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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Lange (woordvoerder), 

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 5 november jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. Terugblik bijeenkomst verhuizing gezamenlijke diensten: de GOR heeft laten weten niet naar de 

Ondernemingskamer te stappen in deze kwestie, waarmee het adviestraject is afgerond. De 
medewerkersbijeenkomst is goed verlopen, dankzij zorgvuldige voorbereiding.  

b. AI – incl. terugblik ontbijtsessie 7 nov: de bijeenkomst is goed verlopen, er is een breed gedeeld 
gevoel van urgentie. Vastgesteld is dat in de lobby richting Den Haag het brede palet moet 
worden betrokken (d.w.z. niet uitsluitend life sciences).  

c. IP conferentie 14 november – programma: het College blikt kort vooruit op de conferentie. 
d. Monitor overzicht in- en uitstroom hoogleraren oktober 2019: het College neemt kennis van de 

recente cijfers en wil met decanen spreken over het proactief scouten van vrouwelijk talent voor 
posities die vrijkomen door uitstromende mannelijke hoogleraren.  

e. Mandatering Maex inzake ondertekening MoU met LERU universiteiten 
over samenwerking op het gebied van virtual exchange: het College mandateert Maex om de 
MoU voor dit belangrijke project te ondertekenen.  

f. Bezwaarprocedure inz WNRA: Onder verwijzing naar de Collegevergadering van 5 november 
jl., meldt Ten Dam dat uit de ronde van de directeur P&O is gebleken dat andere universiteiten 
in meerderheid geen bezwaarprocedure inrichten, maar de WNRA volgen. Het College besluit 
geen bezwaarprocedure inz. de WNRA in te richten.  

g. Publieke waarden hoger onderwijs: Maex heeft deze nota opgesteld i.a.m. Van Dijck (UU) en 
Prins (Tilburg). De nota komt aan de orde in het Rectorencollege van deze maand; het is de 
intentie er ook een opiniestuk van te maken. Het College geeft op enkele formuleringen 
commentaar mee en kan zich verder goed vinden in de strekking van het stuk. 

h. SSH beraad : het College neemt kennis van de lijn van het SSH beraad.  
• Lintsen heeft met Reuling en de voorzitters van de Auditcommittees van UvA en HvA 

gesproken over de samenwerking van de diensten.  
• In de Aandeelhoudersvergadering van Matrix kwam aan de orde dat de ontwikkeling van Matrix 

I goed loopt.  
• Er heeft een gesprek plaatsgevonden met IXA-partners over pan-Amsterdamse samenwerking. 

Men is enthousiast over de mogelijkheden die hierdoor ontstaan, al dient nog veel werk verzet te 
worden.  
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• Onder verwijzing naar de behandeling van het akkoord iz. de Arbeidsvoorwaardengelden in de 
Collegevergadering van 5 november jl., meldt Ten Dam dat de tekst rondom mantelzorg is 
aangepast. Het College bevestigt zijn besluit om het akkoord met inbegrip van deze 
tekstwijziging vast te stellen, onder voorbehoud van overeenstemming in het Lokaal Overleg.  

• Het College machtigt Maex om een samenwerkingsovereenkomst met TomTom te ondertekenen 
voor een onderzoekslab voor autonoom rijden.  

• De benoemingen van Voortman als hoofd JZ, Zwitser als hoofd BI en Galjaard als directeur AC 
zijn rond en worden deze week bekend gemaakt.  
  

4. Benoeming hoogleraar Transnational Private Law in de FdR 
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Transnational Private 
Law in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de volledige werktijd. 
 

5. Benoeming hoogleraar Artificial Intelligence and Collective Decision Making in de FNWI 
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Artificial Intelligence 
and Collective Decision Making in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica voor de volledige werktijd.  
 

6. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Holocaust- en genocidestudies in de FGw  
Deze benoeming wordt aangehouden tot een volgende vergadering.  
 

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs in de FMG 
Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar 
Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs vanwege de Stichting Nuffic in de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.  
 

8. Actualisering centrale UvA Research Data Management richtlijnen 
RDM behelst de organisatie van onderzoeksdata vanaf de start in de onderzoekscyclus tot het 
verspreiden en archiveren van waardevolle uitkomsten. De ontwikkeling van de FAIR-principes, 
de invoering van de AVG en strengere eisen van onderzoeksfinanciers maken een actualisering 
noodzakelijk van de richtlijnen, die in 2014 zijn vastgesteld. Datamanagementplannen en FAIR 
Data worden in het nieuwe kaderprogramma Horizon Europe verplicht. NWO vereist ook 
datamanagementplannen en onderschrijft de FAIR-principes. 
Sinds 2014 hebben alle faculteiten data stewards die onderzoekers ondersteunen bij RDM 
aangewezen en hebben bijna alle faculteiten RDM-protocollen vastgesteld. De UvA heeft een 
RDM-programma om de uitvoering van de richtlijnen te ondersteunen en sinds 2017 een data-
archief voor datasets (UvA/HvA figshare). Uit SEP-evaluaties, steekproeven bij de FNWI en 
FMG en gesprekken met data stewards blijkt dat RDM nog geen gemeengoed is aan de UvA.  
Om de stand van zaken van RDM en mogelijke risico’s rond RDM nader te identificeren, wordt 
geadviseerd een audit uit te voeren naar RDM. 
Het College kan zich vinden in de geactualiseerde versie van de richtlijnen, die met velen in de 
UvA is voorbereid, en zal deze aan de orde stellen in het eerstvolgende CBO. Verder geeft het 
College het hoofd Academische Zaken en het hoofd Audit opdracht om t.z.t. een voorstel te 
formuleren voor een audit naar RDM.  
 

9. Samenwerkingsovereenkomst Open Research Amsterdam 
Open Research Amsterdam is een digitaal platform waar informatie over onderzoek en innovatie 
wordt gepubliceerd dat verbonden is met Amsterdam en Regio. Het platform Open Research is 
een initiatief van de gemeente, getrokken door de Chief Science Officer (CSO) Amsterdam, en 
vormt onderdeel van de Agenda City Deal Kennis Maken Amsterdam. Deze agenda is afspraak 
tussen de Amsterdamse kennisinstellingen (waaronder UvA, VU en HvA) en de gemeente om 
“de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen en gemeente(n) op grootstedelijke 
thema’s te versterken en zo meer studenten, onderzoekers en docenten bij grootstedelijke 
thema’s te betrekken.”  
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De overeenkomst kende een intensief voorbereidingstraject waar vanuit de UvA JZ, FG en IXA 
bij betrokken waren. Het College besluit de overeenkomst te ondertekenen.  
 

10. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: geen 
 
Overige overleggen:  

a. Agenda AEB strategiedag 13 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
b. Agenda GOV 15 november (inzake begroting): de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
c. Programma werkbezoek FdR 18 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
d. Agenda UCO 18 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
e. Agenda UOC 19 november: de agenda is nog niet beschikbaar.  
f. Conceptagenda PBO FGw 21 november: de agenda wordt besproken en bijgesteld. 
g. Conceptagenda CvB UvA-VU 21 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
h. Conceptagenda CBO 5 december: de agenda wordt besproken en bijgesteld.  

 
11. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen. 
d. Overzicht besluiten buiten vergadering november 2019: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

12. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 november 2019.  


