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Geachte decanen,
Het belang van ICT neemt in alle onderzoeksvelden toe. Uit de Contouren voor het Instellingsplan
2021-2026: “Digitalisering vormt een grote strategische uitdaging. [..] In het onderzoek
transformeert of verrijkt digitalisering de onderzoeksmethoden van bijna alle disciplines”. We staan
nu op een cruciaal punt om vorm te geven wat voor IT-onderzoeksvoorzieningen de UvA nodig
heeft. Dat moeten we doen vanuit een UvA-visie en onderschreven uitvoeringsplan. Die visie en
uitvoeringsplan moet tot stand komen met vertegenwoordigers van alle faculteiten in nauwe relatie
met het onderzoeksbeleid.
Het UOC adviseert het CvB op strategische zaken aangaande onderzoek. ICT is zo belangrijk voor
onderzoek dat het voor de hand ligt dat (ook) in de UOC het gesprek gevoerd wordt over een digitale
agenda voor onderzoek en de hoofdlijnen van de uitvoering daarvan. Het gaat hierbij om antwoorden
te geven op de vragen Waar willen we naar toe? (het opstellen van een digitale agenda) en Wat
willen we realiseren? (het opstellen van een meerjaren uitvoeringsplan). Tegelijkertijd is in het
afgelopen jaar gebleken dat de UOC graag ondersteund wordt bij het nadenken over IT-gerelateerde
onderwerpen. Deze ondersteuning organiseren we door een commissie in te stellen gericht op ICT.
De ICT voor Onderzoek Commissie (IOC) is een overleg van faculteiten en relevante diensten. In
gezamenlijkheid wordt een visie ontwikkeld met betrekking tot de ICT die nodig is voor het
onderzoek aan de UvA. De IOC adviseert de UOC en de Regiegroep ICT gevraagd en ongevraagd
met betrekking tot de digitale agenda, het meerjaren uitvoeringsplan (prioriteiten,
innovatie-voorstellen) en ICT-gerelateerde onderwerpen in het domein onderzoek. De commissie
betrekt bij de advisering nationale en internationale ontwikkelingen. De commissie stelt een digitale
agenda op (ondersteund door IM en betrekt hierbij relevante stakeholders). De digitale agenda en het
meerjarenplan worden uiteindelijk vastgesteld door het CvB. De diensten ICTS en UB zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenplan. De monitoring van de uitvoering vindt
plaats door de beleidsafdeling Informatiemanagement (IM).
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Wij willen u vragen voor 1 juli 2020 één (of twee) kandida(a)t(en), (ervaren onderzoeker(s) met
affiniteit met ICT in onderzoek, en die ook namens de faculteit kunnen spreken), inclusief
plaatsvervanger, aan te wijzen die met mandaat namens uw faculteit mede uitvoering kan geven aan
de taken van de IOC. Het College van Bestuur heeft prof. dr. ir. Cees de Laat, hoogleraar Systems
and Network Engineering (FNWI), gevraagd en bereid gevonden om voorzitter te zijn van dit
overleg.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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