College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag
Datum

Verslag door

15 maart 2018

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 13 maart 2018

Aanwezig:

Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von
Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor).

1. Opening
De agenda is akkoord.
2. Verslag Collegevergadering d.d. 6 maart jl.
Het verslag van 6 maart jl. is met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
a. Overeenkomst Universiteitskwartier met gemeente: de overeenkomst beschrijft de intenties voor
goede samenwerking bij de ontwikkeling van het gebied. Het College mandateert Lintsen om de
overeenkomst namens de UvA te ondertekenen.
b. Routing herijking IP: het College neemt kennis van het tijdpad.
c. Routing voorbereiding PBO’s: dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
d. AI: Vanuit gemeente en UvA heeft communicatie plaatsgevonden over het voornemen om de
hotspot voor kunstmatige intelligentie op te zetten. De gemeente heeft toegezegd bij te dragen.
e. AVG: de projectleider is bezig het plan van aanpak uit te werken en voert wekelijks werkoverleg
met Lintsen. Zij is tevens aanwezig geweest in het meest recente BVO. Intussen wordt bezien
hoe de discussie over persoonsgegevens in onderwijs en onderzoek, die UCO en UOC al
geruime tijd voeren, kan worden betrokken in het AVG-project. JZ verzorgt dezer dagen
informatiebijeenkomsten voor COR en CSR over dit onderwerp.
• De GV heeft vrijdag jl. ingestemd met het nieuwe Allocatiemodel. Het College wacht de brief
daarover af.
• De COR heeft een ongevraagd advies opgesteld over loopbaanbeleid; P&O werkt aan een
reactie.
• Lintsen en Rageb waren aanwezig bij de bijeenkomst van #WOinActie. Men overweegt een
actiedag in mei te organiseren waarop bijvoorbeeld college wordt gegeven over de problematiek
in het WO.
4. Instellen gesponsorde leerstoel Forensic Analytical Chemistry and on-scene Chemical
Analysis, vanwege het Nederlands Forensisch Instituut, in de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College besluit het Nederlands Forensisch Instituut toe te laten tot het vestigen van een
gesponsorde leerstoel Forensic Analytical Chemistry and on-scene Chemical Analysis in de
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, en gaat akkoord met de
sponsorovereenkomst.
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5. Instellen bijzondere leerstoel Global Child and Adolescent Mental Health, vanwege de
Stichting War Child Holland, in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Het College besluit de Stichting War Child Holland toe te laten tot het vestigen van een
bijzondere leerstoel Global Child and Adolescent Mental Health in de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
6. Opdracht eerste fase project Onderwijslogistiek
Het College heeft op 23 november 2017 het besluit genomen tot het instellen van een
programmagroep Onderwijslogistiek die als opdracht heeft een meer integraal systeem voor
onderwijslogistiek binnen de UvA te realiseren. In navolging van het Collegebesluit ligt nu de
opdracht en het profiel voor de kwartiermaker/programmamanager onderwijslogistiek voor. De
kwartiermaker/programmamanager wordt gevraagd een analyse te maken van knelpunten en een
inventarisatie van verbetertrajecten. Op basis daarvan dient er een plan van aanpak te komen voor
de verbetering van de onderwijslogistiek. De looptijd van deze eerste fase is van maart tot
augustus 2018.
Het College stelt conform voorstel het profiel voor, en de opdracht aan de kwartiermaker/
programmamanager vast.
7. Innovatiefonds Noord-Holland
De Provincie Noord-Holland wil i.s.m. EFRO een fonds oprichten met als doel om innovatie in
het MKB in maatschappelijk en economisch relevante sectoren in de Noord-Hollandse regio aan
te wakkeren. De kennisinstellingen zijn uitgenodigd om eveneens in dat fonds te participeren.
Het fonds wil financiering bieden voor de proof of concept-fase.
Het voorstel is voorbereid door o.m. IXA en de Holding; de bijdrage van de UvA komt uit de
middelen van de Holding. Een besluit over deelname wordt dan ook genomen in Holdingverband, maar Lintsen hecht eraan de mening van het College te raadplegen alvorens als
aandeelhouder van de Holding te besluiten.
Het College bespreekt het voorstel.
8. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. Vergaderset VSNU General Assembly 16-17 maart a.s.:
Het College neemt de set kort door. De documenten die aan de orde komen zijn voorbesproken
in andere VSNU-gremia.
Reguliere overleggen
b. Agenda CBO 15 maart a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Inloopsessie IP 19 maart a.s: de bijeenkomst vindt plaats in de Muziekzaal van CREA. De
aanmeldingen staan open.
d. Programma LERU LEAR meeting 19-20 maart a.s.: het programma leidt niet tot
opmerkingen.
e. Vergadersets PO’s diensten 21, 22 en 27 maart a.s.: de bespreking wordt aangehouden tot
de volgende vergadering.
f. Conceptagenda retraite CvB 26 maart a.s: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
9.
a.
b.
c.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de lijst wordt doorgenomen.
Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.
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10. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 maart 2018.
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