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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Maex, Von Meyenfeldt 

(verslag), Rageb (student-assessor) 
Afmelding:  Lintsen 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 6 november jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. Voorbereiding GOV Kwaliteitsafspraken: het College bespreekt kort het onderwerp van de 

GOV. 
b. Citydeal: onder invloed van opmerkingen van o.m. de UvA is een set randvoorwaarden 

toegevoegd aan de subsidieaanvraag, die dezer dagen door de deelnemende instellingen wordt 
ondertekend. 

c. Terugblik bezoek commissie ITK: het College blikt kort terug op het bezoek van de commissie. 
In december volgt het tweede deel van de visitatie.  

d. Staand beleid Stilteruimtes: het College spreekt kort over het beleid. De studente die zich tot het 
College heeft gewend, zal geantwoord worden dat gebed, mits in stilte, ook mogelijk is in de 
stilteruimtes. Euving zal met Swartjes in kaart brengen waar FS in de handhaving van de 
huisregels tegenaan loopt. Op basis daarvan kan eventueel bezien worden of de formulering van 
de huisregels aanpassing behoeft.  

• Maex meldt dat de UvA in het kader van het EU-project European Universities door enkele 
collega-instellingen is uitgenodigd om deel te nemen aan een consortium. AcZ bestudeert de 
uitnodiging.  

• Rageb is aanwezig geweest bij het Diversity Event. 
• Vandaag vindt een gesprek met het ministerie plaats over de zgn. verweesde collecties. 

Hupperetz neemt daaraan deel.  
• #WOinActie heeft het College per brief verzocht om steun voor de actie die gepland wordt op 

14 december a.s. Het College besluit, in lijn met enkele andere universiteiten, een bedrag toe te 
zeggen om de huur van bussen te bekostigen. Ook zal Communicatie ondersteuning bieden bij 
het bekendmaken van de actie.   

 
4. RIE Centraal beleid Arbozorg 

Dit punt wordt i.v.m. de afwezigheid van Lintsen aangehouden tot de volgende vergadering. 
 

5. Nationale Studenten-enquête  

Datum 
16 november 2018 
Onderwerp 
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 13 november 2018 
 

Verslag door 
S.E. von Meyenfeldt 
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Om twee redenen wordt voorgesteld, de NSE2019 rechtstreeks te doen afnemen en niet meer via 
Studiekeuze123: 

• SK123 heeft wijzigingen in de methodiek aangebracht waardoor de representativiteit van de data 
niet meer beoordeeld kan worden, en geen informatie naar tracks meer mogelijk is. Het advies 
van de werkgroep die SK123 had ingesteld en waar de UvA deel aan nam, is niet opgevolgd. 

• Er is geen AVG-grondslag op grond waarvan stichting SK123 gegevens van onze individuele 
studenten zou moeten ontvangen, verwerken en opslaan. 
De UvA hecht wel aan de NSE als instrument van kwaliteitszorg en omdat hij een rol in het IP 
speelt. 
Sommige andere instellingen hebben al aangegeven om bovengenoemde redenen af te willen 
zien van samenwerking met SK123. In het VSNU bestuur is afgesproken om dit vraagstuk eerst 
in de SOOV van 30 november a.s. te bespreken, om te bezien of een VSNU-brede afspraak 
mogelijk is. Het College wacht de uitkomst van de SOOV van 30 november a.s. af alvorens een 
besluit hierover te nemen.  
 

6. Holland Scholarship Programma 
Het Holland Scholarship is op initiatief van OCW in 2015 ingesteld. Het College heeft destijds 
besloten gedurende de eerste drie jaar deel te nemen. In september 2018 zijn alle hogescholen en 
universiteiten opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan het Holland Scholarship, vandaar dat 
hierover opnieuw een besluit dient te worden genomen. Het College kan zich vinden in het 
advies van de staf om af te zien van verdere deelname, aangezien de UvA onvoldoende 
overtuigd is van de meerwaarde en het rendement van deelname. Voordat het College definitief 
besluit, wordt het CBO geraadpleegd.  
 

7. Bestuurlijke overleggen  
 VSNU: 

a. VSNU bestuur 9 november: Maex blikt kort terug op de vergadering.  
 

Overige overleggen 
b. Agenda WHW COR 16 november: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 
c. Agenda UOC 20 november: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 

  
8. 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. 

 
9. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 november 2018.  


