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1.

Verslag Collegevergadering d.d. 23 november 2015
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

2.

Mededelingen
Voortgangsrapportage Campusontwikkeling: Naar aanleiding van de bespreking van de
voortgangsrapportage Campusontwikkeling UvA-HvA (juli t/m september 2015) in de
vorige Collegevergadering, ligt er nu een aanvullend memo voor met een beknopte
beschrijving van de actuele stand van zaken. Lange wordt gevraagd dit memo op een paar
punten te verduidelijken, waarna het als oplegger bijgevoegd kan worden bij de
vergaderstukken voor de Raden van Toezicht UvA-HvA in december.
Concept Sociaal Plan Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA): De Jong licht toe dat
voor het Sociaal Plan behorend bij de reorganisatie van CNA in het kader van de opheffing
van de gezamenlijke VOF (waarin UvA en HvA beide voor 50% vennoot zijn) mede op
verzoek van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA dezelfde principes
worden toegepast als bij het Sociaal Plan behorende bij de reorganisatie in het kader van
de Transitie herinrichting ondersteunende functies aan hogeschoolzijde. Vandaag vindt er
een gesprek met de bonden plaats over het plan; wanneer zij akkoord gaan, volgt er een
onderhandelaarsakkoord dat de bonden aan hun leden zullen voorleggen. Het College
stemt in met het voorleggen van voorliggend plan aan de bonden.
Zwaartepuntmiddelen: Van den Boom meldt dat mede gebaseerd op het advies van de
Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) besloten is om de ingediende voorstellen van
QuSoft en Complex Human Systems Lab voor financiering uit de zwaartepuntmiddelen te
honoreren met een structurele bijdrage. Naar aanleiding van dit punt vraagt zij om de
financieringssystematiek van de zwaartepuntmiddelen nog een keer in het College te
willen bespreken.
Vluchteling-studenten: Van den Boom geeft aan signalen te hebben opgevangen dat
vluchtelingen uit crisiscentra (zonder status) worden toegelaten tot deelname aan het
onderwijs, daar waar dit wettelijk niet is toegestaan. Zij vraag Zieck om hieromtrent
(intern) beleid op te stellen. Tevens wordt zij gevraagd om uit te zoeken in hoeverre het
mogelijk is arbeidsvoorwaardengelden te gebruiken om werkgelegenheidstrajecten voor
1

vluchteling-studenten te financieren. In datzelfde kader vraagt Van den Boom aan Zieck
om een voorstel uit te werken inzake diplomawaardering van vluchteling-studenten; het
College zou graag zien dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
diplomawaardering centraal belegd wordt bij Studenten Services / Studentenzaken.
3.

Hervormingsagenda
Commissie Democratisering en Decentralisering: Du Perron meldt dat de Commissie
Democratisering en Decentralisering van start kan gaan nu de Centrale Ondernemingsraad
(COR) vorige week heeft ingestemd met de samenstelling en het plan van aanpak van de
commissie. Om de commissie op een gepaste wijze te faciliteren dient er door het College
van Bestuur in overleg met de commissie een faciliteringsbesluit genomen te worden. Het
College wil daarvoor wel eerst een totaalbegroting van de commissie ontvangen; Du
Perron gaat hier achteraan. Van Velzen geeft verder aan dat zij samen met Du Perron reeds
in gesprek is met de commissie over de ondersteuning.
Commissie Financiën en Huisvesting: Du Perron meldt dat de Commissie Financiën en
Huisvesting op 4 december de resultaten presenteren van het vooronderzoek. Ook hier
geldt overigens dat de commissie nog geen totaalbegroting heeft opgeleverd; Du Perron zal
hierop aandringen bij de commissie.
AIAS: Du Perron geeft aan dat op 9 december in de hal van het Maagdenhuis de presentatie
plaatsvindt van het onderzoek dat door AIAS (Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies
van de UvA) is uitgevoerd naar flexibele dienstverbanden aan de UvA.

4.

Informatiestrategie UvA-HvA 2015-2020
Het College van Bestuur neemt met interesse kennis van de Informatiestrategie UvA-HvA
2015-2020. Daarbij wordt lang stilgestaan bij de IV-governance en de in de ogen van de
Collegeleden nog onvoldoende koppeling tussen de ICT-tafels en het onderwijs en onderzoek.
Daarop stelt het College voor om de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) van de UvA en
de Onderwijsraad van de HvA te vragen om op basis van de Informatiestrategie een onderwijs
gerelateerde ICT-agenda voor de komende zes jaar (periode Instellingsplan) te formuleren.
Voorbraak zal gevraagd worden om bij een volgende vergadering van beide adviescommissies
aan te schuiven om toelichting te geven op de Informatiestrategie. Het is daarbij van belang dat
er een overzicht is van de lopende ICT-projecten, waarmee bij de formulering van een
dergelijke agenda rekening gehouden dient te worden.
Op de vraag of een dergelijke ICT-agenda ook op het gebied van bedrijfsvoering moet worden
geformuleerd geeft Amman aan dat dit al gebeurt binnen het raamwerk van het BVO. Het is
echter wel zaak dat beide lange termijn agenda’s (onderwijs en bedrijfsvoering) op elkaar
worden afgestemd en tegen elkaar worden afgewogen.
Tot die tijd wordt de Informatiestrategie aangehouden; wanneer de agenda's zijn uitgewerkt,
moeten deze tezamen met de Informatiestrategie opnieuw geagendeerd worden voor het
College van Bestuur.

5.

Bestuurlijke overleggen
a. Concept vergadersets PBO FdR / FNWI / FMG / FEB: Het College van Bestuur geeft aan
zich niet te kunnen vinden in de redenering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid inzake
tijdelijk personeel, zoals geformuleerd in de (samenvatting van de) Q3-rapportage. Verder
leiden de vergadersets niet tot opmerkingen.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Conceptverslag AB VSNU d.d. 30 oktober 2015: Het conceptverslag leidt niet tot
opmerkingen.
Conceptverslag CBO UvA d.d. 19 november 2015: Het conceptverslag leidt niet tot
opmerkingen.
Concept vergaderset PO bC / ICTS / FS / AC d.d. 7 en 8 december 2015: De vergadersets
leiden niet tot opmerkingen.
Agenda AB VSNU d.d. 4 december 2015: De agenda leidt niet tot opmerkingen.
Conceptagenda CBO UvA d.d. 17 december 2015: De conceptagenda voor het CBO wordt
besproken en aangepast.
Vergaderset gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 3
december 2015: De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.

6.

Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Planning medezeggenschap: De planning leidt niet tot opmerkingen.
c. Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
d. Aandachtspuntenlijst: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

7.

Rondvraag
Van Velzen wordt gevraagd om Swartjes (directeur Facility Services) een overzicht met
specificaties voor de inrichting van de stilteruimten toe te sturen. Lange stuurt de
binnengekomen voorstellen hierover door.
Schmidt informeert in hoeverre de vraag van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
wordt beantwoord om inzicht te verschaffen in de voorinvesteringen van de universiteiten
en de investeringen die de universiteiten gaan doen met het geld dat vrij komt met de
invoering van het sociaal leenstelsel. Van Velzen zoekt dit uit.
Amman vult aan dat ook de VSNU vraagt om een overzicht van de voorinvesteringen door
universiteiten. Hij geeft daarbij aan dat hij op dit moment die duidelijkheid nog niet kan
verschaffen. Een en ander moet eerst intern worden afgestemd, onder meer met de UCO.
Desgevraagd zal Van den Boom de afspraken die Gunning heeft gemaakt met betrekking
tot het T.M.C. Asser Instituut doorsturen aan Amman.
Amman meldt dat Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) afziet van de vestiging in
Matrix VII op het Amsterdam Science Park.
Lange meldt dat de declaraties van de Collegeleden over de eerste helft van 2015 vandaag
online gepubliceerd zullen worden op de UvA- en HvA-website.
In verband met aansluitende overleggen wordt de vergadering van de Raden van Toezicht
UvA-HvA op 18 december a.s. verplaatst naar het Maagdenhuis en wordt de geplande
presentatie van de voorzitter van het Domein Onderwijs en Opvoeding doorgeschoven
naar een volgende vergadering.
De Jong deelt mee dat hij gevraagd is om zitting te nemen in de regiegroep voor de
Topsector Life Sciences & Health.

Vastgesteld door College van Bestuur op 7 december 2015
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