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Besluit 

Datum: 
Nummer: 
Onderwerp: 

28 februari 2017 
2017hcb002 
Bestuurlijke ontvlechting HvA-UvA 

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam: 

gezien: 

het rapport Evaluatie Bestuurlijke Samenwerking van Berenschot: De opbrengst van bestuurlijke 
samenwerking UvA-HvA - Een evaluatie van de periode 2000-2016 (d.d. 8 september 2016); 
het rapport Evaluatie Bestuurlijke Samenwerking van Deloitte: Evaluatie gemeenschappelijke 
diensten UvA-HvA in opdracht van Colleges van Bestuur UvA en HvA (d.d. 8 september 2016); 
het rapport Berenschot Besturing Gemeenschappelijke Diensten UvA en HvA (d.d. 27 oktober 
2016); 
de instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA (CMR) d.d. 21 december 
2016 met het op 31 oktober 2016 voorgenomen besluit; 
de bevestiging van de CMR d.d. 9 februari 2017 van deze instemming, inclusief de aangevulde 
toelichting op het besluit (d.d. 27 januari 2017); 
de instemming van de Gezamenlijke Vergadering van de UvA (GV) d.d. 28 februari 2017 met het 
voorgenomen besluit en met de aangevulde toelichting (d.d. 27 januari 2017) op het besluit; 
het besluit van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (d.d. 28 februari 
2017, nummer 2017cb0044). 

overwegende: 

de overtuiging van het CvB dat de personele unie van het bestuur van de HvA en de UvA niet 
(meer) voldoende toegevoegde waarde biedt voor beide instellingen; 
dat samenwerkingsverbanden tussen HvA en UvA gezien hun meerwaarde voor onderwijs en 
onderzoek ook na het beëindigen van de personele unie zullen blijven bestaan en verder worden 
uitgebouwd; 
de conclusie uit het rapport Evaluatie Bestuurlijke Samenwerking dat de kwaliteit en 
doelmatigheid van de dienstverlening is verbeterd als resultaat van de samenwerkende diensten; 
de wens dat de behaalde successen en voordelen van de dienstverlening van de 
gemeenschappelijke diensten van HvA en UvA behouden blijven voor HvA en UvA, en dat de 
diensten onderdeel blijven van de universitaire gemeenschap en hogeschoolgemeenschap; 
dat de komende bestuursperiode zich zal kenmerken door het verder ontwikkelen van de 
strategische koers op het gebied van samenwerking in het hoger onderwijsdomein van de 
Amsterdamse metropoolregio. 
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gehoord: 

medewerkers en studenten HvA en UvA; 
de medezeggenschap (GV, CMR, GOR en DSD); 
de decanen van beide instellingen; 
de directeuren van de dienstverlenende eenheden; 
de directeuren en hoofden van de staf van beide instellingen; 
de directeuren bedrijfsvoering. 

besluit: 

1. de Raden van Toezicht te verzoeken de personele unie van de Colleges van Bestuur van de 
Hogeschool van Amsterdam en van de Universiteit van Amsterdam te beëindigen met ingang 
van 1 maart 2017 en de hierop betrekking hebbende reglementen en regelingen aan te laten 
passen indien en voor zover deze betrekking hebben op de ontvlechting; 

2. de huidige eenheden met een gezamenlijke opdracht of een gezamenlijke aansturing te 
ontvlechten, met uitzondering van DIV, BKT/IXA, P&O Advies, IRS, Integrale Veiligheid en 
Huisvestings Ontwikkeling/Bureau Nieuwbouw; 

3. de bestaande gecombineerde diensten AC, FS, ICTS en Bibliotheek te behouden voor de HvA 
en UvA en de onderlinge verbinding van de dienstverlening tussen en de kwaliteitsverbetering 
van de diensten verder uit te bouwen ten behoeve van het primaire proces; 

4. de nieuwe opdracht voor Studenten Services UvA en Studentenzaken HvA geen onderdeel te 
laten zijn van dit ontvlechtingsbesluit. 

~-. dr. Geert T.M. ten Dam, 
voorzitter 


