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1. Opening
De vergadering wordt geopend met ongewijzigde agenda.
2. Verslag Collegevergadering d.d. 12 februari jl. en actielijst
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.
3. Mededelingen
• Maex was bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel, die de Nederlandse belangen in de
Europese Unie (EU) behartigt. Het was een nuttig gesprek over actuele thema’s zoals Brexit, AI,
en open science. Het is belangrijk voor de UvA om vervolg te geven aan dit gesprek.
• Maex meldt dat er een ronde tafel bijeenkomst wordt georganiseerd door de VSNU over
waarderen en belonen.
• Kingma was bij een event van ‘Commoning UvA’. Hierbij werd gesproken over de verbinding
tussen de UvA en de bewoners van de stad.
• Euving meldt uit de OV met de GOR dat deze in goede sfeer is verlopen. Binnenkort is een
heidag met de GOR.
• Ten Dam stelt voor het voorbeeld van de faculteit FGw te volgen en voor eigen zakenlunches
standaard vegetarisch te bestellen.
4. Financiële compensatie diplomavergoeding en impuls educatieve master
Het College wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel om ILO en de penvoerende
faculteit te compenseren voor het wegvallen van diploma-inkomsten in de educatieve master en
daarnaast een extra financiële impuls toe te kennen om de educatieve master te stimuleren. Het
College besluit conform voorstel. Het is belangrijk dat de faculteiten nu inzetten op
communicatie aan aankomend studenten.
5. A4 proces IP 2021 – 2026
Er is een startnotitie opgesteld met een schets voor het proces om te bespreken met het CBO en
de medezeggenschap. Maex mist enkele inhoudelijke speerpunten waarmee duidelijker wordt
dat we hechten aan de breedte van de universiteit. Maex doet enkele tekstvoorstellen. Maex
vraagt ook of het universiteitsforum een rol heeft in dit proces. Voor de conferentie in oktober
wordt besloten om in te steken op een 24-uurs versie, van bijvoorbeeld donderdagmiddag tot
vrijdag. Lintsen brengt in dat valorisatie en dan met name samenwerking met bedrijven een
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betere plek moet krijgen in de notitie. Ten Dam en Brentjes ronden het af met inbreng van
Maex.
6. Diversiteit
De concept kadernotitie, waarin opmerkingen van de decanen zijn meegenomen, geeft de UvAvisie op diversiteit en inclusie weer, maakt bestaande initiatieven en beleid zichtbaar, en laat
zien waar voor de komende periode de opgave ligt en waar specifieke aanvullende projecten en
activiteiten nodig zijn. Het College gaat op basis van deze notitie graag in gesprek met de
academische gemeenschap en met de medezeggenschap. Er worden nog enkele tekstuele
wijzigingen besproken. Deze worden op korte termijn verwerkt in de tekst waarna deze vertaald
wordt. Begin volgende week wordt de notitie gepubliceerd op ‘UvA denk mee’ en naar de
medezeggenschap gestuurd met een begeleidend schrijven. Het universiteitsforum bespreekt de
notitie op 16 maart. Alle inbreng wordt uiteindelijk gebundeld in het College besproken, waarna
een definitief kader wordt vastgesteld.
7. Bestuurlijke overleggen
VSNU – geen
Overige overleggen
a. Agenda OV CSR 26 februari:
Geen opmerkingen.
b. Agenda BO bèta’s UvA-VU 28 februari
Euving neemt contact op met de decaan FNWI over de agenda.
c. Agenda OV COR 1 maart
N.a.v. aan de agenda meldt Euving dat het rapport BING en de overzichtsnotitie Sociale
Veiligheid ook bij de GOR zullen worden besproken.
d. Conceptagenda themamiddag CBO 7 maart
Geen opmerkingen.
e. Conceptagenda CBO 14 maart
De conceptnotitie over de groeistrategie komt volgende week aan de orde in de
Collegevergadering. Geen aanvullende agendapunten.
8. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de lijst wordt doorgenomen.
c. Vooruitblik werkbezoeken: de lijst wordt doorgenomen.
d. Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2019: het College neemt kennis van het
overzicht.
9. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 maart 2019.
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