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1. Opening
De agenda is akkoord.
2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 december jl. en 9 januari jl.
Het verslag van 19 december jl. is akkoord; het verslag van 9 januari jl. is met een wijziging
akkoord.
3. Mededelingen
• Maex woonde de overdracht van het rectoraat van de TUD bij.
• Het College ontvangt graag meer informatie over de antiplagiaatsoftware die de UvA gebruikt;
n.a.v. berichtgeving in Folia.
• Ten Dam sprak met Folia over de gevolgen van het besluit d.d. 28 november jl. om de subsidie
te handhaven, en een eenmalige bijdrage te doen t.b.v. de overgang naar separate media voor
UvA en HvA. De afspraken worden vastgelegd in een brief aan Folia.
• Er kunnen projecten aangemeld worden voor Students-4-Students van ECHO; de oproep is
verspreid aan faculteiten en ook de Diversity Officer gaat hiermee aan de slag.
• Ten Dam heeft deze week de individuele training voor het crisisteam doorlopen; ook de andere
Collegeleden zullen deze training krijgen en het Centraal Crisisteam als geheel wordt ook
getraind.
• In het overleg met het DB van de COR is gesproken over de HR-agenda. De COR heeft ten
aanzien van een van de vier nota’s (t.w. Loopbaanontwikkeling WP-OBP) een beroep op
nietigheid gedaan; het College bestudeert dit beroep.
4. Implementatieplan FCA
Het College heeft in vergadering van 12 december jl. verzocht om enkele aanpassingen, die zijn
doorgevoerd. Het College stelt het implementatieplan derhalve vast in deze vorm, met dank aan
de opstellers. Wel wordt aandacht gevraagd voor voldoende capaciteit voor deze dossiers in de
organisatie en voor de communicatie. Het stuk komt aan de orde in het CBO van 18 januari a.s.
5. Voorbereiding ronde tafels IP
Het College neemt de discussievragen voor de tafels door en stelt deze bij t.b.v. het informeren
van de deelnemers.
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6. Programma Universiteitsforum 25 januari a.s.
Het programma is akkoord. De voorzitter wordt gevraagd om te borgen dat alle deelnemers vrij
kunnen spreken.
7. Bestuurlijke overleggen
a. Conceptverslagen PBO’s nov 2017 + actielijst: het College stelt de verslagen vast met inbegrip
van enkele wijzigingen.
b. Agenda UOC 16 januari a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda Senaat 18 januari a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Agenda CBO 18 januari a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Vergaderset VSNU bestuursvergadering 19 januari a.s.: bezien wordt nog hoe in de nieuwe
werkwijze van de VSNU de onderwerpen goed voorbesproken kunnen worden in de
Collegevergadering.
f. Vergaderset PBO IAS 24 januari a.s.: aangezien het IAS geen faculteit is, spreekt het College
niet van een PBO, maar van een jaarlijks overleg. Verder is de agenda akkoord.
g. Conceptagenda GOR 29 januari a.s. : de agenda leidt niet tot opmerkingen.
8.
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.

9. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 23 januari 2018.
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