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1.

Verslag Collegevergadering d.d. 7 januari 2016
Het verslag van de Collegevergadering wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

2.
•

Mededelingen
Schmidt kondigt aan dat het debat over de pilot met flexstuderen op 25 januari a.s. zal
plaatsvinden.
Lange meldt dat de nieuwe UvA-app, die met een sms onder de aandacht van studenten is
gebracht, zo’n 10.000 keer is gedownload. Er zijn geen klachten ontvangen, maar wel een heel
aantal nuttige tips voor updates van de app.
Van den Boom heeft met de AHK gesproken over een netwerk in het hoger onderwijs op het
gebied van de kunsten. Er wordt een voorstel uitgewerkt voor een andersoortige dissertatie dat
eerst door het CvP behandeld zal moeten worden.

•
•

3.

Hervormingsagenda
Du Perron meldt dat heden gesprekken worden gevoerd met o.m. de precommissie en de
medezeggenschap over het adviesverzoek van het College m.b.t. de begrotingen van de
commissies. Doel is eind deze maand dit verzoek af te ronden.
Verder spreekt hij met Amman over de afwikkeling van facturen voor de facilitering van de
commissies.
Naar aanleiding van de berichtgeving in Folia van vorige week over scenario’s voor de UB,
merkt hij op dat tijdpad en communicatie over dit onderwerp punt van aandacht moeten zijn.

4.

PO-cyclus 2016
Voorgesteld wordt de Periodieke Overleggen met diensten niet langer aan de Q1- en Q3rapportages te koppelen, maar te verschuiven naar Q2 en Q4 om zo beter aan te sluiten op de
bedrijfsvoeringscyclus. De bevindingen van Q4 kunnen dan gebruikt worden om vooruit te
blikken op het net gestarte nieuwe jaar; n.a.v. Q2 kan gaande het jaar bijgestuurd worden om
beoogde resultaten te bereiken. Het College is daarmee akkoord en besluit deze wijziging al per
maart 2016 door te voeren. Om het voorstel optimaal uit te kunnen voeren, wijst het College
wel op de noodzaak de Q3-rapportages uiterlijk medio oktober gereed te hebben.

5. Bestuurlijke Overleggen
a. Conceptverslag PBO FMG d.d. 2 december 2015: er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
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b. Conceptagenda CBO UvA d.d. 28 januari 2016: de agenda wordt besproken en bijgesteld. Du
Perron zal in zijn laatste CBO de stand van zaken rond de samenwerking van FdR en VU
toelichten.
6.
a.
b.
c.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
Planning medezeggenschap : de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Aandachtspuntenlijst: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

7.
•

Rondvraag
Lange informeert hoe de huisregels voor stilteruimtes moeten worden vastgelegd: na een check
van de beleidsadviseur Veiligheid kunnen de regels worden vastgesteld door het College en
opgenomen in de Regeling Ruimtegebruik.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 januari 2016.
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