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

Maex, Herweijer (verslag) 
 
1. Opening   

 
2. UNL hoofdlijnen 

Dit agendapunt is niet besproken in verband met afwezigheid van Lintsen, Boels en Zuijdam.  
  
3. Verslag Collegevergadering d.d. 24 mei jl.     

De behandeling van het verslag wordt doorgeschoven naar volgende week.  
 

4. Benoeming hoogleraar Mondiale Dynamiek van de Nederlandse letterkunde in de Faculteit 
der Geesteswetenschappen 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Mondiale Dynamiek van de 
Nederlandse letterkunde in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd. 
 

5. Selectie uit te werken zwaartekrachtvoorstellen: vervolg 
Net als vorige jaren dient er te worden bepaald voor welke Zwaartekrachtvoorstellen (~20M 
euro) de UvA als penvoerder zal optreden. De decanen is gevraagd maximaal één voorstel voor 
te leggen aan het College. De deadline voor het indienen van voorstellen zal rond eind 
september 2022 liggen. Begin april heeft het College besloten twee voorstellen te laten weten 
dat zij mogen indienen, nl. Heart Systems en The Institute of Chemical NeuroScience. Inmiddels 
is duidelijk dat Public Values in the Algorithmic Society (Natali Helberger en Claes de Vreese) 
in een eerdere ronde gehonoreerd is. De groep rond Heart Systems heeft in de tussentijd laten 
weten toch niet te kunnen uitwerken in de komende ronde. Daarmee zijn er drie slots 
beschikbaar.  
Het CvB besluit conform voorstel om de opstellers van Humanoid Language Machine, CoCare 
en BALANCE te laten weten dat zij hun voorstel mogen indienen. 
 

6. Verlenging samenwerkingsovereenkomst UvA CBS 
Op 22 april 2016 heeft de UvA een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS), met een looptijd van vijf jaar. Gelet op de vele 
samenwerkingen tussen UvA en CBS wordt voorgesteld om deze overeenkomst te verlengen. 
Dit geschiedt middels ondertekening van een addendum bij de originele 
samenwerkingsovereenkomst. Het CvB besluit de samenwerkingsovereenkomst met CBS te 
verlengen. Op een bijeenkomst van UvA met CBS te IAS op 31 mei 2022 zal de rector 
magnificus namens de UvA ondertekenen.  
 

7. Uitvoeringsbesluit UB singel werkgroepzalen  
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De stuurgroep Universiteitskwartier is op 15 maart jl. akkoord gegaan met het voorstel om 
tijdelijke onderwijsvoorzieningen (11 werkgroepzalen) te bouwen in de UB Singel. Deze zalen 
zijn nodig als de renovatie van OMHP start in de zomer van 2024. Advies is om deze in de 
zomer 2023 uit te voeren óf begin 2024 zodra de UB Singel leeg is, zodat de UB studieplekken 
die er nu staan in gebruik kunnen blijven tot de verhuizing naar de nieuwe UB plaatsvindt.  
In de opdrachtbrief ‘verlengd gebruik UB Singel, dd 10 november 2021’ wordt melding 
gemaakt van: een gebouwgerichte benadering voor de tijdelijke inzet van UB Singel en 
aanpassing van de installaties met het oog op goede werking voor de komende 5 jaar (t/m 2027). 
Het CvB stelt het uitvoeringsbesluit UB Singel voor realisatie van 11 werkgroepzalen vast en 
draagt FS op om het project binnen de gestelde kaders in uitvoering te nemen.  

 
8. Oplegnotitie en samenwerkingsovereenkomst UvA-gemeente-KNAW 

Het College van Bestuur stelt de voorliggende Samenwerkingsovereenkomst voor de 
samenwerking Humanities & Society met de KNAW en de Gemeente Amsterdam vast. De 
contractondertekening staat voor later op de dag gepland. Tevens stelt het College de UvA-
vertegenwoordiging in de Stuurgroep van de H&S organisatie vast. Ten Dam vraagt om een 
kleine correctie in de overeenkomst te laten doorvoeren.  
 

9. Contourennota docentenbeleid   
Beleid ten aanzien van de docentpositie is tot nu toe decentraal ontwikkeld. Vanuit goed 
werkgeverschap acht het College van Bestuur de positionering van docenten van dermate groot 
belang dat een UvA-breed beleidskader niet langer kan ontbreken.  Dit vraagt om een UvA-visie 
op de positie van docenten binnen de UvA met daaraan verbonden een kader ten aanzien van 
benoemings- en loopbaanmogelijkheden voor deze groep. 
Op basis van de instemming met de gekozen uitgangspunten is in een tripartite-overleg met het 
Lokaal Overleg en de COR gewerkt aan de verdere invulling van het docentenbeleid, inclusief 
consequenties en eerste stappen voor implementatie. Het voorliggende voorstel wordt besproken 
door het College. Er is veel waardering voor de algemene lijn van het stuk. Er worden enkele 
tekstuele punten besproken. Opgemerkt wordt dat een nauwe samenwerking met de faculteiten 
nodig is voor de implementatie van het kader.  
Ten Dam sluit het agendapunt af met de opmerking dat later op de dag een afspraak is ingepland 
waar de UCLO zal reageren op het voorstel. De nota zal op korte termijn terugkeren op de 
agenda van het CvB voor formele vaststelling.  

 
10. Eerste resultaten NSE 2022 

Op 31 mei worden de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) gepubliceerd. Sinds 
2021 is deelname aan de NSE verplicht voor alle geaccrediteerde opleidingen. Hierdoor is  
het aantal UvA studenten dat is uitgenodigd voor deelname aan de NSE ook hoger dan in  
voorgaande jaren. Het responspercentage is 29,2%; dat is een daling van 2% ten opzichte van 
2021. 
Maex stelt vast dat de resultaten in lijn zijn met de vorige jaren. Alleen de resultaten van ACTA 
zijn duidelijk verslechterd, deze signalen zijn eerder door de leiding van ACTA met het College 
gedeeld. Dit negatieve beeld is mede veroorzaakt door de klinische aard van het onderwijs, dat 
meer dan het normale onderwijs te lijden heeft gehad onder de coronamaatregelen. Verdere 
analyse van de meer specifieke vragen in UvA data en de open antwoorden zouden, zodra deze 
ontvangen zijn, de grootste knelpunten in beeld kunnen brengen en de oorzaak van deze daling 
wellicht beter kunnen duiden. Ten Dam stelt een enkele tekstuele aanpassing voor in het 
communicatiebericht dat gepubliceerd zal worden als reactie op de resultaten.  
 

11. Bestuurlijke overleggen 
UNL 
a. General Assembly 2 en 3 juni   
Er wordt kort stilgestaan bij de agenda. Bij het agendapunt krapte op de arbeidsmarkt is het 
belangrijk om alert te zijn dat deze discussie niet te zeer beperkt wordt tot betatechnische 
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disciplines. De SER heeft onlangs een advies uitgebracht over de krapte in verschillende 
maatschappelijke sectoren met aanbevelingen om deze te verminderen.  

 
Overige overleggen 
b. Conceptagenda PBO FdR 9 juni   
Geen opmerkingen over de agenda.  
 

12. Aandachtspunten en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender      
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2022     
 

13. Mededelingen 
a. Subsidieaanvraag Sweelinckorkest ESOF 2022 

Het CvB gaat akkoord met het voorstel.  
 

− Maex was bij het EOSC congres in Brussel. Zij was onder de indruk hoe ver men is met het 
onderwerp Open Science. Zij zal enkele aandachtspunten noteren voor de staf. 

− Maex noemt het juridisch advies dat de COR heeft ingewonnen over het hooglerarenbeleid. Acz 
en JZ zullen de informatie van de COR bestuderen en een reactie voorbereiden.  

− Maex was bij het afscheid van Ineke Sluijter als president van de KNAW.  
− Euving spreekt vanmiddag met Aartsen over de evaluatie van het Universiteitsforum. 
− Euving heeft een nieuwe brief geschreven aan de GOR over organisatieontwikkeling BAU. 
− Euving meldt dat het Ministerie van OCW werkt aan een sectorplan voor corona. Hierin worden 

allerlei gedetailleerde afspraken voorbereid.  
− Kassabian meldt dat gisteren de uitslag van de studentenraadsverkiezingen bekend is gemaakt.  
− Kassabian heeft gesproken met de ombudsfunctionaris en de coördinerend vertrouwenspersoon 

over de zichtbaarheid van sociale veiligheid. 
− Lange meldt dat minister Dijkgraaf heeft aangekondigd dat hij de code wetenschappelijke 

integriteit tegen het licht gaat houden in verband met nevenfuncties van wetenschappers. Ook 
binnen de UvA wordt onderzoek en een interne audit gedaan. Belangrijk om dit te volgen. 

− Ten Dam meldt dat zij heeft meegewerkt aan een SER Advies over tekorten op de arbeidsmarkt 
in maatschappelijke sectoren dat onlangs is gepubliceerd.  

− Ten Dam heeft een rede uitgesproken bij het afscheid van Kim Putters van het Centraal 
Cultureel Planbureau. 

− Ten Dam was vorige week bij een avond over kennis voor nieuwe gemeenteraadsleden en 
wethouders in Pakhuis de Zwijger. 
 

14. Oekraïne 
Mede naar aanleiding van een vraag van de CSR wordt gekeken of een verbreding van de lijn die 
gevolgd is voor de oorlog in Oekraïne mogelijk is ter ondersteuning van studenten en 
wetenschappers uit andere conflictgebieden.  
  
15. Rondvraag  
Euving meldt dat het nieuwe College van de gemeente van Amsterdam is aangetreden. Er is een 
felicitatiebrief in voorbereiding vanuit de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen. 
 
 


