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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), 

Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag) 
Afmelding: Maex 
 
1. Opening 

De agenda is akkoord. 
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 oktober jl.   
Het verslag is met een wijziging akkoord.  

 
3. Mededelingen  
a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week 
• Lintsen heeft met enkele faculteiten gesprekken gevoerd over het allocatiemodel. De laatste 

gesprekken in deze ronde zijn voor 16 oktober a.s. gepland; in de Collegevergadering van 17 
oktober a.s. kan Lintsen een indruk geven van de uitkomsten van de ronde.  

• Euving meldt dat enkele acties zijn ondernomen n.a.v. het artikel van drie CSR-leden in Folia 
inzake het afgelasten van de ISSO-bijeenkomst. Het artikel bevat enkele onjuistheden, die 
gecorrigeerd zijn.  

• De Periodieke Overleggen met de diensten zijn in goede sfeer verlopen. 
b. Stand van zaken SRON 

De tekst van het bid wordt buiten vergadering vastgesteld en aangeboden aan de drukker. 
• Ten Dam stelt voor een kleine groep te vormen die zich buigt over mogelijke varianten 

doorstroomprogramma’s tussen hbo en wo, zowel inhoudelijk als financieel. Ten Dam zal dit 
bestuurlijk bewaken. Zij bespreekt de verdere invulling in werkoverleg met Euving.  

• Het project rond verbetering van de website is goed voorbereid. Er komt een korte update voor 
het CBO. Een van de decanen zal gevraagd worden het project te trekken.  

 
4. Benoeming hoogleraar Klinische Electrofysiologie van het Hart, in het bijzonder 

Atriumfibrilleren, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA 
Het College is akkoord. 
 

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Innovatieve behandelingen voor hartritmestoornissen, 
vanwege de Stichting St. Antonius Ziekenhuis, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA 
Het College is akkoord.  
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6. Benoeming bijzonder hoogleraar Genetics in Psychiatry, in de Faculteit der Geneeskunde 
AMC-UvA 
Het College is akkoord. 
 

7. Conceptstatuten oprichting Stichting Amsterdam Green Campus  
De Amsterdam Green Campus (AGC) is een samenwerkingsverband in Noordwest Nederland in 
de metropoolregio Amsterdam, waarin kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 
overheden samenwerken t.b.v. van innovatie en valorisatie in de Groene Sector. De 
samenwerking wordt verder vormgegeven in verschillende projecten, die op basis van 
samenwerkingsovereenkomsten worden uitgevoerd. De stichting fungeert als initiator en 
coördinator van deze projecten.  
Het College brengt een tekstuele wijziging aan in de tekst en gaat verder met genoegen akkoord 
met de oprichting van de AGC. 
 

8. Handreiking betrekken alumni en werkveld kwaliteit onderwijs 
Alumni en het werkveld kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van 
opleidingen. De UvA heeft hiervoor als doelstelling geformuleerd dat alle opleidingen een 
adviesraad hebben met leden uit het werkveld. Om dit proces bij de opleidingen te faciliteren, is  
een handreiking ontwikkeld voor het betrekken van alumni en het werkveld bij de kwaliteitszorg 
binnen de UvA. De handreiking heeft als doel om opleidingen te helpen bij het maken van een 
analyse waarop zij alumni en het werkveld momenteel inzetten bij kwaliteitszorg en handvatten 
te bieden voor het verbeteren van dit proces. De uitkomsten daarvan kunnen worden opgenomen 
in de jaarplannen van de colleges of schools, of van de faculteit. 
Het College heeft diverse opmerkingen bij de tekst, waarin enkele onderwerpen gemist worden, 
en spreekt waardering uit voor het feit dat de handreiking is opgesteld. 
 

9. Studentenhuisvesting  
Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.   

 
10. Bestuurlijke Overleggen 
a. Agenda UOC 10 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
b. Agenda BVO 12 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
c. Agenda OV COR 13 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
d. VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie 13 oktober a.s.: het College constateert dat de UvA 

ontbreekt in het voorstel voor Digitale Samenleving. 
e. VSNU Stuurgroep Human Capital 13 oktober a.s.: het verzoek om in te stemmen met de 

financiering is doorgezonden aan Lintsen en FP&C, die zich daarover buigen.   
f. Agenda OV GOR 16 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
g. Agenda CBO 19 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  

 
11. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: Maex en Lintsen zullen bezien wie op 6 

november a.s. deelneemt aan het diner pensant van SURF. In de volgende vergadering wordt 
bezien wie deelneemt aan het VSNU Impactfestival op 23 november a.s. 

c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.   
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12. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 oktober 2017.  


