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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Dijk (woordvoerder), Lintsen, Maex, Rageb (student-
assessor), Wansink (verslag). 
 
1. Opening 

De datum op de opgestelde agenda wordt aangepast. 
 
2. Verslag collegevergadering 30 oktober jl. 

Het verslag wordt met enige aanpassingen goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 
a. Evaluatie studieprestaties eerstejaarsstudenten FEB: de evaluatie is besproken, de beschreven 

actiepunten zijn door de faculteit opgenomen. 
b. Room for discussion -  terugblik  

Lintsen was aanwezig, er heerste een rustige sfeer, de livestream is goed bekeken. Mensen die 
bedreigd zijn, zijn door de betreffende decaan uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Van 
Dijk heeft aandacht voor diverse reacties via social media of van columnisten en de wijze 
waarop deze onjuist geïnterpreteerd kunnen worden.  

 Rageb geeft een positieve terugblik op de workshop time management. Hij zal op 8 november 
een bijeenkomst van de CDO bijwonen en gaat binnenkort met BING in gesprek over sociale 
veiligheid en de vertrouwenspersoon. 

 Lintsen heeft in de stuurgroep Roeterseiland gesproken over de calculaties van de nieuw te 
bouwen grote collegezaal. Van der Wolf kijkt naar mogelijke aanpassingen. 

 Lintsen heeft i.s.m. VU en Windesheim overleg met de gemeente Almere over de mogelijke 
bouw van 3000 studentenwoningen, gunstig gelegen ten opzichte van Science Park. 

 Lintsen voert 8 november een gesprek met de auditcommissie. 
 Lintsen heeft in afstemming met Reuling diverse scenario’s over de invoering van Microsoft 

365 besproken. Complimenten aan ICTS voor de uitwerking van de businesscase. 
 Euving heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met de interim gemeentesecretaris en de 

directeur openbare orde en veiligheid van de gemeente Amsterdam. 
 Euving heeft structurele vooroverleggen ingepland met de secretarissen van de ziekenhuizen en 

VU voor het viervoorzittersoverleg.  
 Euving meldt dat bureau Twynstra het traject rondom herhuisvesting Bestuursstaf zal 

begeleiden. Deze opdracht is afgestemd met de GOR, die hierop nog input levert. 
 Naar aanleiding van de berichtgeving over de reserves in het hoger onderwijs, steunt het college 

de standpunten van de VSNU. 
 Ten Dam geeft een terugblik op de afgelopen RvT vergadering die goed verlopen is. 
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 Van Tienderen is bereid deel te nemen aan de handelsmissie naar Californië. Dit wordt nog 
afgestemd. 

 
4. Benoeming bijzonder hoogleraar Moleculaire Celbiologie van Celmigratie in de Faculteit 

der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  
Het College stemt in met de benoeming. 

 
5. Intentieverklaring VN-verdrag Hoger Onderwijs 

De intentieverklaring instellingen hoger onderwijs richt zich op ambities ten behoeve van de 
algemene toegankelijkheid, dit sluit aan bij het beleid van de UvA omtrent de aandacht voor 
inclusie en studenten met een (functie)beperking. Het College stemt in met de ondertekening 
van deze intentieverklaring op 19 november door Ten Dam. 
 

6. Herziening beleid Research Priority Areas 
Het College bespreekt het voorgenomen besluit, ondersteunt de richting van dit voorstel en 
bespreekt dit in het eerstvolgende CBO. 
 

7. Vernieuwing Allard Pierson Museum 
Het College bespreekt het voorstel voor de vernieuwing van het Allard Pierson Museum. Ten 
Dam benadrukt het belang dat er geïnvesteerd wordt in de toegankelijkheid, ook voor mensen 
met een functiebeperking. Euving geeft aan dat dit in het investeringsplan is opgenomen. Het 
College besluit hiermee voort te gaan. 

 
8. Plan van aanpak numerus fixus 

Het College bespreekt dit plan van aanpak en is conform voorstel akkoord met de gekozen lijn. 
 

9. Bestuurlijke overleggen 
VSNU 

a. Vergadering VSNU Bestuur 9 november: het College bespreekt de agendapunten van de 
vergadering.  
 
Overige overleggen 

b. Vergaderlijst Bestuurlijke Kalender 2019: De vergaderlijst wordt bijgewerkt.  
c. Agenda BVO 7 november: geen bijzonderheden. 
d. Agenda UCO 8 november: geen bijzonderheden 
e. Agenda WHW CSR 8 november: geen bijzonderheden 
f. Agenda Lokaal Overleg 9 november: geen bijzonderheden. 
g. Conceptagenda PBO FGw d.d. 12 november: de agenda wordt doorgenomen.   
h. Programma werkbezoek FMG d.d. 19 november: er wordt naar een nieuwe datum gezocht. 
i. Conceptagenda CBO 15 november: de agenda wordt doorgenomen.  

 
10. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: geen opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst en public affairs kalender 

worden bijgewerkt. 
c. Vooruitblik werkbezoeken: Rouwhorst is bezig met de planning en afstemming. 
 
11. Rondvraag  
 Van Dijk geeft aan dat het persbericht over het eredoctoraat van Naomi Klein is verstuurd. 
 Ten Dam vraagt aandacht voor het academisch uurtje.  

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 november 2018. 


