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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von 

Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor). 
 
1. Opening 

De agenda is akkoord.  
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 6 februari jl. 
Het verslag van 6 februari jl. is met enkele wijzigingen akkoord.  

 
3. Mededelingen  
a. Relatie Amsterdam en de UvA (in aanwezigheid van Zuijdam):  

Het College bespreekt de notitie in het licht van de presentatie van AEF over deze relatie, die 
plaatsvond direct voor deze Collegevergadering. Het College constateert dat gewerkt moet 
worden aan zichtbaarheid van de vele initiatieven die al lopen tussen gemeente en universiteit, 
en aan de dialoog over de vertaling van fundamenteel onderzoek naar Amsterdamse 
vraagstukken. In het thema-CBO van 22 februari a.s. wordt nader ingegaan op dit onderwerp.  

b. AI: er zijn signalen dat het ambtelijk overleg bij de gemeente over het ICAI-voorstel goed is 
verlopen.  

• Donderdag wordt opnieuw actie gevoerd bij de FMG. De decaan zal in gesprek gaan met 
medewerkers en studenten.  

• Lintsen heeft heden een vergadering van de RvC van de Holding, waar het punt van het 
Innovatiefonds Noord Holland op de agenda staat. Lintsen wil over eventuele participatie eerst 
in de Collegevergadering spreken en laat dit voorbereiden.  

 
4. Conceptreactie COR iz. HR-agenda 

Als vervolg op het gesprek met de COR van 26 januari jl. is de bijgevoegde brief opgesteld. 
Het College bespreekt de conceptbrief en brengt daarin enkele wijzigingen aan. Euving draagt 
i.a.m. Ten Dam zorg voor snelle verwerking zodat de brief op zo kort mogelijke termijn aan de 
COR kan worden verzonden.  

 
5. Naamgeving Binnenstadscampus 

Het College besluit de naam van de campus te wijzigen in Universiteitskwartier.  
 

6. Bestuurlijke overleggen 
VSNU 

a. Terugkoppeling: Lintsen heeft per mail een terugkoppeling van de SBF gestuurd.  
b. Vergaderset VSNU SSPG 16 februari a.s.: de set leidt niet tot opmerkingen. 
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c. Vergaderset VSNU bestuursvergadering 16 februari a.s.: de minister woont de vergadering bij 
voor de bespreking van het sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken.  
 
Reguliere overleggen 

d. Conceptagenda CvB UvA-VU 21 februari a.s.: de agenda is akkoord.  
e. Conceptprogramma werkbezoek AUC (met VU) 21 februari a.s.: het programma is akkoord.  
f. Conceptagenda themamiddag CBO 22 februari a.s.: de agenda is akkoord.  
g. Programma werkbezoek CvB aan FS 14 februari a.s.: het programma is akkoord.  

 
7. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: Ten Dam had contact met het ISO en heeft hen 

bij die gelegenheid gewezen op het datumconflict van hun lustrum en de General Assembly van 
de VSNU. Het ISO zal contact zoeken met de VSNU. 

c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.   
 

8. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2018.  


