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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von 

Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor) 
Afmelding: Helbing 
 
1. Opening 

Het College staat bij aanvang van de vergadering stil bij het overlijden van Jeroen Oerlemans, 
een van de huisfotografen van de UvA, dit weekeinde in Libië. 
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 22 en 29 september 2016 
Het verslag van 22 september jl. wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. 
Ten Dam meldt dat zij een concept heeft ontvangen van de beoogde brief aan de GV over de 
voorinvesteringen.  
 
Het verslag van 29 september jl. wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. 
N.a.v. het verslag wordt gemeld dat de rechter naar verwachting op 14 december a.s. uitspraak 
doet in de zaak rondom de Krim-artefacten in het APM.  
Ten Dam heeft navraag gedaan naar de betrokkenheid van studenten bij de selectie van de 
decaan FdG: de studentenraad heeft instemming gegeven op het profiel. Verder hebben 
studenten geen zitting gehad in de sollicitatiecommissie, maar worden zij wel gehoord voordat 
benoeming kan plaatsvinden.  
 
Voor het eerst is een actielijst bijgevoegd; het College concludeert dat het format prettig is en 
neemt de lijst door.  Voor de HvA wordt eenzelfde lijst opgesteld. 
 

3. Mededelingen 
• Schmidt informeert naar de verwerking van de middelen voor Blended Learning in de 

begroting; Amman heeft de afspraak gemaakt dat Vice-Provost Van Baalen een 
bestedingsvoorstel doet, waarna de middelen in 2017 gevonden zullen worden. Naar 
verwachting zal het grootste deel van de bestedingen in 2018 (of zelfs 2019) plaatsvinden.  

• Het College verzoekt om voorafgaand aan de VSNU-tweedaagse in vergadering te spreken 
over ideeën m.b.t. de inrichting en werkwijze van de VSNU (project VSNU 2.0).  

• N.a.v. incidenten bij het ASC heeft Ten Dam direct (bij afwezigheid van Maex die in het 
buitenland was) een gesprek met de studenten gevoerd. De vereniging heeft aangegeven een 
brief van het College op prijs te stellen, waarin de kaders scherp worden aangegeven; dit biedt 
hen intern de mogelijkheid om beleid strakker te handhaven. Ten Dam en Maex bezien verder 
gezamenlijk op welke wijze het huidige convenant geactualiseerd moet worden.  
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• Euving heeft geparticipeerd in een landelijke oefening m.b.t. een cyberaanval. Daaruit zijn de 
nodige belangrijke inzichten gekomen; de UvA presteerde redelijk goed.  
 

4. Hervormingsagenda 
Diversiteit: het College bespreekt een conceptreactie op het rapport van de Subcommissie 
Diversiteit dat op 12 oktober a.s. gepresenteerd wordt.  
In het algemeen vindt het College het van belang dat diversiteit als thema goed belegd raakt, 
door de hele organisatie heen. Het College bespreekt e.e.a. met decanen in het CBO van heden.  
 
Student-assessor: Schmidt licht toe dat de CSR het bijgevoegde advies heeft geformuleerd in 
zijn vergadering en dit graag met het College bespreekt in de OV van 11 oktober a.s., waarna in 
de interne vergadering van 12 oktober a.s. gestemd zal worden over het raadsstandpunt.  
De CSR doet voorstellen die in essentie de onafhankelijkheid van de assessor (van zowel CvB 
als CSR) aan kunnen tasten. Ten Dam en Maex bespreken dit met de CSR op 11 oktober a.s.  
 

5. Evaluatie samenwerking UvA/HvA 
Het position paper zal heden uitgebreider besproken worden in het gezamenlijke CBO. 
Het gezamenlijke BVO leidde niet tot uitgesproken reacties van de directeuren. Amman meent 
hierin vooral een roep om snelle duidelijkheid te zien.  
Het College discussieert enige tijd over het belangrijkste dossier bij de diensten: de 
samenwerking van StS en SZ, waarbij verschillende methodes de revue passeren. De Jong pleit 
voor zorgvuldigheid, terwijl eenheden aandringen op een snelle uitspraak over het vervolg van 
de samenvoegingsopdracht. Op korte termijn wordt een moment gezocht waarin het College 
langer over deze onderwerpen kan spreken, in aanwezigheid van Lammers.  

 
6. Instemming benoeming bijzonder hoogleraar Gender Based Violence vanwege de 

Stichting Atria in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. R.G. Römkens tot bijzonder 
hoogleraar Gender Based Violence vanwege de Stichting Atria in de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.  

  
7. Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens  

Lürsen merkt op dat zij Koppenol geadviseerd heeft met faculteiten in gesprek te gaan over 
implementatie en bewustwording. Verder wordt er gewerkt aan een procedure voor meldingen. 
De rol van de medezeggenschap is daarbij van groot belang. Het College is akkoord met het 
voorstel voor het privacybeleid en legt het voor aan de medezeggenschap.  
 

8. Gewijzigd beleid doorgifte van data buiten de EU en gevolgen inwerkingtreding Privacy 
Shield VS-EU  
Het College is conform voorstel akkoord met het gewijzigde beleid voor doorgifte van data 
buiten Europa en informeert daarover de medezeggenschap.  

 
9. Verbetering informatievoorziening en formulier WBP-meldingen  

Het College is conform voorstel akkoord met de verbetering van informatievoorziening en 
informeert daarover de medezeggenschap.  
 

10. Reactie verzoek samenwerking InHolland/ROC/Wellantcollege t.b.v. mogelijke vestiging 
in Amsterdam Sciencepark  
Het College deelt de insteek van het bijgevoegde concept dat het verzoek voor mogelijke 
vestiging van InHolland/ROC/Wellantcollege op het Science Park tegen lager tarief zakelijk 
bezien moet worden. Een dergelijke vestiging draag niet bij aan de doelstellingen van het 
Science Park, noch aan de betaalbaarheid van Park en exploitatie. De formulering kan op een 
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enkel punt verhelderd worden; Ten Dam doet daarvoor een voorstel voordat de brief verzonden 
kan worden.  

 
11. Bestuurlijke overleggen 
a. Conceptagenda Gezamenlijk CBO UvA/HvA d.d. 6 oktober a.s.: de agenda is voldoende 

besproken.  
b. Grote Staf UvA-HvA d.d. 11 oktober a.s.: het position paper vormt het voornaamste 

agendapunt; tevens worden alle commentaren die deelnemers op het eerdere concept inzonden 
gebundeld en bijgevoegd. Het College zou deze commentaren ook graag ontvangen.  

c. Agenda RvT Audit Committee d.d. 12 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
 

12. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken.  
b. Uitnodigingenlijst: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de uitnodigingenlijst.  

 
13. Rondvraag 
• Er is een felicitatie gestuurd aan de RUG, voor de Nobelprijs voor Chemie die mede aan prof. 

dr. Ben Feringa is toegekend. 
• Het College is verder zeer verheugd dat het team van de UvA de Universiteitsquiz heeft 

gewonnen.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 oktober 2016.  


