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

(verslag), Rageb (student-assessor). 
Afmelding: Ten Dam 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 17 april jl. 
Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  

 
3. Mededelingen  
• Conceptprofiel decaan ACTA: het College brengt een tekstwijziging aan in het profiel, dat heden 

tevens door het CvB VU wordt besproken. Na verwerking van de wijzigingen wordt het voor 
commentaar aangeboden aan de medezeggenschap. 

• AI: een consortium, waarin naast de UvA bijvoorbeeld ook Oxford en Cambridge participeren, 
zet zich in om onderzoeksmiddelen van de EU te verkrijgen voor AI. De UvA heeft dit per brief 
ondersteund. Verder vindt deze week de launch van ICAI plaats; bij die gelegenheid wordt ook 
een samenwerkingsovereenkomst met Ahold Delhaize ondertekend.  

• AVG: er wordt op decentraal niveau hard gewerkt, in lijn met de decentrale 
verantwoordelijkheden binnen de UvA. Maex heeft gesproken met studieverenigingen, die 
behoefte hebben aan een kader. JZ treedt daarover in contact met de verenigingen.   

• Lintsen heeft een prettig gesprek gehad met de studenten van het Green Office. Hij wil 
duurzaamheid op korte termijn goed verankeren in de organisatie, bijvoorbeeld met een 
taskforce die aanbevelingen doet voor het volgende IP.  

• Het College staat kort stil bij het opiniestuk van enkele studenten in het Parool over de Diversity 
Officer. De Graaf heeft aangegeven de schrijvers te zullen uitnodigen voor een gesprek. Maex 
houdt contact met De Graaf.  

• Lintsen meldt ook dat de SLA’s nu kunnen worden afgerond, t.b.v. de begroting. In het najaar 
wordt de cyclus hieromtrent onder de loep genomen.   
 

4. Benoeming hoogleraar Law and Society in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Het College is akkoord. 
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5. Definitieve beschrijving allocatiemodel en brief GV 
Gezien de instemming van de GV d.d. 9 maart jl, stelt het College de definitieve beschrijving 
van het allocatiemodel vast. De brief aan de GV is met een enkele tekstwijziging akkoord.  
 

6. Bestuurlijke overleggen 
VSNU 

a. Vergaderset SOOV 20 april a.s.: Maex geeft een korte terugkoppeling van de vergadering, 
die een lange agenda kende. 

 
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 werkbezoeken worden doorgenomen.  

 
8. Rondvraag 

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


