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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Van Dijk (woordvoerder), Euving, Maex, Von 

Meyenfeldt (verslag), Van Exter (studentassessor) 
Afmelding: De Jong, Moolenaar, Lürsen, Helbing 
 
1. Opening 

De agenda is akkoord.  
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 24 januari 2017 en actielijst 
Het verslag is met een wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.  
 
N.a.v. het verslag meldt Van Ast dat hij een gespreksronde langs decanen maakt over het 
allocatiemodel. Die gesprekken delen de teneur dat dicht bij het werkgroepvoorstel aangesloten 
moet worden, met een enkele wijziging. De intentie is komende week een finaal voorstel uit te 
werken en het gesprek in het CBO van 16 februari a.s. af te ronden, idealiter in aanwezigheid 
van de directeuren bedrijfsvoering.  
 

3. Mededelingen  
a. Ontvlechting UvA-HvA: het College bespreekt kort de wens van de GOR om een raadpleging te 

houden onder UvA-medewerkers van de diensten.    
b. Adviezen senaat op eindrapport Diversiteit en uitslag referendum commissie D&D: het College 

neemt kennis van de adviezen van de Senaat en betrekt deze t.z.t. in de uitwerking van acties 
n.a.v. D&D. 

c. Reorganisatieplan FdR: de faculteit presenteert deze week het reorganisatieplan, en heeft een 
aanvraag voor steun ingediend. Het College staat daar positief tegenover, mits e.e.a. conform de 
daarvoor geldende regels kan worden vastgelegd.    

d. Visumbeperking/inreisverbod VS: het is zaak individuele medewerkers en studenten zo goed 
mogelijk te volgen en te zorgen dat deze waar nodig de UvA-hulpkanalen goed kunnen 
benutten. De werkwijze sluit aan bij de insteek van EUA en VSNU. De brief van de 
gezamenlijke rectores in protest tegen het inreisverbod wordt naar verwachting dit weekeinde in 
NRC gepubliceerd.   

 
4. Hervormingsagenda 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de hervormingsagenda.  

Datum 

10 februari 2017 

Onderwerp 

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 februari 2017 
 

Verslag door 

S. von Meyenfeldt 
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5. Benoeming hoogleraar Data Science in Auditing bij de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde  
Het College is akkoord. 

 
6. Benoeming bijzonder hoogleraar Natuurkunde van de zachte materie en naamswijziging 

vanwege de Stichting Van der Waals Fonds bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica 
Het College is akkoord. 

 
7. Bètasamenwerking: koers ABS   
8. Bètasamenwerking: SRON 

In aanwezigheid van Van der Wolf en Boels 
Het College bespreekt de stukken die zijn aangeleverd en brengt daar enkele tekstuele 
wijzigingen in aan.  
Het College constateert dat er een belangrijke inhoudelijke meerwaarde gecreëerd kan worden 
middels de samenwerking die door de medewerkers van de betrokken instituten wordt 
voorgesteld, en spreekt de bereidheid uit om deze samenwerking te faciliteren. Dat geldt ook 
voor de samenwerking met SRON en de vestiging daarvan op het Science Park. 
Het College kan zich vinden in de afspraken over de financiële verrekening van deze 
samenwerking, zoals bijgevoegd. 
De gemaakte afspraken worden doorgenomen in een vergadering met het College van de VU op 
8 februari a.s., en vastgelegd in een voorgenomen besluit dat in de Collegevergadering van 14 
februari a.s. ter tafel ligt. Dit voorgenomen besluit wordt vervolgens aangeboden aan de 
medezeggenschap, cf. de eerder daarover gemaakte afspraken.  
 

9. Bestuurlijke overleggen 
a. Verslag VSNU Stuurgroep Human Capital d.d. 18 november jl.: het verslag leidt niet tot 

opmerkingen 
b. Verslag tweedaagse VSNU 20 en 21 januari jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen 
c. Agenda VSNU Stuurgroep Human Capital d.d. 10 februari: de agenda leidt niet tot 

opmerkingen.  
d. Programma werkbezoek StS-SZ 13 februari: het programma was ter vergadering nog niet 

beschikbaar. 
e. Conceptagenda CBO UvA 16 februari a.s.: de agenda is akkoord.  
 
10. Aandachtspunten- en actielijsten  

Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
Timetable medezeggenschap: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken.  
 

11. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14  februari 2017.  


