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Aanwezig: Maex (voorzitter), Van Ast, Van Exter (studentassessor), Van Dijk (woordvoerder), 

Von Meyenfeldt (verslag) 
Afmelding: Ten Dam, Euving 
 
1. Opening 

De agenda is akkoord.  
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 april 2017 en actielijst 
Het verslag is met een enkele wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.  
 

3. Mededelingen  
a. Terugblik op de week en vooruitblik lopende week 

- Het bezoek van een grote Haagse delegatie aan het Science Park is goed verlopen; men 
krijgt enthousiaste reacties van de deelnemers.  

- Van Ast gaat een ronde langs de campussen maken als voorbereiding op actualisatie van het 
campusbeleid in het HVP. Daarin komt o.m. de vraag aan de orde van mogelijke verbetering 
van de benutting van de campussen, vanuit het perspectief van onderwijs, onderzoek en 
valorisatie. Maex verzoekt om daarbij ook ontwikkelingen in onderwijsvernieuwing 
(onderwijsvormen, invulling van zalen, experimenten) te betrekken. Verder wordt aandacht 
besteed aan het nijpende tekort aan studentenwoningen. 

- Op 22 april jl. hebben enkele duizenden deelnemers meegelopen in de March for Science in 
Amsterdam. 

- Maex heeft komende week een bijeenkomst over ARCNL, waar enige aandacht moet 
worden besteed aan de consequenties die de gekozen inrichting blijkt te hebben op de 
beoogde werking.  

- Telkamp heeft gerapporteerd over het omvangrijke programma dat hij heeft opgezet t.b.v. 
werken/studeren met een functiebeperking. 

- Maex wil een bijeenkomst plannen met het AMC over het aanhalen van de samenwerking. 
• Het College blikt terug op het besluit dat voor het weekeinde bekend gemaakt werd, om de 

huisvestingsplannen voor de bètasamenwerking niet door te zetten na het uitblijven van 
instemming van de GV. Er zijn relatief weinig reacties ontvangen, al zijn de wetenschappers 
zeer teleurgesteld in het besluit. De samenwerking op bètagebied zal dan ook voortgezet worden 
door de betrokken wetenschappers; het is nu zaak volledig opnieuw te bezien welke vorm zij 
daarbij voor ogen hebben en welke steun daar vanuit het College voor nodig is.  
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4. Hervormingsagenda 
• Van Exter informeert naar het gesprek bij FEB, dat plaatsvond in het kader van de ronde die het 

College maakt naar aanleiding van de aanbevelingen van D&D. De faculteiten vullen deze 
gesprekken in; bij de FEB koos men voor een gesprek over allocatie. Deze keuze was 
ongebruikelijk, maar het gesprek kende wel een genuanceerde bespreking van de 
belangenafweging tussen onderwijs en onderzoek. Wellicht is een aanvullend gesprek over 
versterking van besturing nodig. Van Exter acht het van belang dat bij deze gesprekken meer 
studenten vertegenwoordigd zijn dan bij de FEB, waar alleen de voorzitter FSR deelnam. 

• Het voorstel voor een Senaat nieuwe stijl komt heden op de site voor commentaar van de 
academische gemeenschap. Desgevraagd licht Maex toe dat zij met de huidige Senaat heeft 
gesproken en toegelicht hoe in haar optiek de huidige en de nieuwe Senaat zich tot elkaar 
zouden kunnen verhouden.  

 
5. Benoeming hoogleraar Gynaecologische Oncologie bij de Faculteit der Geneeskunde 

AMC-UvA 
Het College is akkoord. 
 

6. Financiële afwikkeling VOF CNA 
Het College constateert dat met dit voorstel een lang traject wordt afgesloten op de wijze die 
daarvoor was voorzien, en besluit daarom conform voorstel om de jaarrekening van CNA goed 
te keuren en de HvA te vragen de rol van vereffenaar op zich te nemen. 
 

7. Notitie Universiteitshoogleraren 
Belangrijkste vernieuwingen die voorgesteld worden zijn een benoeming voor bepaalde tijd, en 
een sterkere band met de faculteit. Een universiteitshoogleraar kan als ‘universitair boegbeeld’ 
bijdragen aan betere (maatschappelijke) zichtbaarheid van een wetenschapsdomein, dan wel aan 
versterking van de interdisciplinariteit van een vakgebied binnen de organisatie. Het is in ieder 
geval zaak personen te benoemen die opereren vanuit de academische gemeenschap, en zowel 
medewerkers als studenten enthousiasmeren. Verder verdient ook valorisatie, als derde kerntaak 
van de universiteit, aandacht in het profiel van kandidaten. 
Het stuk wordt voor bespreking doorgeleid naar het CBO.  
 

8. Bestuurlijke overleggen 
a. Conceptagenda CBO UvA 18 mei 2017: het College bespreekt de agenda, die erg vol is en stelt 

deze enigszins bij.  
 
9. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken.  
b. Public Affairs Kalender en Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. 

 
10. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9  mei 2017.  


