gaan betrekken. We zullen hierover spreken met vertegenwoordigers van
de studieverenigingen om langs die lijn meer actieve studenten te betrekken bij onze
samenwerkingsplannen.
b. Tenslotte lijkt het ons zinvol om, als reactie op onze plannen, niet alleen feedback te
organiseren uit eigen geledingen, maar ook van alumni en deskundigen van andere
instellingen.
Graag horen we in de te plannen (laatste) bijeenkomst hoe jullie tegenover de hiervoor
geschetste voorstellen staan.
Met vriendelijke groet,
Jan Bergstra
Wan Fokkink
Andy Pimentel
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