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1. Opening
2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 5 juni jl.
Het verslag wordt met een wijziging geaccordeerd.
3. Mededelingen
a. Herhuisvesting Maagdenhuis-complex: het stuk wordt aangehouden tot een volgende
vergadering.
b. Richtlijn werving en selectie senior posities: met inbegrip van twee tekstuele wijzigingen kan
het College zich vinden in de richtlijn.
c. AI: er is overleg met EZ geweest, waar steun bleek voor de aanpak. Maex en Lintsen bespreken
dit nader.
d. AVG: de formele reactie van de COR op het instemmingsverzoek wordt afgewacht.
• Lintsen heeft met Van den Maagdenberg afgesproken om eenmaal per twee maanden overleg te
voeren. Bezien wordt of het mogelijk is in VSNU-verband een analyse te maken van de
verschillende werkwijzen t.a.v. het doorgeleiden van Rijksmiddelen voor de
Geneeskundeopleidingen aan de UMC’s.
• Verder heeft Lintsen zowel met het AMC als met de KNAW gesproken over het
Spinozacentrum; er tekent zich een oplossingsrichting af, die wordt uitgewerkt.
• De UvA moet voor volgende week laten weten of zij kan instemmen met het voorstel voor de
nieuwe cao; P&O en FP&C buigen zich daarover. Euving meldt dat de GOR onaangenaam
getroffen was door de formulering m.b.t. de maximale termijn voor een OBP-functie.
4. Samenwerkingsovereenkomst AUF-UvA
Tijdens het jaarlijkse voorzittersoverleg tussen de UvA, AUF en AUV van februari 2017 is
afgesproken dat een overeenkomst zou worden opgesteld waarin de wederzijdse
verantwoordelijkheden, de positie van het AUF als onafhankelijke stichting ten opzichte van de
UvA en de ondersteuning van het AUF door de UvA zijn vastgelegd.
Bijgevoegd stuk is het resultaat, waaraan alle partijen hebben bijgedragen. Het College kan zich
vinden in de overeenkomst en stelt deze vast.
5. Actualisering Kader Toetsbeleid
Het kader toetsbeleid vormt al jaren de leidraad voor afspraken die decentraal in de Onderwijsen Examenregelingen, Regels en Richtlijnen, toetsbeleid en toetsplannen zijn vastgelegd. Het
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huidige kader is om een aantal redenen aan actualisatie toe (bijv. aanbevelingen volgend uit het
Inspectierapport “De kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs”; ontwikkelingen bij de
NVAO; adviezen van de werkgroep studiesucces 2.0 etc.)
Het CvB stelt het geactualiseerde kader vast met een tekstuele toevoeging. Verder vraagt het
College opleidingen om lokaal beleid te actualiseren naar aanleiding van de geactualiseerde
voorwaarden. Het College merkt verder met instemming op dat gewerkt wordt aan een beknopte
publieksversie van het omvangrijke stuk.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. Vergaderset SSPG 15 juni a.s.: het College bespreekt het voorstel voor een
leiderschapsprogramma, en wil ervoor waken dat dit teveel interfereert met het UvAprogramma.
b. Vergaderset SOOV 15 juni a.s.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
Overige overleggen
c. Programma werkbezoek StS 13 juni a.s.: het programma is akkoord.
d. Agenda BVO 13 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda UCO 14 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
f. Conceptagenda OV CSR en art 24-overleg 19 juni a.s.: de agenda is nog niet ontvangen.
g. Programma AEB – state of the region 20 juni a.s.: het programma leidt niet tot
opmerkingen.
h. Conceptagenda CBO 21 juni a.s.: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
7. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
c. Vooruitblik werkbezoeken
De vooruitblik wordt aangehouden.
8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Extra vergadering op 13 juni 2018
Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb
(student-assessor).
1. International Classroom
Het advies van de Taskforce International Classroom ‘Amsterdam’s Global University in the
Classroom’ betreft een uitwerking van de actielijn uit het Strategisch Kader Internationalisering
en de UvA Onderwijsvisie. Het advies bevat een definitie en een voorstel voor een model om de
international classroom UvA-breed vorm te geven in studieprogramma’s van alle faculteiten.
Het College bespreekt het stuk en stelt enkele tekstuele wijzigingen voor. Met inbegrip van deze
wijzigingen zal het advies worden geagendeerd voor het CBO van 21 juni a.s.
2. Taalbeleid
Het UvA Taalbeleid betreft een uitwerking van het beleidsvoornemen dat de UvA een
tweetalige universiteit is en blijft, tevens een actielijn uit het Strategisch Kader
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Internationalisering en de UvA Onderwijsvisie. Het College bespreekt het stuk en stelt enkele
tekstuele wijzigingen voor. Met inbegrip van deze wijzigingen zal het advies worden
geagendeerd voor het CBO van 21 juni a.s.
3. Midterm Review IP
Het stuk is aangepast n.a.v. het CBO in mei, opmerkingen op denkmee.uva.nl en de Senaat, en
de eerste reacties van COR en CSR. Het wordt geagendeerd voor het CBO van 21 juni a.s.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 juni 2018.
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