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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 17 september jl.
Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: deze week brengen Ten Dam en Maex het eerste van twee bezoeken aan Brussel. Het
College doet nog enkele verzoeken t.a.v. de voorbereiding daarvan.
b. Input strategische agenda HO OCW: vanuit staf en College zijn verschillende opmerkingen
aangedragen, die worden opgenomen in een memo voor OCW.
c. Projectplan ombudsfunctionaris: het College neemt kennis van het projectplan; Maex wijst erop
dat het goed zou zijn als de kwartiermaker ook contact legt met de Promovendiraad.
• Maex woonde een LERU-bijeenkomst bij waar o.m. een paper over diversiteit werd
gepresenteerd; dat wordt ter informatie bij de stukken voor het eerstvolgende CBO gevoegd.
• De LERU vroeg de leden tevens om hulp bij de lobby voor behoud van het Europese
wetenschapsbudget, dat onder druk lijkt te staan.
• Lintsen en Lange lichten de acties toe die zijn genomen n.a.v. de grote phishing-aanval op UvA
en HvA. De aanval is gemeld bij de APG.
• Kingma voerde een gesprek met het nieuwe bestuur van de ASVA, en maakt een ronde langs de
assessoren (of vergelijkbare functionarissen) van de UvA.
• De GOR heeft aangekondigd negatief te adviseren over de huisvesting van de diensten; de DSD
van de HvA adviseerde positief.
• Ten Dam en Lintsen woonden de afsluitende bijeenkomst van module 3 van Academisch
Leiderschap bij; de deelnemers waren enthousiast over het programma. Komende week start
module 4.
• Ten Dam was ook aanwezig bij het symposium van UvA en HvA voor schooldecanen.
• Green Office, CSR en ASVA hebben een brief geschreven met het verzoek de klimaatstaking op
27 september a.s. te steunen. Het College antwoordt dat iedereen vrij is hieraan deel te nemen,
mits in goed overleg met opleiding of leidinggevende.
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4. Benoeming hoogleraar Longziekten, in het bijzonder de klinische fysiologie, in de Faculteit
der Geneeskunde – AUMC
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Longziekten, in het
bijzonder de klinische fysiologie, in de Faculteit der Geneeskunde – AUMC voor de volledige
werktijd.
5. Invulling onderwijsvrije vakantieweek academische kalender
Binnen de UvA is een breed gedeelde wens voor de invoering van een UvA-brede
onderwijsvrije (vakantie)week in de academische kalender met als doel om zowel studenten als
docenten een moment van rust te bieden in het tweede semester. Voor die vakantieweek zijn drie
opties nader onderzocht en getoetst op onderwijskundige en logistieke implicaties. Het
voorliggende voorstel, met instemming van de UCO, is om één onderwijsvrije week (d.w.z.
zonder onderwijs en toetsing) in te voeren per 2020-2021, synchroon met de schoolvakantie van
de regio Noord eind april, begin mei van elk jaar (conform overzicht schoolvakanties van
OCW).
Het College gaat conform voorstel akkoord met deze invulling van de onderwijsvrije
vakantieweek, en stuurt het ter informatie aan de COR en CSR.
6. Evaluatie Bindend Studieadvies
In het afgelopen studiejaar zijn twee evaluaties uitgevoerd van het Bindend Studieadvies (BSA):
de eerste evaluatie was gericht op het BSA aan de UvA en is uitgevoerd door een werkgroep van
de UCO (in opdracht van het CvB); de tweede evaluatie betrof een landelijke evaluatie
(uitgevoerd in opdracht van OCW).
Het College neemt kennis van de uitkomsten van deze evaluaties, de aanbevelingen en het
vervolgtraject. Het College constateert dat investering in, en aandacht voor studieadvisering
zowel binnen de UvA als in het hele ecosysteem van Amsterdams HO, van groot belang is en
geeft dat als aandachtspunt mee voor het vervolgtraject. De stukken worden ter informatie
gedeeld met de COR en CSR.
7. Bestuurlijke overleggen
VSNU
a. VSNU Bestuur 27 september: het College neemt de agenda door.
b. VSNU Bedrijfsvoering en Financiën 27 september: het College neemt de agenda door.
c. Bijeenkomst Code Goed Bestuur 1 november: het College wordt afgemeld voor deze
bijeenkomst. In het voorgaande traject was voldoende gelegenheid om input te leveren op de
Code.
Overige overleggen
d. Werkbezoek FEB 2 oktober: het College neemt kennis van het programma.
e. Conceptagenda CBO 10 oktober: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
8.
a.
b.
c.
d.

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 september 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. 1 oktober 2019.
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