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

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 12 november jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. AI: a.s. vrijdag vindt de volgende ontbijtbijeenkomst plaats.  
b. Terugblik IP conferentie 14 november: de conferentie leverde interessante gezichtspunten op in 

de discussie over het nieuwe instellingsplan. 
c. Bestuurlijke reactie auditrapport Aanstellingspraktijk Docenten: er zijn nog enkele tekstuele 

wijzigingen in de reactie, die ook in het CBO van 5 december a.s. met decanen aan de orde 
komt. 

• Het College bespreekt de situatie in Hong Kong, waarover in VSNU-verband en in LERU-
verband ook gesproken wordt.  

• Verder meldt Maex uit de LERU dat de druk om het budget voor Horizon te verlagen vooral 
komt van Finland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland. De rectores van Duitsland en Frankrijk 
hebben hun presidenten al aangesproken; zij wil in het Rectorencollege bezien of een 
vergelijkbare actie in Nederland mogelijk is.  

• In de LERU bleek ook dat Europa groot belang hecht aan de European Universities, waarin de 
UvA participeert. Dit verdient aandacht in het Instellingsplan.  

• Er zijn, ondanks verlenging van de reactieperiode, geen sollicitanten voor de positie van student-
assessor. Kingma heeft observaties die behulpzaam zouden kunnen zijn voor een volgende 
procedure.  

• Kingma heeft een bijeenkomst gehad met de nieuw aangetreden facultaire assessoren. 
• De COR heeft opnieuw een brief gezonden iz. de invoering van Office 365. Een 

conceptantwoord wordt voorbereid.  
 

4. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: geen 

a. Vergaderset Rectorencollege 20 november 2019: de set leidt niet tot opmerkingen. 
b. Vergaderset General Assembly 22 november 2019: het College neemt kennis van de set en stelt 

de staf nog een vraag t.a.v. het meerjarenplan VSNU.  
 
Overige overleggen:  

c. Conceptverslag CBO themasessie 31 oktober: het verslag is met enkele aanpassingen akkoord.  
d. Conceptagenda PBO’s najaar 25-29 november: de agenda is akkoord. 
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e. Programma najaarsdiner 25 november: het College neemt het programma door.  
f. Agenda CvP 26 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 

 
5. 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. Overzicht besluiten buiten vergadering november 2019: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

6. Rondvraag 
  

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 november 2019.  


