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Euving

1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 januari jl.
Het verslag is met een wijziging akkoord.
3. Mededelingen
a. Aanvraag financiële steun CREA Lustrum: het College is van mening dat de jaarlijkse bijdrage
aan CREA, die meerjarig zekerheid biedt, voldoende is om voor zowel positieve als negatieve
bijzonderheden middelen vrij te maken, en acht een extra bijdrage voor het Lustrum daarom niet
wenselijk.
b. Memo perspectief Leven Lang Leren binnen de UvA: het College bespreekt kort het memo dat
op de agenda staat voor het komende CBO. De reactie van decanen wordt afgewacht.
c. Memo Sociale Veiligheid over budget: het College neemt met waardering kennis van het
voorgestelde programma en gaat akkoord met het gevraagde extra budget.
d. Deelname survey Wetenschappelijke Integriteit: er wordt een expertgroep gevormd die zich
over deelname en vormgeving daarvan buigt; voor de UvA neemt Oort daarin zitting. Het
College wacht het oordeel van de expertgroep af.
e. Uitnodiging OR-FMG obstructie loopbanen: het College bespreekt de uitnodiging; Ten Dam
neemt contact op met de OR.
• Lintsen meldt dat het opvijzelen van de panden op het UK van start is gegaan.
• Heijne heeft met een mooie bijeenkomst afscheid genomen als directeur Bibliotheken.
• Lintsen heeft, mede n.a.v. zorgen van de COR, bij ICTS aangedrongen op een gedegen
communicatiestrategie voor de uitrol van Intune.
• De COR heeft per brief gereageerd op het Green Paper Duurzaamheid; de brief wordt
bestudeerd.
• Maex ondertekende in Straatsburg de samenwerkingsovereenkomst voor EPICUR; het was een
dynamische bijeenkomst. Maex roept op de resultaten van deze samenwerking goed te benutten
in communicatie.
• Ten Dam hoort dat de AVG problemen geeft bij cohortstudies waar actieve consent nodig is.
Maex neemt hierover contact op met de FG.
4. Amsterdam Excellence Scholarship evaluatierapport
Het Amsterdam Excellence Scholarship (AES) is in 2014 ingesteld door het College voor een
initiële looptijd van vijf jaar. Nu deze fase in 2019 is afgerond, is het AES-programma volgens
afspraak geëvalueerd. Belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie zijn:
1

Het AES-programma alleen te continueren met geoormerkte giften. Dat betekent dat het
programma op een veel kleinere schaal wordt voortgezet.
• Te verkennen of een harmonisatie van het gehele beurzenpalet mogelijk is en Academische
Zaken opdracht te geven een taskforce in te stellen om dat te onderzoeken.
• BAU opdracht te geven een UvA-breed fondsenwervingsprogramma voor het gehele
portfolio van beurzen te onderzoeken en een plan te ontwikkelen om hiertoe te komen.
Het College gaat conform voorstel akkoord met de aanbevelingen en verzoekt resp.
Academische Zaken en BAU om de opdrachten ter hand te nemen.

•

5. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Inventarisatie deelname internationale missies: het College neemt graag deel aan de missie naar
Duitsland en overweegt deelname aan een missie naar China.
b.
c.
d.
e.
f.
6.
a.
b.
c.
d.

Overige overleggen
Agenda OV CSR 14 januari: het College neemt de agenda door.
Agenda BVO 15 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
Agenda CBO 16 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
Agenda Senaat 16 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
Agenda UCLO 17 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
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 januari 2020: het College neemt kennis van het
overzicht.

7. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 januari 2020.
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