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1. Opening
De agenda is akkoord.
2. Verslag en actielijst Collegevergadering d.d. 30 mei jl.
Het verslag is met een enkele wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.
3. Mededelingen
a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week
Het gesprek met de Minister van hedenochtend is goed verlopen. Er werd onder meer gesproken
over de uitwerking van de wet Versterking Bestuurskracht (versterking opleidingscommissies,
hoofdlijn begroting), maar ook over de acties n.a.v. het rapport D&D.
b. Voortgang herziening Allocatiemodel
FP&C heeft aangegeven een startmemo te zullen voorbereiden voor het College.
c. Voortgang SRON tender
Volgende week vindt een startbijeenkomst plaats met alle betrokken partijen.
d. Memo beleidslijn Admission Fee
De aangekondigde AMvB is er niet gekomen; bij de Minister wordt aangedrongen op een
oplossing. Er ligt nu een voorstel voor een oplossing die haalbaar is, maar nog niet volledig naar
de wens van het College. Het voorstel wordt daarom op zo kort mogelijke termijn bijgesteld;
ook komt er een assessment van de uitvoeringsimplicaties.
4. Hervormingsagenda
- Memo Universitair Forum (voorheen Senaat nieuwe stijl)
Het College brengt 1 wijziging in de memo aan en geleidt deze door aan het CBO van 15 juni
a.s.
5. Benoeming hoogleraar Neuropathologie bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA
Het College is akkoord.
6. Onderwijsvisie
Het stuk is door Collegeleden in het Pinksterweekend verder bewerkt en wordt doorgeleid voor
bespreking in het CBO van 15 juni a.s.
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7. Research Intensief Onderwijs
Maex licht toe dat deze notitie een element uit de Onderwijsvisie beschrijft en nu in de
discussiefase zit; het is de bedoeling eerst met decanen over insteek en ambitie ervan te spreken.
Ten Dam geeft enkele tekstopmerkingen door aan Academische Zaken en verzoekt om het doel
van research-intensief onderwijs helder en motiverend te verwoorden. Met inbegrip van deze
wijzigingen kan het stuk worden aangeboden aan het CBO.
8. Discussienota Research Priority Areas
Het beleid voor zwaartepunten is toe aan een herziening, teneinde bijvoorbeeld beter aan te
sluiten op EU-programma’s en de NWA. Ook is er nu meer vraag naar een interdisciplinaire
benadering.
Het College kan zich goed vinden in de insteek van het stuk, maar verzoekt de opbouw ervan
nog iets aan te passen. Met inbegrip van deze wijzigingen kan het stuk worden aangeboden aan
het CBO.
9. Concept Strategisch Kader Internationalisering
Het College discussieert over het stuk dat nog teveel ruimte voor interpretatie laat. Voor het
CBO van 15 juni a.s. vindt bijstelling plaats; het stuk wordt als nazending aan het CBO
aangeboden.
10. Beleid verhuur Commerciële Ruimtes UvA
Het College bespreekt het voorstel voor beleid ten aanzien van de verhuur van commerciële
ruimtes op de campussen, zoals de begane grond (“plint”) op het REC, en kan zich daarin
vinden. Wel acht het College het van belang dat in alle gevallen rondom vastgoed bezien wordt
waar studentenhuisvesting mogelijk zou kunnen zijn, hoewel de kans daarop in het geval van
commerciële ruimten welhaast nihil zal zijn.
Van Exter vraagt op welke wijze de wensen van studenten (en medewerkers) worden
geïnventariseerd, zoals in het stuk wordt aangegeven. Dit verloopt primair via de directeur
bedrijfsvoering; e.e.a. wordt aangekaart in het BVO.
Verder is het College akkoord met het voorstel.
11. Kaderbrief 2018 - definitief
De Kaderbrief is met diverse gremia, waaronder het CBO, besproken en ligt nu voor ter
vaststelling voor doorgeleiding aan de medezeggenschap. Het College informeert naar de
gewenste verruiming van de middelen voor aanpassingen in het kader van toegankelijkheid, die
zijn opgenomen in het tabel met investeringen voor het HVP.
Verder overweegt het College, ook met het oog op toegankelijkheid, meer middelen ter
beschikking te stellen voor schakelonderwijs. Van Ast beziet met FP&C op welke wijze hiervan
melding kan worden gemaakt in de Kaderbrief.
Met inbegrip van bovenstaande is de Kaderbrief akkoord; hij wordt aangeboden aan de
medezeggenschap.
12. Bestuurlijke overleggen
a. Vergaderset VSNU SG Onderwijs 9 juni 2017: Ten Dam zal deze vergadering bijwonen;
opmerkingen op de stukken zijn welkom.
b. Vergaderset VSNU SG Onderzoek en Valorisatie 9 juni 2017: de set leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda CBO 15 juni 2017: de agenda wordt bijgesteld.
13. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: er zijn geen opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: het College neemt de lijst door.
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14. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 juni 2017.
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