
 

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

Lintsen, Maex, Wansink (verslag) 
 
1. Opening 

 
2. UNL bekostiging, incl. studentenaantallen 
In aanwezigheid van Boels 
Ten Dam woonde heden een overleg van UNL bij en koppelt daaruit terug.  
 

3. Verslag Collegevergadering d.d. 26 april jl. 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
4. Benoeming hoogleraar Business & Sustainabilty in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde  
Het College benoemt de betreffende tot hoogleraar Business & Sustainability in de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd. 
 
5. Benoeming hoogleraar Sustainable Finance in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde  
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Sustainable Finance in de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd. 
 
6. Benoeming bijzonder hoogleraar Aquatic Functional Ecology in de Faculteit der 

Natuurkunde, Wiskunde en Informatica  
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Aquatic 
Functional Ecology vanwege het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), in de Faculteit 
der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd. 
 
7. Digitale agenda 
De digitale agenda geeft richting aan de ontwikkeling van digitalisering bij de UvA, onder andere om 
snel te kunnen anticiperen op de veranderende wereld. Deze agenda, die is opgesteld in opdracht van 
het College, is bedoeld als inspiratiebron, ambitie en navigatiemiddel. De digitale agenda is een 
uitwerking van het Instellingsplan om de kansen te benutten en risico’s te ondervangen die 
samenhangen met digitalisering. Het College spreekt waardering uit voor dit beleidsdocument en de 
wijze waarop dit tot stand is gekomen. Voorgesteld wordt om het belang van digitalisering in UOC en 
UCO in het document te benadrukken en de term Leven Lang Leren aan te passen naar de recent 
aangepaste term Leven Lang Ontwikkelen. Het College gaat, met inbegrip van voorgestelde 
tekstaanpassingen, akkoord met de digitale agenda en stelt deze vast. 
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8. Vaststelling PID LabQ 
De succesvolle groeifondsaanvraag van quantumwetenschappers in het consortium Quantum Delta 
NL maakt het mogelijk om, gebruik makend van de groeifondsbijdrage, campusfaciliteiten voor 
quantum te realiseren. Het voorliggende projectinitiatief document (PID) voorziet in een nieuw 
gebouw voor quantum, met voorzieningen voor onderzoek en onderwijs voor wetenschappers en 
studenten van FNWI, en de mogelijkheid voor samenwerking met bestaande en nieuwe 
wetenschappelijke partners, startups, MKB en andere bedrijven. Daarnaast wordt voorgesteld om het 
bestaande labprogramma in ASP904 met een investering geschikt te maken voor een breder gebruik 
door quantum wetenschappers. Het PID is een eerste stap is voor verdere uitwerking en is een 
belangrijke stimulans voor valorisatie. Het College gaat conform voorstel akkoord met het 
projectinitiatiefdocument LabQ en stelt dit vast.  
 
9. Facultaire regelingen selectie Numerus Fixus 
Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het proces van 
selectie en plaatsing voor fixusopleidingen. De UvA hecht waarde aan een eerlijke, transparante en 
zorgvuldige selectieprocedure en heeft zich ten doel gesteld het selectieproces als zodanig ten uitvoer 
te brengen. In dat kader is enige jaren geleden samen met vertegenwoordigers van de 
fixusopleidingen, de Centrale Studentenadministratie, Studenten Services, Academische Zaken, de 
Centrale Studentenraad en Juridische Zaken de UvA-brede regeling Selectie en Plaatsing 
fixusopleidingen UvA opgesteld, waarin de regels die voor alle fixusopleidingen gelden zijn 
opgenomen. In navolging van deze regeling vindt de selectie plaats overeenkomstig door de decaan 
opgestelde en door het College vastgestelde selectiecriteria en -procedure. In dat kader zijn door de 
faculteiten de facultaire regelingen opgesteld. De regeling is door de betreffende decanen voorgelegd 
aan de eigen FSR. De (positieve) input van de FSR-en is bijgevoegd. 
Het College stelt enkele verhelderende vragen en houdt daarom het punt aan tot de 
Collegevergadering van 17 mei. 

10. Jaarverslag 2021: hoofdstuk Kwaliteitsafspraken 
In aanwezigheid van Zuijdam 
Als onderdeel van het jaarverslag 2021 wordt hoofdstuk 3 Kwaliteitsafspraken ter vaststelling aan het 
College voorgelegd. Bijgevoegd hoofdstuk dient als tussentijds verantwoordingsverslag van de 
kwaliteitsafspraken voor de NVAO. Om dit te extra benadrukken, stelt het College voor een 
eindredactie uit te voeren met aandacht voor een specifieke opmaak en/of vormgeving. Het College 
gaat conform voorstel akkoord met dit hoofdstuk, dat aan de orde zal komen in de commissie O&O 
van de Raad van Toezicht. 
 
11. Jaarverslag FG 2021 en jaarplan Bureau FG 2022-2023  
In aanwezigheid van Krol 
In dit verslag rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) op hoofdlijnen over de naleving binnen de UvA van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de stand van zaken rond privacy en bescherming van 
persoonsgegevens, in de brede zin van het woord. De meeste activiteiten, zoals gepland in het privacy 
jaarplan 2021-2022, zijn afgerond. Een aantal niet-afgeronde activiteiten is opgenomen in het 
voorliggende jaarplan 2022-2023. Het College dankt Krol voor de deskundige wijze waarop het 
jaarverslag tot stand is gekomen. Het jaarverslag en het jaarplan komen aan de orde in diverse gremia, 
zoals CBO en BVO. De FG zal de documenten ook ter kennisname delen met de centrale 
ondernemingsraad en centrale studentenraad. Voorgesteld wordt om privacy bewustwording binnen 
de UvA verder te vergroten onder de doelgroep studenten en nieuwe medewerkers. Het College stelt 
het jaarverslag vast. 
 
12. Audit Privacy Governance   
In aanwezigheid van Krol 
In het kader van een assessment is door de FG aan de auditafdeling van de UvA gevraagd een 
onderzoek uit te voeren naar de privacy governance binnen de UvA. In dat kader zijn sleutelfiguren, 
waaronder directeuren bedrijfsvoering en privacy contactpersonen, in faculteiten en bij de diensten 



geïnterviewd. De FG heeft de interviews bijgewoond. Het onderzoek heeft geleid tot een 
adviesrapport van de FG met aanbevelingen voor de privacy-organisatie van de UvA. Het onderzoek 
heeft derhalve niet geleid tot een auditverslag. Het College bespreekt het onderzoeksverslag. 
 
13. Bestuurlijke overleggen  
UNL - geen 
 
Overige overleggen  
a. Programma CBO-reis 11-13 mei: het programma leidt niet tot opmerkingen 
b Conceptagenda BVO 18 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen 
 
14. Aandachtspunten en actielijsten   

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2022 
 

15. Mededelingen  
• Het College neemt kennis van de Memo studieresultaten 2021-2022 semester 1. 
• Maex heeft een inspirerende bijeenkomst bijgewoond van U21. 
• De uitreiking van de Nederlandse Hoger Onderwijspremie geschiedt donderdag 12 mei, de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een van de genomineerden. 
• Kassabian meldt dat de studentboard van Our Bodies Our Voice een enquête onder studenten 

heeft uitgevoerd over sociale veiligheid.  
• Ten Dam meldt dat volgende week een conferentie over werkdruk zal plaatsvinden op het REC. 
• Euving meldt het initiatief van een UvA student die onderzoek gaat doen naar een 

herdenkingsteken voor UvA-studenten en -medewerkers die slachtoffer zijn geworden van de 
Holocaust. 

• Euving meldt verder dat er binnenkort sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden met een nieuwe 
studentassessor.  

• Euving meldt eveneens dat er binnenkort een training cyberaanvallen voor raden van toezicht 
plaats zal vinden, georganiseerd door het COT, waaraan Euving een bijdrage zal leveren. 
 

16. Oekraïne  
Het College bespreekt de situatie rond Oekraïne. Naar verwachting wordt een dezer dagen een besluit 
verwacht van de Rijksoverheid over de mogelijkheid of Oekraïense studenten in aanmerking komen 
voor het wettelijk collegegeldtarief.  
 
17. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 mei 2022. 



 


