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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 15 oktober jl.
Het verslag is akkoord.
3. Mededelingen
a. CvB uurtjes: dit punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
b. AI: 7 november vindt een ontbijtsessie plaats met de gezamenlijke kennisinstellingen en de
gemeente.
c. Vooruitblik voorbereidingssessie PBO’s 2019-II – 5 november met staf: de onderwerpen IP
en begroting komen aan de orde.
d. Deelname Orange the World Campagne. Het College ondersteunt het voorstel indien
uitvoering en kosten goed zijn afgestemd met FS.
• Kingma meldt dat een interview over de rol van Studentassessor-CvB is verschenen op de
UvA website. De werving voor een nieuwe studentassessor is gestart, de reactietermijn
wordt verlengd met twee weken.
• Lintsen heeft bedrijfsvoeringsoverleg met de VU gevoerd. De VU heeft deelgenomen aan
een gesprek met openbaar vervoeraanbieders over het ontlasten van de spits, de
onderwijsinstellingen in Amsterdam zullen hier samen in optrekken.
• Euving is in gesprek met de GOR over de adviesaanvraag over de huisvesting van de
diensten. Een bijeenkomst voor medewerkers wordt spoedig gepland.
• Ten Dam meldt dat in het WHW overleg met de COR gesproken is over Office 365 en de
implementatie van de HR agenda.
• Bij dossiers hoogleraren let het CvB op diversiteit.
4. Benoeming hoogleraar Information Law (Intellectual Property Law aspects of the
Information Society) in de FdR
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Information Law
(IntellectualProperty Law aspects of the Information Society) in de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Astrophysics, in particular massive stars in de FNWI
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Astrophysics, in
particular massive stars in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
voor 34,2/38e van de volledige werktijd.
6. Benoeming hoogleraar Theoretical Astroparticle in de FNWI
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Theoretical
Astroparticle Physics in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informaticavoor de volledige werktijd.
7. Benoeming hoogleraar Engelse taalkunde in de FGw
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen als hoogleraar Engelse taalkunde
in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.
8. Benoeming bijzonder hoogleraar Pierre Audi leerstoel Muziektheater en Opera in de
FGw
Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder
hoogleraar op de Pierre Audi leerstoel Muziektheater en Opera vanwege de Stichting
Nationale Opera & Ballet in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38e deel van de
volledige werktijd.
9. Vestiging en samenstelling Curatorium bijzondere Joop van den Ende leerstoel
Musical in de FGw
Het College besluit de Stichting VandenEnde Foundation toe te laten tot het vestigen van een
bijzondere Joop van den Ende leerstoel Musical in de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Het College kan zich eveneens vinden in het voorgestelde curatorium.
10. Vestiging en samenstelling Curatorium bijzondere Wim Crouwel leerstoel
Geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur in de FGw
Het College besluit de Stichting Wim Crouwel Instituut voor erfgoed grafische vormgeving
en typografie (WCI) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere Wim Crouwel leerstoel
Geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur in de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Het College kan zich eveneens vinden in het voorgestelde
curatorium.
11. Subsidieaanvraag ICAI
Het College spreekt waardering uit voor de voorbereiding en afstemming met de gemeente
Amsterdam. Het College besluit tot het indienen van de subsidieaanvraag conform voorstel.
12. Inkoop- en aanbestedingsbeleid (UvA – HvA)
Het inkoop en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd en voldoet aan geldende wet en
regelgeving. Het College stelt het inkoop en aanbestedingsbeleid vast.
13. Technisch Ontwerp fasedocument LAB42
Het College is akkoord met het besluit Technisch Ontwerp fasedocument LAB42 en daarbij
spreekt het College uit dat de belettering conform huisstijl UvA dient plaats te vinden.
14. Uitgangspunten nieuwe samenwerkingsovereenkomst UvA – Asser instituut
Het onderwerp wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
15. Auditrapport aanstellingspraktijk docenten
Het College spreekt waardering uit voor het auditrapport, dit zal ter kennisname worden
gestuurd aan de COR, CSR en UCLO. De bijgevoegde bestuurlijke reactie zal worden
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aangepast door de afdeling HR. De afdeling HR heeft eveneens regie op het monitoren van de
aanbevelingspunten.
16. Green Paper – Duurzaamheid
Het Green Paper wordt besproken, het College geeft complimenten voor het stuk. Enkele
tekstuele suggesties worden verwerkt. Het Green Paper zal daarna breed met de universitaire
gemeenschap worden gedeeld.
17. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen
Overige overleggen
a. Themamiddag CBO 31 okt: het College neemt met waardering kennis van het programma.
b. Agenda OV COR, 1 nov: het College bespreekt de agenda
c. Programma werkbezoek UvA VU ACTA: verzet naar voorjaar 2020.
18.
a.
b.
c.
d.

Aandachtspunten en actielijsten
Timetable: 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.

19. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 november 2019.
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