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1. Opening
2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 20 en 27 maart jl.
Het verslag van 20 maart jl. is met een aanvulling akkoord.
Het verslag van 27 maart jl. is met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
• AI: het project ligt op schema, er wordt gewerkt aan opname in de Kaderbrief.
• AVG: de COR plaatst kanttekeningen bij het besluit om de FG-rol te laten waarnemen door het
hoofd JZ, gedurende de werving van een nieuwe FG. Dit is echter een zeer gebruikelijke figuur;
ook is (extern) advies ingewonnen voorafgaand aan het besluit. Ten Dam geeft in de OV nadere
toelichting aan de COR.
• Presentatie 1001 vrouwen – deel 20ste eeuw – 3 oktober: de presentatie van dit tweede deel
vindt plaats in de Aula.
• Huisvestingsontwikkeling stelt, vanuit overleg met het gremium Kennisstad Amsterdam, voor
om een brief m.b.t. de noodzaak van meer studentenhuisvesting te sturen aan de formateur van
Amsterdam. Het College wil daaraan namens de UvA meewerken, maar verzoekt om de
bijgevoegde conceptbrief op enkele punten aan te passen. Lintsen bespreekt dit met Van der
Wolf.
• Het College verleent, zoals gebruikelijk, aan de directeur van het Nederlands Instituut in St.
Petersburg Power of Attorney.
4. Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens Universiteit van Amsterdam,
inclusief het Reglement cameratoezicht
Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Het privacybeleid en het beleid verwerking
persoonsgegevens dient op dat moment te zijn vastgesteld. Eerder hebben COR en CSR niet
ingestemd met het voorgelegde privacybeleid, waarna het stuk is teruggetrokken. In bijgevoegde
versie zijn aanpassingen aangebracht om tegemoet te komen aan de zorgen van COR en CSR.
Het College stelt het privacybeleid en het beleid verwerking persoonsgegevens, inclusief het
reglement cameratoezicht, vast onder voorbehoud van instemming van COR en CSR.
5. Besluit tot het houden van OC-verkiezingen en vaststelling Kiesreglement
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Het College van Bestuur besluit conform voorstel dat voor de opleidingscommissies van de faculteiten
die het betreft verkiezingen worden gehouden, de eerste ronde in mei gelijktijdig met de verkiezingen
voor de studentenraden, de tweede in een nader te bepalen periode in het najaar. Verder besluit het
College het Kiesreglement van de Opleidingscommissies 2018 vast te stellen.
Het Kiesreglement wordt voor instemming voorgelegd aan de CSR.
6. Regeling Valorisatiefonds UvA
Het punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
7. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. Sectorakkoord en NVAO-protocol kwaliteitsafspraken
Het College bespreekt kort de gang van zaken rond de afstemming over het sectorakkoord.
Overige overleggen
b. Agenda Lokaal Overleg 6 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda OV GOR 9 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Agenda CBO 19 april: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
8. Aandachtspunten- en actielijsten
e. Timetable Collegevergaderingen
De timetable leidt niet tot opmerkingen
f. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
g. Vooruitblik werkbezoeken
De werkbezoeken worden doorgenomen.
9. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 april 2018.
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