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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 17 juli jl.
Het verslag is akkoord.
3. Mededelingen
a. Huisstijl FEB: het punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
b. Opening Academisch Jaar – vooruitblik: het College bespreekt kort het programma en het
bijbehorende boekje.
c. AI: de benoeming van de eerste universiteitshoogleraar (AI and Information Retrieval) is rond;
voor de overige leerstoelen melden zich kandidaten.
• Maex bericht over een onderzoek van Bouter naar WI bij UvA, VU en de UMC’s dat
interessante uitkomsten laat zien. Het onderzoek wordt geagendeerd voor een CBO, in
aanwezigheid van Bouter.
• Het College verzoekt om een tweede uitnodiging te versturen aan de 150 ondertekenaars die
voor de zomer de open brief inzonden. Voor het reces gingen zo’n 15 briefschrijvers in op de
eerste uitnodiging en dat leverde een gesprek op hoog niveau op. Het College zou daarom graag
met nog een deel van de briefschrijvers in gesprek komen.
• Van Keulen is halverwege zijn gespreksronde m.b.t. de stand van zaken rond het organisatieplan
van de Bibliotheken. Hij zal advies uitbrengen aan Euving.
• Lange constateert langdurige media-aandacht voor de aantallen internationale studenten en het
kamertekort in Nederlandse studentensteden.
• #WOinActie heeft een actieweek aangekondigd voor de week van 24 september a.s. Het College
ondersteunt dit graag.
4. Kritische reflectie Instellingstoets Kwaliteitszorg
De aanstaande Instellingstoets Kwaliteitszorg vraagt van de UvA een kritische reflectie: een
document waarin wordt gereflecteerd op de manier waarop de instelling de kwaliteit van het
onderwijs waarborgt en verbetert.
De hoofdstukindeling van de Kritische Reflectie volgt de door de NVAO voorgeschreven
standaarden: (1) visie en beleid, (2) uitvoering, (3) evaluatie en (4) monitoring en ontwikkeling.
De tekst van voorgaande versies is voor commentaar voorgelegd aan de bredere UvAgemeenschap. Na verwerking van op- en aanmerkingen van het CvB is dit stuk voorgelegd aan
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de UCO, het FSO en het CBO en aan een vertegenwoordiging van centrale
medezeggenschapsorganen. Bij dit definitieve stuk zijn nog aanpassingen gedaan naar
aanleiding van gesprekken met de medezeggenschap en van (de commissie O&O van) de RvT.
Het College stelt de Kritische Reflectie vast, met veel waardering voor het werk van alle
betrokkenen.
5. Bestuurlijke overleggen
a. VSNU: Vergaderset extra Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën:
Belangrijkste onderwerp is de knelpuntenanalyse. De VSNU wil inzetten op meer middelen.
OCW gaat een commissie instellen die zich over het rapport en de consequenties ervan zal
buigen.
Overige overleggen
b. Programma Heisessie CvB en CSR 28 augustus a.s.: het programma leidt niet tot
opmerkingen.
c. Conceptagenda retraite CvB 10 september a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
6. 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.
7. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 september 2018.
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