
 

 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  

 

Geacht College van Bestuur, 
 
Middels deze brief wil de Gezamenlijke Vergadering (GV) reageren op de adviesaanvraag 
‘business case IT voor Onderzoek ’ (kenmerk: 2019-034021) d.d. 4 april 2019. De GV is positief 
gestemd over de voorstellen en voorziet u op onderstaande punten van advies. 
 
De toenemende digitalisering in onderzoek in verschillende disciplines gaat gepaard met een 
toenemende behoefte aan grote hoeveelheden storage voor onderzoeksdata die bovendien  
eenvoudig toegankelijk moet worden gemaakt voor rekenfaciliteiten. De adviesaanvraag geeft 
aan dat hiervoor investeringen in zowel hardware als geleverde services noodzakelijk zijn. De 
opslag van onderzoeksdata in de cloud is een manier die verschillende onderzoekers met elkaar 
kan verbinden maar die ook gevaren met zich meebrengt: de cyber security van dergelijke data 
moet daar nadrukkelijk grote aandacht krijgen en in alle opzichten zijn gewaarborgd. Zeer 
terecht merken UOC en EGOZ (pagina 7) op dat dit in alle componenten een onderdeel is 
waarvoor expliciete uitwerking noodzakelijk is. De GV gaat ervan uit dat wij te zijner tijd die 
uitwerkingen ontvangen.  
 
De toegankelijkheid van onderzoeksdata voor rekenfaciliteiten vraagt een flexibel concept van 
data verbindingen met SURFsara. Een grote afhankelijkheid van derden, zoals Microsoft, zou 
een dergelijke verbinding kunnen frustreren. De GV beveelt dan ook aan om voor de opslag van 
data en de verbinding daarvan met bijvoorbeeld het LISA cluster nauw contact te leggen met 
experts van zowel SURFsara als FNWI (FEIOG) die reeds ruime ervaring op dit vlak hebben.  
Ook het zelf in huis hebben van benodigde expertise op dit vlak is sterk aan te raden. Dat kan 
betekenen dat van bestaande medewerkers wordt gevraagd om zich bij te scholen of nieuwe 
medewerkers aan te stellen met WO kwalificaties op masterniveau. 
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De GV leest in het voorstel dat zaken als faciliteiten op het gebied van data analytics nog niet 
nader zijn uitgewerkt. De GV blijft graag nauw betrokken bij plannen op dit gebied en hoopt dat 
plannen die nu nog onvoldoende zijn uitgewerkt in een vroeg stadium worden gedeeld met de 
GV.  
 
Verder ziet de GV graag dat de data verbindingen, storage en toegankelijkheid tot 
rekenfaciliteiten goed zijn geborgd voor medewerkers aan de Zuidas, zoals ACTA. Op dit 
moment ervaren UvA-/VU-medewerkers van ACTA een lage kwaliteit van hun netwerk, terwijl 
de aanwezige glasvezel infrastructuur hiervoor geen verklaring kan zijn. De GV zou het op prijs 
stellen wanneer ICTS ook voor deze UvA-medewerkers een proactieve houding laat zien om 
faciliteiten op hoog kwaliteitsniveau beschikbaar te stellen; ook wanneer de netwerkfaciliteiten 
voor deze UvA-medewerkers in handen zijn van de VU. 
 
Hoogachtend,         
                                                 
Roeland Voorbergen 
Voorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 18|19 

Gerwin van der Pol 
Vicevoorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 18|19 

 
 
 
 


