College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag
Datum

7 maart 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 maart 2019

Aanwezig:

Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Lange (woordvoerder),
Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 26 februari jl.
Het verslag is met een wijziging akkoord.
3. Mededelingen
a. Opening Law Hub – terugblik: de opening van de Law Hub was zeer geslaagd en kreeg de
nodige aandacht in de pers.
b. Gevelbelettering REC A – afspraken FdR: het COR-lid namens de FdR meldde dat de OR FdR
verbaasd was over de keuze voor een Engelse naam. Deze is op voordracht van de decaan
gekozen. Euving neemt contact op met Dijk m.b.t. de achtergrond hiervan.
c. Aanpassing regeling geboorteverlof: Als gevolg van de Wet invoering extra geboorteverlof
(WIEG) krijgen partners van moeders bij de geboorte van een kind recht op drie extra dagen
geboorteverlof, naast de al bestaande twee dagen uit de Wet Arbeid en Zorg. Het geboorteverlof
is bij de UvA geregeld in de Regeling Buitengewoon verlof 2007. Lid 4 van deze regeling maakt
het mogelijk dit verlof met 8 dagen uit te breiden. Met het Lokaal Overleg is besproken of de
drie dagen hieraan moesten worden toegevoegd. Afgesproken is, dat deze 3 dagen van WIEG
onderdeel gaan uitmaken van de reeds bestaande 2+8 dagen, onder de toezegging dat de
Regeling Buitengewoon verlof 2007 zal worden gemoderniseerd (met o.m. aandacht voor
mantelzorg). Het College gaat met dat voorstel akkoord, en laat de financiële consequenties
ervan controleren.
• Ten Dam en Maex hebben gesproken met enkele hoogleraren AI over de UvA-ambitie en de
landelijke ambitie op dit terrein.
• Maex heeft gesproken met Van Tienderen en Schreiber over het AUC. Zij zullen een voorstel
doen voor nadere afspraken m.b.t. de inhuur van docenten voor het AUC.
• Euving heeft de conceptnotitie van Twijnstra Gudde met alle leidinggevenden van de
Bestuursstaf besproken; de nota wordt nu afgerond en geeft dan o.m. een beeld van de
ontwikkeling van de Bestuursstaf sinds de reorganisatie van 2005. Dit zal dienen als basis voor
het ontwikkelen van een visie op huisvesting van de staf.
• Ten Dam neemt in VSNU-verband deel aan een gespreksronde langs Kamerleden in het kader
van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid HO en MBO.
• Ten Dam en Maex spraken met het ASVA-bestuur over hun beleidsprioriteiten. De ASVA wil
dit jaar aandacht besteden aan o.m. wonen en veiligheid, en diversiteit.
• De GOV heeft een brief met voorstellen t.b.v. de Kaderbrief gestuurd, die wordt meegenomen in
de volgende vergadering van het College.
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4. Benoeming hoogleraar Computational Science & Engineering in de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College besluit over te gaan tot de benoeming.
5. Vestiging van de bijzondere leerstoel Data Exchange Systems vanwege de Stichting Bèta
Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College besluit de Stichting Bèta Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere
leerstoel Data Exchange Systems in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica. Het College gaat tevens akkoord met het voorstel voor een verkorte procedure.
6. Reglement en procedure UvA-Stapenningen
Op verzoek van het College is een voorstel opgesteld voor een bijgestelde procedure voor
toekenning van de Stapenningen van de universiteit, inclusief een reglement. Het College stelt
beide documenten conform voorstel vast, en zal zich beraden over de samenstelling van de
beoogde commissie. Wanneer de invulling daarvan compleet is, worden beide documenten
verspreid aan BVO en CBO.
7. Toekenning RPA ACES en RPA Humane AI
Met de instelling van de voorgestelde nieuwe Research Priority Area’s (RPA’s) ‘Amsterdam
Centre for European Studies (ACES)’ en Human(e) AI geeft het College invulling aan zijn
voornemen interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek over de faculteitsgrenzen heen te
stimuleren op relevante onderzoeksthema’s (op terreinen waarop de UvA mogelijk uit kan
blinken), waartoe jaarlijks 600.000 euro wordt gereserveerd. De UOC heeft hierover positief
geadviseerd, en het CBO heeft positief gereageerd op het voornemen van het College deze
RPA’s in te stellen en van RPA-middelen te voorzien.
Het College gaat conform voorstel akkoord met de instelling van de RPA’s ACES en Human(e)
AI, en toekenning van de gereserveerde middelen.
8. Gunningsbesluit Kavel II UB
Na een aanbestedingsprocedure is gekozen voor VSF. Tijdens de looptijd van deze procedure is
nader onderzoek gedaan naar de staat van het pand, en is uitgebreid gekeken naar mogelijkheden
om tijdens de werkzaamheden de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.
Het College besluit conform voorstel tot gunning van de overeenkomst aan VSF.
9. Discussienotitie groeistrategie UvA (thema IP)
In het vroege najaar 2018 speelde de discussie op tot hoever de UvA zou willen groeien in
studentenaantal. Aanleiding was het grote aantal buitenlandse aanmeldingen voor de (nieuwe)
Engelstalige opleidingen/tracks, ook al materialiseerde zich dat in een slechts beperkte groei van
de instroom. Om een nader gesprek hierover te faciliteren is bijgevoegde notitie gemaakt voor
bespreking in het CBO. Daarna kan de notitie in principe als een bouwsteen voor het IP met de
CSR en COR worden gedeeld.
Het College plaatst enkele kanttekeningen bij de notitie en bespreekt het onderwerp met
Brentjes in een specifiek overleg.
10. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. Vergaderset Rectorencollege 6 maart: het College bespreekt de omvangrijke agenda.
b. Vergaderset VSNU Bestuur 8 maart: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
c. General Assembly 14 en 15 maart: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
Overige overleggen
d. Agenda UCO 7 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda BVO 13 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
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f.

Conceptagenda CBO 14 maart: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

11. 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 doorgenomen.
d. Kaders + overzicht besluiten buiten vergadering januari en februari 2019: het College
neemt kennis van het overzicht.
12. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 maart 2019.
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