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Beste collega, 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een studie die het onderzoeksklimaat in de Universiteit 
van Amsterdam en de andere academische instellingen in Amsterdam gaat onderzoeken. De studie 
heet Academic Research Climate in Amsterdam (ARCA). 

Als rector magnificus van de UvA stel ik het zeer op prijs als u de (in verband met de 
onderzoeksopzet Engelstalige) vragenlijst invult. Het doel is om dieper inzicht te verkrijgen in ons 
onderzoeksklimaat, om te bepalen welke aspecten daarvan goed zijn en welke om meer aandacht of 
verbetering vragen. Met uw deelname denken wij dat zowel de ondersteuning van de individuele 
onderzoeker als de kwaliteit van de universiteit als geheel gebaat is. 

Het College van Bestuur zal de resultaten van het onderzoek serieus ter harte nemen. We verwachten 
dat de resultaten zullen leiden tot meer inzicht in de huidige cultuur en het nadenken over 
interventies die deze verder zouden kunnen verbeteren. Vandaar dat wij onze steun aan dit onderzoek 
hebben gegeven. 

Weest u er gerust op dat uw identiteit goed is afgeschermd. U hoeft als deelnemer geen persoonlijke 
informatie op te geven die naar u kan worden teruggeleid. Uw antwoorden blijven vertrouwelijk na 
de afronding van de enquête. De emailadressen zullen na de datacollectie van de antwoorden worden 
gescheiden en verwijderd voordat de analyse en aggregatie van de data plaatsvindt. Daardoor is het 
onmogelijk om individuele antwoorden op specifieke vragen te traceren. De faculteit zal een 
algemene rapportage ontvangen waarin de faculteit met de respons uit de gehele populatie wordt 
vergeleken, maar niet bij een deelname aan de enquête van minder dan 25 onderzoekers. Daardoor is 
identificatie van een individuele onderzoeker in de rapportages onmogelijk. Kijk hier voor meer 
informatie over het privacybeleid van ARCA. 

Namens mijn collega's in het College van Bestuur dank ik u voor uw tijd, moeite en deelname! 

Met vriendelijke groet, 

(_ ~ 
'- 

prof. dr. ir. Karen l.J. Maex, 
rector magnificus 


