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Huisvesting FNWI 2007 Huidige huisvestingssituatie

2465 studenten

1060 fte personeel

1 locatie

6325 studenten

1400 fte personeel

verschillende locaties

De afgelopen tien jaar heeft de FNWI een sterke groei doorgemaakt. 
Hierdoor is er, ondanks tijdelijke oplossingen, een groot ruimte tekort.  

Aangezien de verwachting is dat de populatie op de FNWI verder stijgt, is 
structurele uitbreiding hard nodig. Om in de ruimtebehoefte te voorzien 
wordt een nieuw gebouw op het Science Park voorgesteld, met als 
werktitel ASP 942. 
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Verwachte stijging studenten FNWI
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ASP 107

Onderwijs in niet-UvA gebouwen

ILLC en KdVI zijn respectievelijk sinds 2013 
en 2014 tijdelijk in ASP 107 gehuisvest

Structurele uitbreiding is hard nodig

ASP 942
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UvA onderwijsruimten, 
practicumruimte en 
studieplekken

Facilitaire zaken 
(zoals toiletten)

Ruimte voor wetenschappers 
van het IvI en het ILLC (inclusief 
werkruimte voor masterstudenten)

AI biedt ook aan wetenschappelijke disciplines buiten de informatica 
nieuwe mogelijkheden voor wetenschapsbeoefening. De UvA kan als 
brede universiteit bij uitstek een voortrekkersrol vervullen bij het 
onderzoek naar de maatschappelijke en ethische aspecten van AI, zoals op 
de gebieden: citizenship & democracy, culture & identity en AI, health 
and well-being. Hiervoor kent de universiteit verschillende, met elkaar 
samenhangende initiatieven, waaronder de benoeming van universiteits-
hoogleraren, een nieuwe, brede research priority area en een zwaarte-
krachtaanvraag (human(e) datasociety). In ASP 942 kunnen we meer van 
dit soort samenwerkingen creëren, stimuleren en versterken.

Co-creatie programma 
kantoren voor MKB, AI-research 
labs (ICAI), horeca, ontmoeting- 
en flexwerkruimte

In dit gebouw worden de medewerkers en studenten van het Instituut voor 
Informatica (IvI) en het Institute for Logic, Language and  Computation 
(ILLC) gehuisvest. Daarnaast biedt ASP 942 ruimte voor samenwerkings-
initiatieven (co-creatie). Het doel is om in het nieuwe gebouw ASP 942 
onderzoekers, docenten, studenten en wetenschappelijke partners en bedrij-
ven samen te brengen op het gebied van informatiewetenschappen in het 
algemeen, en Artificial Intelligence (AI) in het bijzonder. 

Het excellente AI-onderzoek en -onderwijs van de FNWI schept kansen 
op het gebied van technologische AI-innovatie, mede gezien de groeiende 
vraag uit het bedrijfsleven hiernaar. Om in deze opkomende behoefte te 
kunnen voorzien is  donderdag 26 april het Innovation Center for  Artificial  
Intelligence (ICAI) op het Amsterdam Science Park gelanceerd. ICAI is 
gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van AI-technologie door middel 
van industrie labs met bedrijfsleven, overheid en kennis instellingen. Naast 
industrie labs streeft ICAI naar het inrichten van maatschappelijke labs rond-
om de implicaties van AI voor mens en maatschappij. 
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ASP 942

Een structurele oplossing: ASP 942

Innovation Center for Artificial Intelligence

  Artificial Intelligence en de maatschappij
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ASP 942

CO-CREATIE PROGRAMMA

€15,1 MILJOEN

UVA PROGRAMMA

€29,9 MILJOEN

Facilitair

Onderwijsruimte

Kantoren / onderzoeksruimtes 

AI-bedrijven (MKB)

ICAI faciliteiten

Horeca, ontmoeting, flexwerkruimte

De totale investering voor de nieuwbouw is geraamd op €45 miljoen. 
De dekking hiervoor komt uit het Huisvestingsplan UvA (HvP). In 
het HvP 2018 was reeds €10 miljoen opgenomen voor uitbreiding van 
FNWI huisvesting. Deze post wordt in het HvP 2019 uitgebreid met 
€35 miljoen. Van de benodigde €45 miljoen is ⅔ bestemd voor onderwijs 
en onderzoek van de FNWI en ⅓ voor de realisatie van een co-creatie 
gedeelte voor onder andere het ICAI. De investeringen worden volledig 
terugverdiend uit huuropbrengsten en dankzij €4 miljoen subsidie van de 
Gemeente Amsterdam en €2 miljoen exploitatiebijdrage van de UvA. 

Eind mei 

· Het College van Bestuur neemt een 
voorgenomen besluit over de haalbaar-
heid van ASP 942. 

· Het College van Bestuur geeft de afde-
ling huisvestingsontwikkeling de op-
dracht om te starten met de ontwerpfase 
van ASP 942. In deze ontwerpfase zal 
een projectmanager worden aangesteld 
die het project verder gaat uitwerken, 
een ontwerpteam samenstelt en het Pro-
gramma van Eisen opstelt.

Juni

· Het CvB stelt de kaderbrief vast waar-
in de voorgenomen investeringen zijn 
opgenomen.

Juni-juli 

· Instemmingsperiode COR en de CSR 
kaderbrief (einde Instemmingsperiode 
13 juli).

€ 45
MILJOEN

De financiële kaders en de investeringen

Vervolgstappen 2018


