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

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 

De agenda is akkoord. 
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 31 oktober jl. en 7 november jl.    
Het verslag van 31 oktober jl. is met een wijziging akkoord.  
Het verslag van 7 november jl. is met een wijziging akkoord.  

 
3. Mededelingen  
a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week 
• Maex was in Brussel aanwezig bij de vergadering van SI en SOV, waarin o.m. het 

onderzoeksbeleid van de EU werd besproken. Interdisciplinariteit en co-creatie staan daarin 
centraal; dit is van belang voor het beleid van de UvA op onderzoeksgebied.  

• Eind van deze week zal zij in Lund aanwezig zijn bij de LERU Rector’s Assembly.  
• Lintsen heeft i.s.m. FP&C een technische sessie met de medezeggenschap over het 

allocatiemodel gehad, waarin goede vragen werden gesteld.  
• Het besluit om tijdelijke studentenwoningen in de OMHP te creëren is gecommuniceerd; het 

leidde tot positieve reacties van o.m. de ASVA.  
• Ten Dam was aanwezig bij het Senatorendiner van het APM. 
• Duisenberg zal op 16 november a.s. aanwezig zijn bij een event van de AISSR. De VSNU maakt 

van de gelegenheid gebruik om op die datum ook een gesprek met UvA-vertegenwoordigers te 
organiseren. Het College is verhinderd; Zuijdam zal het gesprek bijwonen. 

• Enkele faculteiten hebben nog aandacht gevraagd voor de consequenties van het concept-
allocatiemodel. Lintsen is met hen in contact. 

 
4. Admissions 

Sinds begin 2016 loopt binnen de UvA een project Admissions dat onder meer tot doel heeft 
het toelatingsproces van aspiranten met een buitenlandse vooropleiding efficiënter te laten 
verlopen. De algehele doelstelling van het project is ervoor te zorgen dat studenten die zich 
aanmelden ‘op een professionele, klantvriendelijke en efficiënte wijze het proces van 
aanmelding, selectie en toelating doorlopen’. Recentelijk is UvAdmissions fase 2 afgerond. 
Het CvB wordt nu gevraagd in te stemmen met het projectvoorstel UvAdmissions fase 3. In dit 
project wordt gekeken aan welke technische wensen per faculteit/opleiding kan worden 
voldaan en is er bijzondere aandacht voor de (geharmoniseerde) realisatie van de 
mogelijkheden tot uitvoering van bulkselecties.  
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 Aan de directeur Administratief Centrum (AC) is opdracht is verleend om een verkenning uit te 
voeren naar de inrichting van een instellingsbrede UvA Admissions Office. Begin oktober heeft 
de directeur AC het resultaat van die verkenning opgeleverd, waarin voorgesteld wordt om alle 
deelprocessen onder te brengen in een UvA Admission Office als onderdeel van het 
Administratief Centrum (AC). Daarmee wordt het AC eindverantwoordelijk voor de organisatie 
van het inschrijfproces van studenten met zowel een Nederlandse als een buitenlandse 
vooropleiding. De uitvoering van verschillende deelprocessen blijft voorlopig nog liggen bij 
Student Services (StS) en de faculteiten. Alle administratieve taken (de andere deelprocessen) 
gaan per direct over van StS naar AC. Het AC en StS kunnen in gezamenlijk overleg besluiten 
of en wanneer er overige taken worden overgeheveld. 
 
Het College bespreekt de notities en gaat met beide conform voorstel akkoord, met dank aan 
degenen die de voorbereiding hebben verzorgd. 
  

5. Organisatieplan StS 
In het kader van het proces rond de bestuurlijke ontvlechting van UvA en HvA is op 3 november 
2016 besloten om de integratie van StS en SZ on hold te zetten en de beide diensten niet op te 
nemen in het plan voor de gezamenlijke diensten. Tegelijk is gevraagd om te kijken of het 
mogelijk zou zijn om tot een gedragen organisatieplan te komen, met aparte dienstverlening 
onder één directeur. Begin juli 2017 besloot het College van Bestuur UvA (evenals het CvB 
HvA) dat het verder bouwen aan een gezamenlijke dienst Student Services UvA-Studentzaken 
HvA niet langer gewenst was. In de zomer 2017 is een interim-directeur aangezocht die als 
opdracht kreeg om een plan te maken voor het stopzetten van de integratieopdracht en daar ook 
mee aan te vangen, en verder om profielen op te stellen voor directeuren van beide diensten. De 
interim-directeur levert nu de gevraagde plannen op, voor zowel StS UvA als SZ HvA. 
Het College bespreekt het plan, dat de steun heeft van de medewerkers van StS en in 
afstemming met velen tot stand is gekomen. Het College meent dat hiermee een goede basis 
wordt gelegd voor de verdere verbetering van de dienstverlening en stelt het plan vast. Het 
wordt aangeboden aan de GOR voor advies. De CSR zou het plan ook graag ontvangen; dat kan 
wanneer het adviestraject met de GOR is afgerond. Intussen wordt de directeur StS gevraagd 
alvast in gesprek te treden met de studenten om hen over het plan te informeren. 
 

6. Open Science 
Academische Zaken en Bibliotheek UvA/HvA starten een inventarisatie binnen de UvA over 
open science en open education, om de positie van de UvA in deze in kaart te brengen. Dat 
gebeurt mede in het licht van externe ontwikkelingen, zoals het Nationaal Plan Open Science, de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 van kracht 
zal worden en de nadruk van diverse onderzoeksfinanciers op open science. 
Doel van de inventarisatie is om in kaart te brengen wat open science en open education 
(kunnen) betekenen voor het onderzoek en het onderwijs binnen de faculteiten, 
onderzoeksinstituten en opleidingen van de UvA en op welke punten er (centraal) beleid 
ontwikkeld moet worden. Voor de inventarisatie worden workshops georganiseerd. 
Het College gaat akkoord met het plan en verzoekt Academische Zaken en de Bibliotheek deze 
inventarisatie ter hand te nemen. 
  

7. Bestuurlijke Overleggen 
a. Conceptverslag PO FS d.d. 4 oktober 2017 jl.: het verslag is met een wijziging akkoord.  
b. Conceptverslag VSNU AB en bestuursvergadering d.d. 3 nov jl.: er zijn geen opmerkingen. 
c. Agenda en vergaderset BO/PBO FdG-AMC 15 nov a.s.: de set is akkoord. 
d. Agenda Senaat 16 nov a.s: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
e. Vergaderset VSNU SG Financiën 17 nov a.s.: er zijn geen opmerkingen. 
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f. Agenda & meeting documents LERU RA (Lund University) 17-18 nov a.s.: de agenda is 
interessant; het College ziet uit naar Maex’ terugkoppeling.  

g. Conceptagenda OV GOR 20 nov a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
h. Conceptagenda’s PBO’s faculteiten najaar 2017: de agenda’s komen in de volgende 

vergadering aan de orde.  
 

8. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de lijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.   

 
9. Rondvraag 

De Keuzegids verschijnt deze week.  
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 november 2017.  


