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1.

Opening

2.

Verslag Collegevergadering d.d. 1 september 2016
Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen
a. Reactie COFH: Het College spreekt waardering uit voor de rijke en heldere reactie. De brief
wordt nog een keer voorgelegd aan decanen die mede ondertekenen, alvorens hij aan de GV
verzonden wordt.
b. Terugblik Opening Academisch Jaar
Er waren veel positieve reacties op de nieuwe opzet en ook het feest in het Atrium was een
succes. Wel meldden zich docenten die vanwege onderwijsverplichtingen niet naar de opening
konden komen. Het College wil zich bij de planning van de volgende OAJ hierover buigen.
• Lange meldt dat binnenkort een communicatieonderzoek bij medewerkers gedaan zal worden.
Dat is een vervolg op een onderzoek dat enige jaren geleden onder studenten is gedaan en de
nodige nuttige informatie opleverde; het is voorbereid met Van den Boom. Het College geeft
toestemming voor het gebruik van de mailadressen van medewerkers t.b.v. dit onderzoek.
• Ten Dam en Maex hebben gesproken met de Reviewcommissie en kijken redelijk tevreden
terug op de bijeenkomst. Het conceptverslag wordt begin oktober door de RC aangeboden.
• Uit de kwartaalcijfers blijkt dat nog maar een gering bedrag is gedeclareerd van de
voorinvesteringsmiddelen. Hiervoor wordt aandacht gevraagd in het CBO.
• Op 14 september a.s. vindt een kick-off bijeenkomst plaats bij de gemeente, rond
Internationalisering. Dit is een uitkomst van het Voorjaarsdiner, waar werd afgesproken dit
thema in gezamenlijkheid (stad, hogeschool, universiteiten) op te pakken en voorjaar 2017 een
actieplan te presenteren.
• Ten Dam hoort signalen van de gemeente dat men een duidelijk ‘loket’ bij de UvA mist.
4.

Hervormingsagenda
Naast de reactie op het COFH-rapport zijn er geen ontwikkelingen te melden.

5.

Evaluatie UvA-HvA
Het College bespreekt de rapporten van Berenschot en Deloitte, die nu in definitieve vorm zijn
aangeboden. Er zijn verder nog enkele opmerkingen van decanen ontvangen m.b.t. de
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bestuurlijke reactie, die vrijwel gereed is. Ook de mail aan medewerkers staat klaar, evenals het
nieuwsbericht.
De rapporten van Berenschot en Deloitte worden, met de bestuurlijke reactie, om 16.00 uur
online geplaatst; kort daarvoor gaan mailberichten uit aan medezeggenschap, decanen,
directeuren, RvT en andere relevante stakeholders.
6.

Benoeming hoogleraar Organisatiepsychologie bij de Faculteit der Maatschappij en
Gedragswetenschappen
Het College besluit mevrouw dr. A.C. Homan te benoemen tot hoogleraar
Organisatiepsychologie bij de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen voor de
volledige werktijd.
Maex meldt dat zij gevraagd heeft in kaart te brengen in hoeverre faculteiten daadwerkelijk een
open werving gebruiken voor het vervullen van leerstoelen.

7.

Herhuisvesting Bestuur en Bestuursstaf
Euving meldt dat besluit en memo iets zijn aangepast om de opmerkingen uit de vorige
vergadering te verwerken. De Jong heeft met HO gesproken en kan zich vinden in de
voorgestelde huisvesting. Het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan in besluit en
memo; met inbegrip daarvan gaat het College akkoord met het voorstel om te verhuizen naar
REC en tevens Amstelcampus en dit voor te leggen aan GOR en DSD.

8.

Voortgangsrapportage campusontwikkeling april – juni 2016
Het College heeft kennis genomen van de rapportage, en merkt op dat m.n. het gesprek over de
huisvesting HvA (Conradhuis), maar ook over het BG, in de zomerperiode zoveel verder is
gevorderd dat de opgenomen passage verwarrend kan werken. Het College zou graag meer
prospectieve elementen in de rapportages zien. Ook zijn er enkele feitelijke onjuistheden
gesignaleerd.
Het College verzoekt HO de fouten te corrigeren en de tekst op deze punten te voorzien van
nadere toelichting, alvorens de rapportage kan worden verspreid.

9.

Concept halfjaarrekening 2016
Het College neemt kennis van de halfjaarrekening. Amman licht toe dat de UvA iets sneller
herstelt dan verwacht, al vertekent de opbrengst van het Bungehuis het resultaat enigszins. Hij
beveelt aan om vanaf begin 2017 na te gaan welke discipline-overstijgende thema’s op het
gebied van valorisatie en/of onderzoek een extra impuls zouden moeten krijgen: naar
verwachting zou er in 2018 weer ruimte voor investeringen moeten zijn. Schmidt merkt op dat
de perceptie bestaat dat faculteiten zuinig moeten zijn, maar dat blijkt niet uit deze cijfers.
Amman beantwoordt dat voor de meeste faculteiten de zuinige fase nu voorbij is; de perceptie
loopt daar iets op achter.

10.
a.
b.
c.

Bestuurlijke overleggen
Conceptverslag retraite CvB d.d. 29 augustus jl.: het verslag wordt vastgesteld.
PO-vergadersets 12 – 16 september a.s.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de vergadersets.
Agenda BVO d.d. 15 september a.s. : de agenda leidt niet tot opmerkingen.

11. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst: het College neemt de uitnodigingen door.
12. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
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Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 september 2016.
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