
1 
 
 
 

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

Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor). 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 12 en 13 juni jl. 

Het verslag wordt met een wijziging geaccordeerd.  
 

3. Mededelingen  
a. Verzoek VSNU om reactie UvA op CAO akkoord: de UvA kan zich vinden in het akkoord. 
b. Verzoek om instemming benoeming nieuw bestuurslid St. Folia Civitatis: het College kan zich 

vinden in de voordracht van Puras voor bestuurslidmaatschap van Folia. 
c. Conceptreactie CvB op vragen MZ inzake Kaderbrief: het College stelt de reactie aan de 

medezeggenschap vast. 
d. Notitie - akkoord RvT op investeringen > 5M €: deze notitie is aangehouden tot een volgende 

vergadering. 
e. AI: er is geen nieuws. 
f. AVG: er is een werkwijze voor studieverenigingen opgesteld. De brief van de COR iz. 

Privacybeleid wordt afgewacht. Verder wordt bevestigd dat de FG zijn meldingen richt aan 
Lintsen (cc Ten Dam en Euving). Hij informeert ook wanneer hij een signaal van een mogelijk 
datalek ontvangt. Lintsen handelt deze zaken namens het College af.  

g. Profiel decaan FMG: i.s.m. domeinbestuurders van de faculteit is een concepttekst opgesteld. 
Het College brengt daarin enkele tekstuele wijzigingen aan, waarna het profiel voor advies 
wordt aangeboden aan OR en FSR FMG.  

• De informatiebijeenkomst over de collegezaal op het REC vond in verhitte sfeer plaats. De 
aanwezigen hadden geen belangstelling voor een toelichting van De Munck over de noodzaak 
van de zaal en men deed een klemmend beroep op de UvA om af te zien van bouwen op deze 
plek. HO en bC buigen zich over het vervolg.  

• FP&C en bC werken aan rectificatie van het Folia-artikel over de Kaderbrief dat een onjuist 
verband legt tussen bezuinigingen en vastgoedinvesteringen. 

• Euving woonde een Humane-bijeenkomst bij over het thema Public Trust in Universities. 
Enkele sprekers hadden een dermate relevant verhaal dat zij, i.s.m. UU, werkt aan een 
uitnodiging om naar Nederland te komen.  
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4. Besteding Research Priority Areas middelen 2018 
Voor 2018 is een eenmalig budget beschikbaar voor RPA’s van 583k€. Het voorstel is om de 
beschikbare middelen in 2018 te besteden aan de versterking en voorbereiding van de RPA’s in 
2019 en verder. Het College kan zich vinden in dit voorstel.  
 

5. Klachtenregeling UvA    
De regeling is op enkele punten tekstueel verhelderd en verder in lijn gebracht met recente 
wetswijzigingen. Het College brengt een tekstuele wijziging aan en stelt de regeling vast. De 
regeling wordt voor instemming aangeboden aan COR en CSR.  
 

6. Bestuurlijke overleggen  
VSNU  
a. Vergaderset SBF 22 juni a.s.:  de knelpuntenanalyse en het CHEPS-onderzoek vormen de 

hoofdmoot van de agenda. Verder zal Lintsen voorstellen om een gezamenlijke analyse te 
maken van de werkwijzen voor het doorgeleiden van de Rijksmiddelen aan de UMC’s.  

b. Vergaderset Bestuursvergadering 22 juni a.s.: er zijn geen opmerkingen.  
 
Overige overleggen 
c. Agenda OV CSR en art 24-overleg 19 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
d. Agenda CBO 21 juni a.s.:  de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
e. Conceptagenda PBO FdG-AMC 25 juni a.s.: de agenda is akkoord.  
f. Conceptagenda PBO FEB 27 juni a.s. : de agenda is akkoord. 
g. Conceptagenda PBO FNWI 28 juni a.s. : de agenda is akkoord. 
h. Conceptagenda PBO FMG 28 juni 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.  
c. Vooruitblik werkbezoeken  

De vooruitblik wordt aangehouden. 
 

8. Rondvraag 
Lintsen meldt dat i.s.m. de gemeente bezien wordt of de brug op het REC vernoemd kan worden 
naar wijlen straatkrantverkoper Andy Giannoudis, zoals studenten hebben voorgesteld.  
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26  juni 2018.  


