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1.

Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Van Velzen,
Lange, Helbing, Crijnen (verslag)
Amman, Du Perron

Verslag Collegevergadering d.d. 14 januari 2016
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt Van Velzen op dat zij van Van Moorsel, voorzitter van
de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting, een bevestigingsbrief heeft ontvangen over
de facilitering van de commissie. In die brief wordt gesproken over het inrichten van een
contactgroep, die als opvolging van de pre-commissie zal fungeren en is geformeerd vanuit de
actiegroepen en medezeggenschap. Het College van Bestuur neemt hiervan met interesse
kennis, maar vraagt zich af of hiermee de pre-commissie formeel is opgeheven. Van Velzen
gaat dit na bij Du Perron.

2.

Mededelingen
Amsterdam Institute for International Development (AIID): Het AIID en het Amsterdam
Institute for Global Health and Development (AIGHD) hebben vergevorderde plannen om
samen te gaan. Het samengaan van AIID en AIGHD versterkt de positie van ambitieus
multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Global Health &
Development aan de Amsterdamse universiteiten. In dit kader, en met het oog op vlotte
integratie, verzoeken de instituten de Colleges van Bestuur van UvA en VU, als statutaire
oprichters van AIID, om een financiële bijdrage ter versterking van het
weerstandsvermogen van AIID. Versterking van het weerstandsvermogen stelt de
toekomst van AIID-onderzoek veilig en verzekert het gefuseerde instituut van een
vliegende start. Het College van Bestuur is in principe akkoord, waarop een en ander nader
kan worden uitgewerkt.
Evaluatie studentassessorschap: Schmidt geeft aan dat zij vooruitlopend op de tussentijdse
evaluatie van het studentassessorschap een voortgangsrapportage zal opstellen die zij zal
agenderen voor een volgende Collegevergadering en eveneens zal bespreken met de
Centrale Studentenraad (CSR).
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In datzelfde kader meldt zij dat er vorige maand een enquête onder alle studentassessoren
(en vergelijkbare functies) binnen de UvA is uitgezet. De uitkomsten van deze enquête
zullen gebruikt worden voor een visievorming omtrent het studentassessorschap binnen de
universiteit. Tegen de tijd dat een en ander is uitgewerkt, zal Schmidt dit onderwerp
agenderen voor een Collegevergadering.
Start Magazine: Lange presenteert het nieuwe digitale Start Magazine voor nieuwe
medewerkers. Op verzoek van de Collegeleden stuurt hij hen een link naar het nieuwe
magazine.

3.

Hervormingsagenda
Voortgang commissies: Van den Boom licht toe dat de Commissie Onderzoek Financiën
en Huisvesting haar vooronderzoek heeft afgerond en van start zal gaan met een tweede
ronde van gesprekken. Van den Boom zal de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.
Schmidt meldt dat de Commissie Democratisering en Decentralisering bezig is met hun
eerste gespreksronde met o.a. medewerkers, studenten en medezeggenschap binnen de
faculteiten. Het College van Bestuur wacht in de tussentijd het advies van de centrale
medezeggenschap op de begrotingen van beide commissies af.

4.

Benoeming hoogleraar Theoretical Cosmology bij de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica
Het college is akkoord.

5.

Benoeming hoogleraar Experimentele Fysica bij de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica
Het college is akkoord.

6.

Benoeming hoogleraar Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek bij de Faculteit
der Geesteswetenschappen
Het college is akkoord.

7.

Benoeming hoogleraar Cities, Politics and Culture bij de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
Het college is akkoord.

8.

Benoeming bijzonder hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder de elleboog, bij de Faculteit
der Geneeskunde / AMC
Het college is akkoord.

9.

Vestiging bijzondere leerstoel Alevitisme in Europa, in het kader van de Stichting
Onderzoeksfonds voor Alevitisme (OVA), bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Het college is akkoord.

10. Voorinvesteringen
Op basis van voorliggende stukken spreekt het College van Bestuur het voornemen uit om de
middelen die in de begroting 2016 staan gereserveerd voor ‘Voorinvesteringen opbrengst
studievoorschot’ ad € 4 miljoen conform het advies van de Universitaire Commissie Onderwijs
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(UCO) naar rato van het (ongewogen) aantal ingeschreven studenten per 1 oktober 2015 toe te
kennen aan de faculteiten, ter uitvoering van (een deel van) de ingediende plannen. Aan de
toekenning worden de voorwaarden verbonden dat de middelen op een of meer daartoe in te
richten aparte kostenplaatsen of wbs-nummers per faculteit worden verantwoord, zichtbaar in
UvAdata, en dat in de planning- en controlcyclus verslag van de besteding wordt gedaan;
alsmede de voorwaarde dat niet-bestede middelen of niet aldus verantwoorde middelen ultimo
2016 terugvloeien naar de algemene middelen. Aan de UCO wordt schriftelijk verzocht om de
facultaire plannen en hun uitvoering te monitoren en op basis daarvan te adviseren over de inzet
in 2017 en verder, rekening houdend met het structurele karakter van de in 2016 aangegane
verplichtingen. Academische Zaken wordt bovendien gevraagd om de formats van de
jaarplannen van de onderwijsinstituten zo aan te passen dat de besteding van de
voorinvesteringsmiddelen ter herleiden is.
Afgesproken wordt dit voornemen met het CBO te bespreken op 28 januari a.s. en vervolgens
als hoofdlijn van de begroting 2016 ter instemming voor te leggen aan de gezamenlijke
vergadering van CSR en COR.
11. Flexstuderen
Van den Boom licht toe dat voorliggende notitie een eerste uitwerking betreft van de pilot
Flexstuderen aan UvA en HVA. De bedoeling is dat de pilot in het studiejaar 2016-2017 van
start gaat voor een maximum van duizend deelnemers (UvA en HvA samen). Er zal een
werkgroep worden ingesteld om de opzet van de pilot te concretiseren, met een
vertegenwoordiging van / namens de CSR / CMR (Centrale Medezeggenschapsraad HvA),
samen met de benodigde interne functies (Juridische Zaken, Administratief Centrum en
bestuursstaven) en een vertegenwoordiging uit de UvA-HvA faculteiten. Deze zal zich
juridisch-administratief – in afstemming met OCW – buigen over de verankering van de pilot in
wet- en regelgeving en over de inregeling van de pilot in SIS en Studielink. Daarnaast zal de
werkgroep zich beleidsinhoudelijk – in afstemming met de initiatiefnemers – verdiepen in de
nadere beleidsvragen die de pilot met zich meebrengt, en over de te hanteren evaluatiecriteria.
Verder wordt voorgesteld een begeleidingsgroep van de pilot in te stellen waarin naast UvA en
HvA (ambtelijk plus studentenraad) ook de LSVb, het ministerie van OCW, DUO en de VSNU
/ Vereniging Hogescholen deelnemen.
Afgesproken wordt om voorliggende notitie te agenderen voor de eerstvolgende CBO’s van
UvA en HvA en de vergadering van de (Commissie Onderwijs en Onderzoek van de) Raden
van Toezicht UvA-HvA. De Jong stelt voor om de notitie ook toe te sturen aan de (AV van de)
Vereniging Hogescholen om collega-instellingen op de hoogte te brengen van de plannen en
ideeën.
Schmidt merkt tot slot op dat er op maandag 25 januari a.s. een debat georganiseerd wordt in
het Maagdenhuis over flexstuderen. Mohandis (PvdA) zal daarbij aanwezig zijn.
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12. Bestuurlijke overleggen
a. Conceptagenda CBO 28 januari 2016: De conceptagenda leidt niet tot opmerkingen.
b. Vergaderset Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 21 januari 2016: De vergaderset
leidt niet tot opmerkingen.
c. Conceptagenda Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raden van Toezicht UvA-HvA
d.d. 29 januari 2016: De conceptagenda wordt op een paar punten aangepast.
13. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Aandachtspuntenlijst: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
14. Rondvraag
Schmidt geeft aan dat zij vandaag niet aanwezig zal zijn bij het Academisch Uurtje
volgend op de Collegevergadering.

Vastgesteld door College van Bestuur op 28 januari 2016
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