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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Lange (woordvoerder), 

Lintsen, Maex, Wansink (verslag) 
 
1. Opening 

 
2. Verslag Collegevergadering 21 mei 2019 
Het verslag is met een enkele wijziging akkoord.  
 
3. Mededelingen 
• Een mondelinge terugkoppeling opvolging aanbevelingen Instellingstoets Kwaliteitszorg van 

NVAO is ontvangen. Notitie wordt geagendeerd in CvB juni. 
• In de UCO is gesproken over 884, het verslag wordt ter bespreking geagendeerd in het CBO van 

13 juni 2019. 
• De uitslag va de studentenraadverkiezingen 2019 is ontvangen, de opkomst was vrijwel gelijk 

aan vorig jaar. Opvallend is dat de opkomst bij ACTA gehalveerd is. 
• Kingma was aanwezig bij een OCW bijeenkomst over de strategische agenda Hoger Onderwijs 

en Onderzoek. 
• Lintsen doet verslag van een bijeenkomst met het stadsdeel over het universiteitskwartier. Een 

participatietraject wordt door de gemeente ingericht voorafgaand aan de formele 
inspraakperiode.  

• Voor de realisatie van de grote collegezaal wordt, voorafgaand aan de formele keuze tot 
aanbesteding, een marktconsultatie uitgevoerd. 

• Lintsen doet verslag van een bedrijfsvoeringsoverleg met de VU. Een voorstel voor het instellen 
van een regelmatige overlegstructuur tussen gemeente, politie en woningbouwcorporaties met 
betrekking tot de gang van zaken op diverse wooncampussen wordt verder uitgewerkt. 
InHolland zal de opleiding mondzorgkunde gaan aanbieden in het ACTA gebouw, dit levert 
daar een geconcentreerd tandzorgkundig aanbod op. 

• Euving doet verslag van het afscheid van directeur AC, waar veel lovende woorden zijn 
gesproken. 

• Euving meldt dat de tentamens zijn herroosterd in verband met de openbaar vervoerstaking op 
28 mei. Deze zijn opnieuw gepland tussen 27-5 en 14-6. Complimenten voor bureau 
onderwijslogistiek en de faculteiten. 

• Ten Dam laat weten dat er in de OV COR 24 mei is gesproken over het programma werkdruk, 
de COR was positief over de aanpak. Er volgt een technisch overleg over de SLA cyclus. Er is 
uitgebreid gesproken over het onderwerp Sociale veiligheid, de beantwoording van diverse 
brieven van de COR over dit onderwerp volgt. De brief van ReThink over het onderwerp sociale 
veiligheid wordt beantwoord. 

• Het advies van de Senaat over promovendibeleid wordt besproken in het college voor promoties. 
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• Er worden gesprekken gevoerd met betrokken faculteiten over het thema AI. 
• Het College bespreekt het rapport Van Rijn.  

 
4. Benoeming van bijzonder hoogleraar Simulatie van herstructurering in moleculaire vaste 

stoffen in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  
Het College stemt in met de benoeming van mevrouw  prof. dr. H.M. Cuppen tot bijzonder 
hoogleraar Simulatie van herstructurering in moleculaire vaste stoffen voor 7,6/38e van de 
volledige werktijd. 

 
5. Benoeming bijzonder hoogleraar High-Energy Astrophysics, in particular Space 

Instrumentation in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica  
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. J.W. den Herder tot bijzonder hoogleraar 
High-Energy Astrophysics, in particular Space Instrumentation voor 7,6/38e van de volledige 
werktijd. 

 
6. Notitie diversiteit 

De aanvullingen vanuit het CBO op het stuk zijn gedeeld,  het voorstel wordt met een aantal 
tekstuele wijzigingen vastgesteld, alsmede de begeleidende brief aan COR en CSR. 

 
7. Subsidieaanvraag TTT 

 
8. Bestuurlijke overleggen 

a. Programma bezoek RvB NWO  aan UvA 29 mei 2019: de agenda leidt niet tot opmerkingen 
b. Conceptagenda GOR 3 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen 
c. Conceptagenda BVO 5 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen 
d. Conceptagenda CBO 13 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen 

 
9. Aandachtspunten en actielijst  

a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. Het 
planningsoverzicht tot de zomer geeft een goed beeld. 

b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen. 
d. Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2019: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 
10. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 juni 2019.  


