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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 6 mei jl.
Het verslag is met een aanvulling akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: Ten Dam meldt dat i.s.m. EUR, Leiden, TUD en TU/e een gezamenlijke reactie is
geformuleerd op de nationale AI-propositie. WUR zal deze mede ondertekenen. Verder wordt
gewerkt aan een gezamenlijke reactie op het white paper van de EU. Verder zijn vanuit de
gemeente en de AEB steunbrieven ontvangen voor Quantum.
b. AMDEX: er ligt een verzoek voor participatie in, en een bijdrage aan, de verkennende pilot voor
AMDEX. Het College is akkoord met een eenmalige bijdrage en verwoordt daarbij enkele
voorwaarden, die worden opgenomen in een besluit dat buiten vergadering vastgesteld wordt.
c. Onderwijs vanaf september: het stuk is behandeld in het CCT en wordt via die lijn verder
afgehandeld.
• Lintsen meldt dat het bestuurlijk overleg met de gemeente over het UK constructief is verlopen;
er is op hoofdlijn een gemeenschappelijke koers. Naar aanleiding daarvan wordt een gesprek
met de relevante wethouders gepland, dat voorbereid wordt in een gesprek met de resp.
gemeentelijke directeuren.
4. Benoeming hoogleraar Plastische Chirurgie, in het bijzonder Kinderplastische chirurgie,
in de Faculteit der Geneeskunde - Amsterdam UMC
Het College besluit de desbetreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Kinderplastische
chirurgie in de Faculteit der Geneeskunde - Amsterdam UMC voor 30,4/38e van de volledige
werktijd.
Het College constateert dat, ondanks toegenomen aandacht en inzet, het percentage vrouwelijke
hoogleraren aan de UvA licht daalt. Het College zal zich in de komende tijd buigen over
aanvullend beleid op dit punt.
5. Europees HR logo
In 2014 heeft de UvA het Europese Excellence in HR logo (HRS4R) verkregen. Belangrijkste
drijfveer was destijds de verwachting dat de EC het HR logo mee zou gaan wegen bij het
beoordelen van subsidie- en beursaanvragen. Nu dient de vraag over verlenging zich aan.
Deadline voor indienen van de vereiste documenten is 7 juli 2020 (door de coronacrisis is het
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niet mogelijk de vereiste fysieke bijeenkomsten met WP te beleggen, zodat uitstel van de
deadline aangevraagd moet worden).
Andere instellingen besluiten af te zien van verlenging. In de aanvraagfase van subsidies en
beurzen blijkt het voeren van een HR logo voor de instelling nauwelijks meerwaarde te hebben.
Het HR logo is in geen van de beoordelingscriteria opgenomen als element.
Het College bespreekt het voorstel en stelt daarbij enkele vragen. Het punt keert terug op de
agenda van de volgende Collegevergadering.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen.
a.
b.
c.
d.

Overige overleggen
Agenda UOC 12 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
Agenda RvT UvA 13 mei: de agenda wordt doorgenomen.
Agenda O&O overleg UvA-VU 15 mei: de agenda wordt niet behandeld.
Conceptagenda Bestuurlijk Overleg gecombineerde diensten UvA-HvA 25 mei: de agenda wordt
niet behandeld.

7.
a.
b.
c.
d.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen.
Vooruitblik werkbezoeken: de lijst leidt niet tot opmerkingen.
Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2020: het College neemt kennis van het overzicht.

8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 mei 2020.
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