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1.

Opening

2.

Verslag Collegevergadering d.d. 8 september 2016
Het verslag van de Collegevergadering wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag wordt gemeld dat op 19 september a.s. een bijeenkomst is gepland met de
bewoners van het Maagdenhuis e.o. om hen te informeren over de verhuizing. Euving heeft
hierover ook afstemming gehad met GOR en DSD; t.z.t. worden deze raden uitgebreider
betrokken wanneer de verhuizing van de stafafdelingen aan de orde is.
Ten Dam en Euving buigen zich over een duidelijker loket bij de UvA voor de gemeente.

3.
•

Mededelingen
Lange meldt dat een UvA-onderzoeker de IgNobel Prize heeft gewonnen. Communicatie werkt
aan een plan rondom de uitreiking.
IXA is erin geslaagd een grote subsidie te verwerven; het College feliciteert IXA van harte met
dit succes.
Maex heeft een brief van de CSR ontvangen waarin men voorstelt om de presentatie van de
Docent van het Jaar niet langer bij de Dies, maar tijdens de OAJ te laten plaatsvinden. Het
College staat daar welwillend tegenover en bespreekt het voorstel van de CSR in de volgende
vergadering.
Naar aanleiding van een suggestie van een van de faculteiten bevestigt het College dat het
heffen van een Admissions Fee (die bij daadwerkelijke aanmelding gekort wordt op het nog te
betalen collegegeld) niet toegestaan is.
Naar aanleiding van de recente onrust rondom een symposium bij CREA verzoekt het College
om nader stil te staan bij de sociale veiligheid. Ook bij partnerinstellingen zoals de VU is dit
toenemend punt van aandacht. Het College zou graag zien dat risico’s rond bijeenkomsten in
UvA- en HvA-panden tijdig in beeld zijn.
Maex meldt dat er contact is met de Universiteit Leiden om te bezien waar UvA en UL van
elkaar kunnen leren op het gebied van Admissions.
Maex meldt dat er in een komende vergadering een voorstel aan de orde zal komen voor een
onderzoek van FMG (i.s.m. huisartsen en psychologen) naar depressie en andere problemen
onder studenten en promovendi.
Maex onderstreept, met bijval van het College, de stelling dat de UvA een brede klassieke
universiteit is, en wil blijven. Zo is dat ook aan de Reviewcommissie gemeld.

•
•

•
•

•
•
•
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•
•

Maex heeft gesproken met Oosterbeek over het mede benutten van de pilot Flexstuderen t.b.v.
een wetenschappelijk experiment; er komt een vervolggesprek.
Schmidt is aanwezig geweest bij het jaarlijkse startweekend van de medezeggenschap.

4.

Hervormingsagenda
Er zijn vragen over de mate waarin het College D&D faciliteert, zeker nu er campagne gevoerd
gaat worden voor het referendum.
Het College constateert dat de commissie D&D een budget uit UvA-middelen heeft gekregen,
dat zij onder haar eigen verantwoordelijkheid kan besteden. Echter: deze UvA-middelen mogen
m.b.t. de campagne uitsluitend besteed worden aan neutrale, opkomst-verhogende uitingen.
Euving zal dit standpunt per mail aan de commissie overbrengen.
Verder spreekt het College kort over de vele reacties op het Folia-bericht over de
feedbackbijeenkomst van de subcommissie Diversiteit. Een formele reactie zal het College
geven bij het verschijnen van het rapport.

5.

Evaluatie UvA-HvA
Het College heeft op 14 september jl. gesproken over de aanpak voor de diensten, mede n.a.v.
de PO’s die eerder deze week plaatsvonden. Voor het gezamenlijke CBO UvA-HvA op 6
oktober a.s. wil het College een voorstel voor de afzonderlijke diensten gereed hebben.
Verder wordt z.s.m. een bericht met informatie voor relevante groepen opgesteld over de
stappen die zijn genomen sinds de publicatie van de bestuurlijke reactie d.d. 8 september jl. en
over het vervolg van het traject.

6.

Benoeming hoogleraar Plant Hormone Biology bij de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College besluit de heer prof. dr. H.J. Bouwmeester te benoemen tot hoogleraar Plant
Hormone Biology bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de
volledige werktijd.

7.

Benoeming bijzonder hoogleraar Data-analyse in de (astro)deeltjesfysica bij de Faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica vanwege de Stichting HEF-FNWI
Het College besluit in te stemmen met de benoeming van de heer dr. W. Verkerke tot bijzonder
hoogleraar Data-analyse in de (astro)deeltjesfysica bij de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica vanwege de Stichting HEF-FNWI voor 7,6/38e deel van de volledige
werktijd.

8.

Voorstel nieuwe/verbeterde aanpak gebruik bewerkingsovereenkomst
Het College constateert dat dit een stuk is voor UvA en HvA, maar ziet in de tekst vooral een
beschrijving voor de UvA. Men ziet onvoldoende terug wanneer zaken voor de HvA anders
ingericht moeten worden. Het punt wordt daarom aangehouden tot deze vraag beantwoord is.

9.

Zelfstudie onderzoekvisitatie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Het College neemt met waardering kennis van de grondige zelfstudie.

10. Midterm Review en follow up Midterm Review
De Midterm Review is al enige tijd geleden verschenen, maar nog niet door het College
vastgesteld; het College stelt het stuk nu alsnog vast.
De follow-up ervan is reeds besproken in het CBO; faculteiten stellen op dit moment eigen
actieplannen op, op basis waarvan een UvA-breed plan van aanpak wordt geformuleerd.
Het is zaak als College zeer strak hierop te blijven sturen; de inzet van Babeliowsky kan daarbij
helpen. Schmidt vraagt aandacht voor aanscherping van de aanpak in de bijgevoegde notitie, in
het bijzonder wat betreft de versterking van opleidingscommissies, om werkelijk een
verbetering te kunnen realiseren.
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11. Bestuurlijke overleggen
a. Verslag AB VSNU 1 juni: Ten Dam zal aangeven dat de UvA haar eigen aanpak m.b.t. WOBverzoeken coördineert, i.t.t. wat in het verslag vermeld is.
b. Vergaderset UvA/HvA/VU d.d. 15 september: de vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda AB VSNU 16 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Verslag Rectorencollege 29 juni: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda GOR d.d. 19 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
f. Agenda Rectorencollege d.d. 21 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
12. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst: het College neemt de uitnodigingen door; Ten Dam tracht een deel van het
Onderwijssymposium van de ASVA bij te wonen; Maex is helaas verhinderd.
13. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 september 2016.
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