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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 9 juli jl.
Het verslag is met een wijziging akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.
b. Benoeming lid RvT SEO: de directie van SEO draagt prof. dr. A.C. Homan voor als nieuw lid
van de RvT. Het College volgt deze voordracht en benoemt professor Homan.
c. Proces strategisch kader onderwijs: per september start het proces om te komen tot een
strategisch kader onderwijs; het College kan zich met een toevoeging vinden in het
procesvoorstel.
d. Memo analyse en aanbevelingen evaluatie PBO’s 2018: dit punt wordt aangehouden tot de
volgende vergadering.
e. Actielijst PBO-2019I: dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
f. Vooruitblik Opening Academisch Jaar 2 september: het College blikt vooruit op de bijeenkomst;
enkele decanen zullen namens de UvA de ‘Ware Opening van het Academisch Jaar’ in Leiden
bijwonen.
g. Vooruitblik Retraitebijeenkomst CvB 9 september: hoofdonderwerp is het Instellingsplan,
waarvan de voorbereiding gaat starten.
h. Concept missie/kernwaarden: het College bespreekt in de volgende vergadering een bijgestelde
tekst.
• Maex heeft contact met de FEB iz. het negatieve advies van de CSR over het voornemen een
numerus fixus in te stellen.
• De Intreeweek is geopend; de sfeer was goed en de burgemeester was aanwezig.
• Bij REC B/C/D zijn als beheersmaatregel de handgrepen van de panelen gehaald, omdat uit
inspectie bleek dat er bij een deel van de panelen een risico bestaat dat deze los kunnen raken.
De aannemer werkt aan een oplossing.
• Er is contact met stadsdeel Centrum en B&W over afstemming rond het UK. Ilse Griek, lid DB
stadsdeel Centrum, zal binnenkort de eerste paal slaan van de UB.
• Euving geeft een stand van zaken m.b.t. de wervingen die deze zomer liepen (directeur AC,
hoofd BI, hoofd JZ).
• Kingma heeft kennisgemaakt met de nieuwe CSR.
• Ook heeft zij de RUG bezocht, om de scheidende en de aankomende assessor te spreken over de
invulling van de rol van student-assessor bij het College van Bestuur, die duidelijk verschilt van
de invulling bij de UvA.
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Ten Dam werd benaderd door de Jonge Akademie die dit najaar graag een bezoek aan de UvA
wil brengen; zij zijn van harte welkom.

4. Benoeming hoogleraar Fysische Chemie in de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Fysische Chemie in de
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.
5. Bestuurlijke overleggen
VSNU: de SSPG heeft deze week een uitgebreide bijeenkomst belegd om te spreken over een
visiestuk t.a.v. het stelsel. Lintsen en Maex lezen graag mee.
Overige overleggen : a. BVO UvA d.d. 3 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
b. UCO d.d. 5 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. CBO d.d. 12 september: de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.
6. 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 juli/augustus 2019: het College neemt kennis van
het overzicht.
7. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 september 2019.
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