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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 oktober jl.
Het verslag wordt met enkele aanpassingen vastgesteld
Naar aanleiding van het verslag wordt gesproken over de op te stellen notitie sociale veiligheid.
3. Mededelingen
a. QS-ranking op onderwerp: besproken wordt de positie van de UvA op thema’s binnen de QS
ranking. De resultaten zijn bevredigend.
b. Open Access: aandachtspunt voor het CvB is hoe te komen tot open access zonder dat het
onderzoek (en onderzoekers) in gedrang komt. Hoe hiermee binnen de UvA verder te gaan is
een thema dat met de UOC wordt besproken.
c. Bullets midterm IP: het CvB kan instemmen met de Engelse versie. In de Nederlandse
versie worden twee aanpassingen aangebracht. Hierna kan deze als samenvatting worden
gepubliceerd op het UvA web.
d. Prioriteiten CvB: de opzet is nog te gedetailleerd. Euving zal een aangepast voorstel opstellen.
e. Nabespreking PO’s: de PO’s diensten worden nabesproken.
• Maex heeft zojuist de evaluatie ontvangen over de Bachelor Economie.
• Maex vraagt aandacht voor het onderwerp onderzoeklogistiek, om dit vergelijkbaar op te pakken
als het thema onderwijslogistiek. Het College kan zich daarin vinden.
• De GV heeft een brief over de kwaliteitsafspraken gestuurd. De brief wordt besproken,
vooruitlopend op het gesprek op 16 november a.s. Het College zal dit onderwerp ook aan de
orde stellen met decanen in het CBO van 15 november a.s.
• Ten Dam mandateert Maex voor de ondertekening van het Memorandum of Agreement met de
Edinburgh.
• Van Dijk laat weten dat de vernieuwde website nog niet goed functioneert. Teruggevallen wordt
vooralsnog op de oude versie.
• Lintsen heeft gesproken met Van den Maagdenberg (AMC) over het Spinozacentrum.
• Lintsen bespreekt de stand van zaken m.b.t. lopende bouwtrajecten.
• Euving blikt terug op een constructief GOR overleg, waarover o.a. is gesproken over de
organisatie van de UB.
4. Beleid Schakelonderwijs
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Ten Dam verwijst naar de afstemming die heeft plaatsgevonden met de HvA en de VU. De
selectie en toelating wordt besproken, en in het bijzonder de uitzondering bij
schakelprogramma’s waarvan de beoogde master een selectieve master is: toelating tot het
schakeltraject betekent hierbij niet automatisch toegang tot een selectieve master, wel tot
toelating tot de selectieprocedure. In het overleg wordt verwezen naar de (met de andere
universiteiten gedeelde) zorgplicht dat voor iedere bachelor een aansluitende
masteropleiding moet zijn. Verder verdient de aansluiting met de master tandheelkunde en
geneeskunde aandacht.
De noodzaak voor een bijdrage wordt besproken, alsook het verdwijnen van de
mogelijkheid tot het volgen van schakelonderwijs als contractstudent.
De gezamenlijke (UvA-HvA-VU) pilot wordt besproken die met de minister is afgesproken.
Met enkele aanpassingen kan het College instemmen met het voorstel. Het wordt geagendeerd
voor het komend CBO, voordat een besluit wordt genomen. Hierna zal het besluit ter
kennisgeving aan zowel COR als CSR worden verzonden.
5. Fasedocument definitiefase ASP942
Het College stelt het Programma van Eisen ASP942 en het Fasedocument Definitiefase
ASP942 vast, met een aanpassing. Belangrijk is dat er ruimte moet zijn voor kruisbestuiving
met/aanlandplekken voor de andere faculteiten.
6. Registratie en rapportage KPI jaargesprekken
Het College besluit het voorstel voor registratie, rapportage en monitoring van het aantal
gevoerde jaargesprekken vast te stellen. Van Wees wordt verzocht om de laatste stand van
zaken door te geven.
7. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. Rectorencollege 7 november: een gesprek met een delegatie van de EC is geagendeerd.
Overige overleggen
b. PBO-verslagen 2018-I: de verslagen leiden niet tot opmerkingen
c. Agenda RvT 5 november: de agenda wordt besproken.
d. Conceptagenda CBO 15 november: de agenda wordt besproken en iets aangepast
8.
a.
b.
c.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen.

9. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 november 2018.
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