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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Lintsen, Von Meyenfeldt 

(verslag), Rademaekers (student-assessor) 
 
1. Opening 

Het College heet Rademaekers welkom die voor het eerst deelneemt aan een 
Collegevergadering.  

 
2. Verslag Collegevergadering 30 augustus 2022 

Het College stelt het verslag met een tekstuele wijziging vast.  
 

3. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische 
Diagnostiek en Behandeling vanwege De Forensische Zorgspecialisten/Stichting de Waag 
in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. L.M. Hoogsteder tot bijzonder 
hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling vanwege De 
Forensische Zorgspecialisten/Stichting de Waag in de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd. 
 

4. Aanpak Bestuursakkoord 
Naar aanleiding van de beleidsbrief van OCW en het tussen OCW en UNL gesloten 
bestuursakkoord is een UvA brede aanpak nodig om tijdig de voor de UvA noodzakelijke acties 
te nemen. Dit betreft een update van de eerdere aanpak die geformuleerd werd toen het 
bestuursakkoord nog niet definitief was. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de 
werkwijze met starters- en stimuleringsbeurzen.  
Na bespreking met de decanen zal het College de aanpak met de medezeggenschap bespreken. 
De medezeggenschap wordt gevraagd om advies te geven op de aanpak als geheel. De aanpak 
maakt onderscheid tussen de korte en lange termijn en geeft weer hoe de nodige acties voor de 
UvA worden georganiseerd.  
Het College stelt de aanpak in concept vast en agendeert deze voor BVO en CBO.  
  

5. Bestuurlijke overleggen  
UNL 
a. Vergaderset bestuursvergadering 9 september: n.a.v. de set meldt Lintsen dat het 

voorbereidend jaar nogmaals aan de orde zal komen in de SSPG.  
 

Overige overleggen 
b. Heisessie CvB en CSR 6 september: het College neemt kennis van de agenda.  
c. Agenda UCO 7 september: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 
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d. OV COR 9 september: de COR vraagt een update over huisvesting en onderwijszalen. 
Lintsen sluit daarom aan bij de OV. 

e. Bijeenkomst RvT-CvB-decanen 12 september: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 
f. Overdracht OV CSR 13 september + diner: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 
g. Conceptagenda BVO 14 september: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 
h. Conceptagenda CBO 15 september: de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld. 
i. Conceptagenda’s PO UvA en UvA-HvA ter input: het College zou graag spreken over 

relevante audits en over de prioriteiten voor het komend jaar. 
j. Conceptagenda Retraite CvB 19 september: Euving en Boels bereiden de agenda voor. 
k. Conceptagenda CBO themamiddag 22 september: de agenda wordt doorgenomen.  
 

6. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering augustus 2022 
 

7. Mededelingen 
• Lintsen heeft i.s.m. Lammers en Euving gesproken met wethouder Van Dantzig over zaken rond 

het Science Park. Daarvoor kwam in een informeel gesprek de situatie rond de OMHP aan de 
orde. Afgesproken is de doorbraaksessie in oktober af te wachten.  

• De stuurgroep UK heeft gesproken over de plannen voor BG5. Het plan waar de voorkeur naar 
uitgaat is duurder, zodat de stuurgroep heeft gezocht naar mogelijke besparingen. De negatieve 
effecten van die besparingen waren echter te groot, zodat de stuurgroep het College zal 
adviseren het voorkeursplan uit te voeren. Dit heeft consequenties voor de financiële ruimte 
voor volgende projecten zoals de Gasthuiskerk. Het voorstel voor BG5 wordt na behandeling in 
het College ook voorgelegd aan de RvT. 

• Lintsen heeft cf. afspraak een korte notitie van StS en AcZ aan wethouder Pels gezonden, die de 
woonproblematiek van 2e-jaars internationale studenten in kaart brengt.  

• Euving meldt dat de werving van een nieuwe bestuurssecretaris en een hoofd BAU loopt. 
• Euving voert gesprekken met bureaus die geïnteresseerd zijn de opdracht voor de 

doorontwikkeling van de diensten. Verder worden gesprekken gepland met bureaus over de 
verkenning rond Engineering.  

• Euving heeft kennis gemaakt met Mohcine Ouass, lid van de RvT. 
• Euving beziet met het kern-CCT welke gevolgen de OV-stakingen van volgende week hebben 

voor het onderwijs en welke communicatie hierover moet plaatsvinden. 
• Vooralsnog zijn er weinig reacties ontvangen op het NRC-interview. Ten Dam wil i.s.m. AcZ 

en de opleidingen nu op korte termijn spreken over mogelijkheden om de instroom te reguleren.  
 

8. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 september 2022. 
  


