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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 8 oktober jl.
Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
a. CvB-uurtjes: dit punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
b. IAS: 2 decanen hebben schriftelijk commentaar ingediend. Wanneer IAS op die punten
wijzigingen aanbrengt in de lange termijnvisie, kan deze worden vastgesteld.
c. Terugblik CBO 10 oktober: het College bespreekt binnenkort het te volgen proces rond missie
en kernwaarden, en de afstemming met het traject rond het Instellingsplan.
d. Overzicht In- en uitstroom hoogleraren sept 2019: het College neemt kennis van de rapportage.
e. Vervolg proces Onderwijsvisie (concept): het College kan zich met 1 toevoeging vinden in het
procesvoorstel: er moet expliciet opgenomen worden dat de visies uit 2012 en 2017
samengevoegd worden tot 1 Onderwijsvisie.
f. Orange the World campagne: de UvA is in principe bereid te participeren in deze campagne, en
verzoekt de CDO om met FS de haalbaarheid en de kosten in kaart te brengen t.b.v. een
definitief akkoord.
g. Conceptagenda themamiddag CBO 31 oktober: het College neemt kennis van de agenda.
• De UvA heeft van de NVAO-visitatiecommissie bij de beoordeling van de kwaliteitsafspraken
een positief advies ontvangen op alle 3 standaarden.
• De COR heeft een brief geschreven over de invoering van Office365, nadat het technisch
overleg met de directeur ICTS al veel vragen had beantwoord. Het College meent dat het goed is
wanneer Hendrickx, cf. zijn aanbod, nogmaals technisch overleg met de COR voert naar
aanleiding van hun brief.
• Euving heeft vergaderd met de GOR; de raad laat binnenkort weten of men naar de
Ondernemingskamer stapt i.v.m. de adviesaanvraag over de huisvesting van de diensten.
• Lintsen heeft i.s.m. vertegenwoordigers van stadsdeel en gemeente deelgenomen aan een
bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger iz. het Masterplan UK. Er was veel waardering voor de
aanpak van de UvA en voor het plan.
• Lintsen heeft met wethouder Van Doorninck gesproken over het ASP. Er moeten nog enkele
afspraken gemaakt worden, die binnenkort een plek krijgen in een overeenkomst.
• Tijdens een recente vergadering van de ledenraad van SURF heeft Lintsen namens de UvA
ingestemd met de nieuwe governance van SURF.
• De burgemeester van Beijing (tevens voormalig rector van Tsinghua University) bracht onder
begeleiding van Maex en Van Tienderen een bezoek aan het Science Park.
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4. Algemene Voorwaarden Onderzoekssamenwerkingen
De UvA gaat met regelmaat samenwerkingen met derden aan in het kader van onderzoek. In
gevallen waarin het niet wenselijk is een maatwerkovereenkomst met specifieke afspraken te
sluiten, worden de Algemene Voorwaarden Onderzoekssamenwerkingen van de UvA van
toepassing verklaard. Ook kunnen deze Algemene Voorwaarden Onderzoekssamenwerkingen
dienen als uitgangspunt voor onderhandelingen t.b.v. een maatwerkovereenkomst. De Algemene
Voorwaarden zijn daartoe geactualiseerd en in lijn met gewijzigde wetgeving gebracht.
Het College stelt de Algemene Voorwaarden Onderzoekssamenwerkingen vast en zendt deze ter
kennisname naar het CBO.
5. Interdisciplinariteit
In aanwezigheid van Vergeer en Brentjes
Gediscussieerd wordt over mogelijke manieren om een accent op interdisciplinariteit vorm te
geven in de periode van het komende Instellingsplan, ter voorbereiding op een discussie
daarover tijdens de CBO-themamiddag op 31 oktober a.s. Het aanbrengen van een accent op
interdisciplinariteit in het IP vloeit voort uit de wens om in te spelen op maatschappelijke
vragen, vernieuwing in (fundamenteel) onderzoek en onderwijs aan te jagen, en uit de opdracht
die het rapport-Van Rijn bij de brede universiteiten neerlegt.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
7.
a.
b.
c.
d.

Overige overleggen:
Agenda OV CSR 15 oktober: het College bespreekt de agenda.
Agenda UOC 15 oktober: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
Agenda 4 voorzittersoverleg UvA-VU-AMC-VUmc 17 oktober: de agenda is nog niet ontvangen.
Agenda BO ACTA UvA-VU 17 oktober: het College bespreekt de agenda.
Agenda WHW COR-RvT 18 oktober: de agenda is nog niet ontvangen.
Agenda WHW CSR-RvT 18 oktober: de agenda is nog niet ontvangen.
Programma werkbezoek CvB aan FMG 31 oktober: het College neemt met waardering kennis
van het programma.
Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen.
Overzicht besluiten buiten vergadering oktober 2019: het College neemt kennis van het
overzicht.

8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 oktober 2019.
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