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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Kassabian (student-assessor), 

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
Afmelding:  Euving 
 
1. Opening 

 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 2 november jl. 

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.  
 

3. Benoeming bijzonder hoogleraar Licht verstandelijke beperking, ouderschap en 
jeugdbescherming in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming in de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.  
 

4. Exchange 2e semester 
Het College heeft op basis van de UvA richtlijn Exchange gedurende de corona pandemie per 
semester besluiten genomen over het annuleren (beide semesters 2020-2021) en gedeeltelijk 
toestaan van de fysieke studentenmobiliteit (eerste semester 2021-2022). Omdat de pandemie 
nog voortduurt is het noodzakelijk een beleidslijn voor Exchange vast te stellen voor het tweede 
semester van het huidige academisch jaar. De voorgestelde lijn is om uitgaande exchange toe te 
staan, onder voorwaarde dat er voor de bestemming een positief reisadvies geldt (BuZa code 
groen/geel). Studenten worden geïnformeerd dat de exchange in geval van een (gewijzigd) 
negatief reisadvies geen doorgang kan vinden of onderbroken kan worden. Alle studenten 
worden daarom geadviseerd tijdig voorbereidingen te treffen voor een alternatieve invulling van 
het semester en studenten die op exchange gaan ondertekenen een vrijwaringsverklaring. 
Inkomende exchange wordt gefaciliteerd op voorwaarde dat de desbetreffende partner de 
exchange van studenten naar Amsterdam dit semester faciliteert. Conform het procesvoorstel, dat 
eerder door het College is geaccordeerd, heeft afstemming plaatsgevonden met de UCO, 
GALOP, StS/Housing, IV en de CSR. Met de facultaire International Offices en StS/BIS is 
specifiek gesproken over de consequenties voor de uitvoering en zijn werkafspraken gemaakt, in 
lijn met het document ‘werkwijze Exchange’ uit juni 2021.  
Het College kan zich vinden in de voorgestelde lijn, en stelt deze aan de orde met de directeuren 
bedrijfsvoering t.b.v. een zo breed mogelijk draagvlak en een extra toets op uitvoerbaarheid.  
 

5. Opschaling capaciteit data stewards  
Naar aanleiding van de audit Research Data Management (RDM) hebben de faculteiten plannen 
opgesteld om een hoger volwassenheidsniveau te behalen op het gebied van RDM. RDM behelst 
de verzameling, organisatie en opslag van onderzoeksdata vanaf de start in de onderzoekscyclus 
tot het verspreiden en archiveren van uitkomsten. Een investering in de uitbreiding van 
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ondersteuning van RDM door data stewards is noodzakelijk om faculteiten in staat te stellen een 
hoger volwassenheidsniveau te behalen. Dit voorstel voorziet in die investering door 
impulsfinanciering vrij te maken voor het vergroten van de capaciteit aan data stewards met 17,2 
fte over de gehele universiteit. Hiermee is een investering van 5,3 miljoen euro gemoeid, 
waarvan 3 miljoen euro uit Open Science gelden wordt bekostigd. 
Het College gaat conform voorstel akkoord met de investering voor de uitbreiding van de 
capaciteit van data stewards. 
 

6. Opheffing WTCW N.V.  
Wetenschap & Techniek Centrum Watergraafsmeer (WTCW) N.V. is een voorloper van de 
Science & Business Organisatie van Amsterdam Science Park. De WTCW is feitelijk in 2014 
opgehouden te bestaan en administratief afgewikkeld in 2017. De taken van de organisatie zijn 
intussen afgerond of elders belegd. Nu resteert nog de opheffing van de WTCW N.V., waarvoor 
een bestuursbesluit vereist is. Aangezien de UvA de enige resterende aandeelhouder en 
bestuurder is kan zij dat besluit zelf nemen.  
Het College besluit conform voorstel de WTCW N.V. te beëindigen en het bestuur van de 
WTCW N.V. te machtigen om de N.V. uit te schrijven uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 
 

7. Bestuurlijke Kalender 2022 
Het College neemt de issuelijst bij de Bestuurlijke Kalender 2022 door en stelt de kalender 
vervolgens vast.  
 

8. Stand van zaken ‘Normaal Academisch Peil’ 
Ten Dam heeft vergaderd met de werkgroep Normaal Academisch Peil, waaruit een serie 
mogelijke acties cq. demonstraties voortkwam. Het College discussieert over mogelijke 
maatregelen die de UvA zelf kan nemen om de instroom te beheersen en de werkdruk te 
verlagen, vooruitlopend op een gesprek hierover met decanen in het CBO.  
 

9. Bestuurlijke overleggen  
VSNU 
a. Vergaderset General Assembly 11-12 november: de GA is i.v.m. de coronamaatregelen 
ingekort en vindt online plaats.  
b. Vergaderset Rectoren College 18 november: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.  

 
Overige overleggen 
a. Agenda Senaat 11 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
b. Agenda extra OV COR 12 november: de vergadering gaat in het bijzonder over de 

arbodienstverlening.  
c. Agenda Lokaal Overleg 12 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
d. Agenda WHW overleg RvT-CSR 15 november: de agenda wordt doorgenomen. 
e. Conceptagenda CBO 18 november: de agenda wordt besproken en aangevuld. 
f. Agenda RvT 10 november: de agenda wordt doorgenomen.  
 

10. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender  
TKN - Timetable Collegevergaderingen 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2021 
 

11. Mededelingen  
• Lintsen meldt dat deze week de aandeelhoudersvergadering van Matrix plaatsvindt.  
• Lintsen zal heden de uitreiking van de AMSIA Innovation Awards 2021 bijwonen.  
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• Het Bestuurlijk Overleg met de wethouder over het Universiteitskwartier verliep goed; er zijn 
afspraken gemaakt over de overdracht van het overleg naar een volgende wethouder, na de 
gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2022.  

• Maex meldt dat de Diesorganisatie nauwlettend de corona-informatie volgt. Beoogde locatie is 
het Scheepvaartmuseum, i.v.m. het feit dat de UvA in 2022 een lustrum viert. Zonder 1,5m-
regel kunnen daar 400 genodigden worden verwelkomd, met een QR-code. Mochten er meer 
maatregelen komen, dan worden de plannen bijgesteld. Annuleren gebeurt, wanneer de regering 
dergelijke bijeenkomsten verbiedt.  

• Maex meldt een nieuwe ontwikkeling in de uitbreiding van het aantal opleidingsplekken voor 
tandheelkunde. Het ministerie zet in op uitbreiding met 100 plekken; ACTA, Groningen en 
Nijmegen hebben al aangegeven dat aantal gezamenlijk te kunnen accommoderen, maar de 
EUR heeft zich ook gemeld voor deze plekken.  

• Het College blikt kort terug op de bijeenkomst van het Universiteitsforum over LLO. 
• Het College feliciteert prof. dr. J.J.G. Geurts met zijn benoeming tot Rector Magnificus van de 

VU. 
• Het studentendebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Balie is gepland op 3 maart a.s.  

 
12. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 november 2021.    


