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

(verslag), Rageb (student-assessor). 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 13 maart jl. 
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld. 

 
3. Mededelingen  

- Route voorbereiding PBO’s 
Het College bespreekt de voorbereiding voor de komende periodieke bestuurlijke 
overleggen. In een komend overleg zal het CvB bespreken welke generieke agendapunten in 
de PBO’s aan de orde moeten komen.  

- Tijdpad werving decaan ACTA 
Het tijdpad voor de werving en selectie van de decaan ACTA wordt besproken. Afstemming 
vindt plaats met het CvB VU. Uitgegaan moet worden van voldoende brede werving, ook in 
de profieltekst. Naar aanleiding van dit punt wordt afgesproken om in het najaar in alle 
PBO’s aandacht te besteden aan strategische personeelsplanning. 

- AI  
Communicatie, planning, financiën en verbreding van de hotspot worden kort besproken.  

- AVG 
Euving laat weten dat er binnenkort een informatiesessie plaatsvindt met de COR over 
privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid.  

• Besproken wordt de brief van de studentenmedezeggenschapsraden “5000 extra studenten 
woningen per jaar”, gericht aan de politieke partijen in Amsterdam. 

• Rageb vermeldt tevens dat binnen de medezeggenschap wordt nagegaan hoe te komen tot 
een hogere opkomst bij de verkiezingen. 

• Euving verwijst naar een splitsing van de afdeling applicatiebeheer binnen ICTS, die 
binnenkort voor advies zal worden voorgelegd aan GOR Bestuursstaf /Centrale Eenheden. 

• In de staf is een memo in voorbereiding over internationalisering en huisvesting. 
 
4. Uitkomst evaluatie methodiek instellingscollegegeld 

De evaluatie is goed verlopen. Het CvB stelt het evaluatierapport vast onder voorbehoud van 
advies van de Centrale Studentenraad. Het College stelt, na doorvoering van een redactionele 
wijziging en een toevoeging aan de concepttekst, ook het rapport beleid 
instellingscollegegeldtarieven vast. Dit tevens onder voorbehoud van advies van de CSR. 
Een inventarisatie bij de faculteiten zal in april plaatsvinden.  
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Naar aanleiding van dit punt wordt de motie Van Meenen van 15 maart jl. besproken over het 
maximum instellingscollegegeld  
 

5.  Gebiedsontwikkeling ASP - voorstel aanleg ecozone    
Het College besluit in te stemmen met de eerste fase van de aanleg van de ecozone in het 
Amsterdam Science Park. Het CvB bespreekt tevens de te verwachten volgende fase. 
 

6. Bestuurlijke overleggen 
 VSNU 
a. Terugblik VSNU General Assembly 16-17 maart jl. 

Er wordt teruggeblikt op de General Assembly – VSNU. 
b. Vergaderset Rectorencollege 21 maart a.s. 

De set leidt niet tot opmerkingen  
 
Overige overleggen   

c. Agenda UOC 20 maart 2018        
De vergaderset leidt niet tot opmerkingen  

d. Vergadersets PO’s diensten 21, 22 en 27 maart      
De sets worden besproken. Lintsen heeft 21 maart vooroverleg met Reuling (HvA)  

e.  Agenda Retraite 26 maart a.s.  
De agenda is akkoord. 

 
7. Aandachtspunten- en actielijsten  

a. Timetable Collegevergaderingen        
De timetable leidt niet tot opmerkingen 

b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender     
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. Vooruit wordt geblikt op het bezoek van de 
minister van OCW aan UvA en HvA op 14 mei a.s. 

c. Vooruitblik werkbezoeken  
De werkbezoeken worden doorgenomen.  

 
8. Rondvraag 

- Lange stelt voor te onderzoeken waarom er weinig bereidheid blijkt te zijn voor het 
kandideren voor de medezeggenschap. De methode waarop dit kan, wordt besproken; dit zal 
op een later moment terugkomen.  

- Lintsen heeft binnenkort afstemming met de FMG over huisvestingskosten. 
- Ten Dam reikt a.s. donderdag een prijs uit aan de studenten die een voorstel hebben gedaan 

voor verbetering van de toegankelijkheid van de UvA. Dit in vervolg op haar rede bij de 
opening van het Academisch Jaar 20017-2018 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 april 2018.  


