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1.

Verslag Collegevergadering d.d. 6 april 2016
Het verslag van de Collegevergadering is met enkele tekstuele aanpassingen akkoord.

2.

Mededelingen
Studentassessorenoverleg: Schmidt meldt dat een delegatie van de commissie
Democratisering en Decentralisering aanwezig was bij het studentassessorenoverleg. De
commissie was geïnteresseerd in de manier waarop de diverse studentassessoren binnen de
UvA opereren en wat hun ervaringen waren. Daarnaast schetste de commissie kort wat de
stand van zaken was van hun werkzaamheden tot dusver. Schmidt vult aan dat zij
enthousiast is over het feit dat de studentassessoren elkaar steeds beter weten te vinden.
Werkgroepruimten: Schmidt geeft aan dat er met de Centrale Studentenraad (CSR) is
gesproken over het gebruik van de kelderruimten in gebouw BC van de
Roeterseilandcampus (REC) als werkgroepruimten. De CSR gaf aan dit geen goed plan te
vinden, gezien het geringe (natuurlijke) licht in deze ruimten. Van der Wolf
(Huisvestingsontwikkeling) heeft daarop aangegeven dat de optimalisatie van de plannen
voor gebouw A heeft geleid tot noodzaak van verplaatsing van de 50 persoons
werkgroepzalen op de eerste verdieping. Gebleken is dat de inpassing van deze zalen in
gebouw A zou leiden tot een inefficiënt ruimtegebruik. Aanpassing van de ruimten in de
kelder van gebouw BC voorziet in een oplossing van het onderbrengen van de 50
persoonszalen. Er bestaat ruimte voor en bovendien is er sprake van efficiënter
ruimtegebruik. Daar komt bij dat de ruimten conform arbowetgeving zijn. Van den Boom
zal dit punt in haar werkoverleg met Van der Wolf aan de orde stellen.
Secretarissen-generaal Onderwijs: De Jong geeft hij aan dat hij afgelopen maandag in het
kader van het Europese voorzitterschap gesproken heeft tijdens een bijeenkomst van
Europese secretarissen-generaal van Ministeries van Onderwijs in de Kohnstammzaal
(HvA) over de samenwerking van de Amsterdamse kennisinstellingen met de stad.
Maagdenhuisdebat #5: Lange meldt dat vandaag een debat in de hal van het Maagdenhuis
staat gepland met als thema ‘Onderzoeksfinanciering: wie betaalt bepaalt?’. In verband
met het CBO van de HvA dat die avond gepland staat, ziet het er naar uit dat geen van
Collegeleden aanwezig kan zijn.

3.

Hervormingsagenda
Schmidt meldt dat de commissie Democratisering en Decentralisering op vrijdag 29 april
a.s. een conferentie organiseert met als thema ‘Medezeggenschap en Democratie’. Tijdens
de conferentie zal een probleemanalyse over de medezeggenschap gepresenteerd worden
1

-

-

en zullen er brainstormsessies gehouden worden om oplossingen te bespreken. In verband
met de vergadering van de Raden van Toezicht UvA en HvA op die dag is het College
helaas niet in staat om bij deze conferentie aanwezig te zijn.
Lange informeert hoe het College van Bestuur wenst om te gaan met de overdracht van de
activiteiten van Du Perron als vicerector. Euving geeft aan dit samen met de inmiddels
vertrokken Du Perron op te zullen pakken, waarna het geagendeerd zal worden voor een
volgende Collegevergadering.
Schmidt meldt dat de medezeggenschap heeft aangegeven graag de update over het
tienpuntenplan te willen ontvangen die – als onderdeel van de afspraken die hierover met
het ministerie zijn gemaakt – aan de Inspectie van het Onderwijs is verzonden. Aangezien
de update een correspondentie met de Inspectie betreft die niet perse openbaar is, aarzelt
het College of het deze brief kan publiceren en stemt daarom vooralsnog niet in met het
verzoek. Lange geeft daarop aan de inhoud van de brief vrijwel één-op-één overeenkomt
met datgene wat hierover op de website staat geschreven. Schmidt wordt gevraagd om hier
naar te kijken.

4.

Benoeming hoogleraar Archiefwetenschap bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Het College van Bestuur besluit de heer prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens te benoemen tot
hoogleraar Archiefwetenschap bij de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 38/38e deel van
de volledig werktijd en voor onbepaalde tijd.

5.

Benoeming onbezoldigd hoogleraar Geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering bij
de Faculteit der Geesteswetenschappen
Het College van Bestuur besluit de heer prof. dr. F.P.I.M. van Vree te benoemen tot hoogleraar
Geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering bij de Faculteit der Geesteswetenschappen op
onbezoldigde basis voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd en voor een periode van 1
september 2016 tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

6.

Benoeming hoogleraar Logica en epistemologie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College van Bestuur besluit mevrouw dr. S.J.L. Smets te benoemen tot hoogleraar Logica
en epistemologie (Logic and epistemology) voor 19/38e deel van de volledige werktijd bij de
Faculteit der Geesteswetenschappen en voor 19/38e deel van de volledige werktijd in de
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en voor onbepaalde tijd.

7.

Aanspreekvormen UvA
Lange licht toe dat de discussie binnen de UvA tot nu steeds is gevoerd vanuit het standpunt dat
er slechts één aanspreekvorm mogelijk is voor alle communicatiemiddelen: óf u, óf jij. In
voorliggende notitie wordt echter een voorstel gedaan om daar per middel een keuze in te
maken. Per (formeel communicatie)middel wordt gekozen welke aanspreekvorm het meest
geschikt is. Het uitgangspunt daarbij is of de boodschap rechtspositionele gevolgen zou kunnen
hebben voor de ontvanger. Zo ja, dan handhaaft men ‘u’. Zo nee, dan wordt ‘je’ de
aanspreekvorm. Met dit voorstel volgt de UvA de communicatielijn van de HvA.
Het College van Bestuur stemt in met het voorstel, mits in het geval van mails to all de
mogelijkheid blijft bestaan om te kiezen tussen de aanspreekvormen ‘u’ en ‘je’.

8.

University of Amsterdam Institute for Advanced Studies
Het College van Bestuur is op basis van het voorstel van de voorbereidingsgroep voornemens in
stemmen met de oprichting van het University of Amsterdam Institute for Advanced Study
(UvA IAS) per 1 juni 2016 opgericht, waarbij aan het UvA IAS een budget wordt toegekend
van € 460.000 op jaarbasis vermeerderd met de kosten van huisvesting. Dit budget wordt in
2016 gedekt uit de overgebleven AAA-middelen en met ingang van 2017 zoveel mogelijk uit
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de tranche 2017 van het zwaartepuntbeleid. De nadere uitwerking van dit geheel dient plaats te
vinden, zoals omschreven in de notitie over de formele vormgeving.
Alvorens het College van Bestuur echter tot definitieve besluitvorming overgaat, worden de
decanen (verenigd in het CBO) geconsulteerd en wordt het voorstel ter instemming aan de
Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad voorgelegd.
9.

Bestuurlijke Overleggen
a. Vergaderset gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 18 april
2016: De agenda wordt besproken en op een paar punten bijgesteld.
b. Conceptagenda CBO UvA d.d. 21 april 2016: De agenda wordt besproken en bijgesteld.
c. Conceptagenda Raden van Toezicht UvA en HvA d.d. 29 april a.s.: De agenda wordt
besproken, dit leidt niet tot aanpassingen.

10.
a.
b.
c.

Aandachtspunten- en actielijsten
Tmetable Collegevergaderingen: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
Planning medezeggenschap: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
Aandachtspuntenlijst: De aandachtspuntenlijst wordt besproken en aangevuld.

11. Rondvraag
Schmidt kan vandaag niet bij het Academische Uurtje aanwezig zijn.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 april 2016.
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