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

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)  
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 8 januari jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. Terugblik Dies 8 januari: het College kijkt terug op een geslaagde Dies. 
b. Vooruitblik staking 15 maart a.s.: #WOinActie bepaalt tijdens een landelijke vergadering op 21 

januari a.s. of zij de staking steunen. De VSNU heeft aan de Colleges gevraagd een standpunt in 
te nemen; het College is van mening dat staken een wettelijk recht is en zal deze staking 
ondersteunen.  

c. Eindrapportage Open Kennis Amsterdam: het College neemt kennis van dit afrondend rapport. 
Maex wil zich i.s.m. FGw en FMG blijven inzetten voor het leggen van verbinding tussen de 
tech-sector en studenten van niet-technische opleidingen. Zij bespreekt dit met de betreffende 
decanen.  

d. Jaarverslag Diversiteit: het College neemt kennis van het jaarverslag dat ook aan de COR is 
gezonden als basis voor een gesprek op 18 januari a.s. 

• Kingma woont deze week het onderwijssymposium van de ASVA bij.  
• Lintsen heeft gesproken met een mogelijke nieuwe programmamanager voor 

Onderwijslogistiek, en zal ook op verzoek van Nollkaemper een andere decaan benaderen om 
zitting te nemen in de stuurgroep, nu het project een nieuwe fase ingaat.  

• Ten Dam meldt dat in AEB-verband binnenkort een manifest m.b.t. circulariteit in onderwijs 
wordt ondertekend. De tekst, waarin het commitment uiteen wordt gezet, is nog niet 
beschikbaar. Zuijdam wordt gevraagd om mee te lezen.  
 

4. Benoeming hoogleraar Sociology, in particular the Study of Gender and Sexuality in de 
Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen  
Het College besluit over te gaan tot benoeming.  
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5. Gedragscode Studentenverenigingen ‘Promotie- en kennismakingstijd van studenten-
verenigingen te Amsterdam’ 
De  UvA,  VU  en  HvA  vinden  het  belangrijk  dat  studenten  actief  deelnemen  aan  het  
studentenleven. Lidmaatschap  van  een  studentenvereniging  kan  bijdragen  aan  de  
ontwikkeling  en  opleiding  van  de student. Hierbij is een veilige en eigentijdse vorm van een 
kennismakingstijd (KMT) van belang. Middels een   gedragscode   worden   afspraken   
vastgelegd   over   de   gang   van   zaken   van   de   KMT   van studentenverenigingen en de 
promotiemogelijkheden voor de studentenverenigingen. Het bijgevoegde document is een 
gedragscode overeengekomen tussen het Colleges van Bestuur van UvA, HvA en VU en de  
Amsterdamse  Kamer  van  Verenigingen  (AKvV)  en  haar aangesloten studentenverenigingen.   
Deze   gedragscode   vervangt   de   Gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van 
studentenverenigingen te Amsterdam’ uit 2018.  
Het College is akkoord met het voorstel voor de vernieuwde gedragscode; Ten Dam zal deze 
namens de UvA ondertekenen nu Maex verhinderd is. Het stuk dient in het Engels vertaald te 
worden en ter kennisname aan de CSR gezonden te worden.  
 

6. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: geen.  
 
Overige overleggen 
a. Agenda OV CSR 14 januari: de agenda wordt kort doorgenomen.  
b. Agenda BVO 16 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
c. Conceptagenda CBO 24 januari: de agenda wordt besproken en bijgesteld.   

  
7. 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. 
 

8. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 januari 2019.  


