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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Lange (woordvoerder), 

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 10 september jl. 

Het verslag is met een wijziging akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. AI: Maex en Ten Dam spreken in hun werkoverleg over de verdere voorbereiding.  
b. Interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het HO: het IBO stelt de UvA 

niet voor grote problemen. Wel wil Maex graag veel preciezer in beeld hebben wat het aanbod 
is, incl. tussenvarianten. Ook de versteviging van staand beleid verdient aandacht.  

c. Halfjaarrapportage IXA-UvA: het College neemt met waardering kennis van de rapportage, die 
goed overzicht biedt.  

d. Suggesties opvolging voorzitter Centraal Stembureau: de huidige voorzitter treedt aan het einde 
van zijn termijn terug; namen van mogelijke opvolgers zijn welkom.  

e. Afronding lange termijnvisie IAS – procesafspraak: nu decanen in gesprek met Sloot weinig 
opmerkingen hebben gemaakt, zal het College per mail bij hen verifiëren of de langetermijnvisie 
van IAS kan worden vastgesteld.  

f. Missie/kernwaarden - vervolg n.a.v. CBO: decanen vroegen in het CBO om meer duiding bij de 
tekstvoorstellen. De notitie wordt in die zin aangevuld en keert terug op het CBO van oktober.  

g. Ondertekening verlenging convenant Pantar: het College mandateert Lintsen om deze 
verlenging van de zeer succesvolle samenwerking met Pantar namens de UvA te ondertekenen. 

h. Voorbereiding werkbezoek FMG – specifieke onderwerpen CvB? Het College is benieuwd naar 
de recent opgerichte Academy.  

• Lintsen heeft met de voorzitter van het stadsdeel en een student de eerste paal geslagen van de 
UB.  

• De gemeente heeft laten weten gebouw REC N te zullen inzetten voor de opvang van 
ongedocumenteerde vluchtelingen. Hierover is informerend overleg gevoerd met de UvA. 

• Euving en Lintsen woonden de vergadering met de GOR bij, waarin de adviesaanvraag over de 
verhuizing van de diensten centraal stond. Het gesprek was constructief, de GOR wil een 
achterbanraadpleging doen alvorens advies uit te brengen. 

• Euving heeft een vervolggesprek gevoerd met de mogelijke kwartiermaker voor de 
ombudsfunctie; het projectplan daarvoor komt aan de orde in de volgende vergadering.  

• Ten Dam heeft in het agendaoverleg met de COR gesproken over Office 365; de COR heeft 
vooral zorgen over dataopslag en meldt dat sommige universiteiten om deze reden met 
SURFdrive blijven werken. E.e.a. wordt nagegaan.  
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• Maex heeft gesproken met de PhD Council, die aandacht vroeg voor de afhankelijkheidsrelatie 
van de promotor, ondanks de toevoeging van een tweede promotor. Maex wil hier opnieuw goed 
naar kijken.  

• Maex woonde een geslaagde startbijeenkomst bij van de AES en ASTS bursalen van 2019. 
 

4. Organisatieplan ontvlechting IRS UvA en HvA 
Het organisatieplan wordt aangehouden tot een volgende vergadering.  

 
5. Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 

Het College neemt met waardering kennis van het verslag van de werkzaamheden van Jehee, die 
inmiddels is opgevolgd door Krol. De FG benoemt een aantal aandachtspunten betreffende de 
invoering van Office365. Lintsen vult aan dat het Rijk over deze zaken reeds tot 
overeenstemming is gekomen met Microsoft.  
 

6. Voorbereiding bezoek NVAO iz. kwaliteitsafspraken 
In aanwezigheid van Zuijdam, Eggers en Kerkman 
O.l.v. Zuijdam worden de verschillende aspecten van proces en inhoud van de 
kwaliteitsafspraken doorgenomen, incl. mogelijke vragen van de visitatiecommissie.  

 
7. Bestuurlijke overleggen  

VSNU:  
a. Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie 20 september: de agenda leidt niet tot 

opmerkingen.  
b. Stuurgroep Strategie, Public Affairs en Governance 20 september: Ten Dam is verhinderd voor 

deze stuurgroep i.v.m. de COR-vergadering; er wordt schriftelijk input gestuurd.  
c. Rectorencollege 26 september ’19: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 

  
Overige overleggen  

d. Agenda PO’s gezamenlijke diensten UvA-HvA: het College heeft geen aanvullende punten voor 
de PO’s. 

e. Agenda Senaat 12 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
f. Agenda College voor Promoties 19 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
g. Agenda OV COR 20 september: de agenda is voldoende aan de orde geweest onder punt 3. 

 
8. 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 doorgenomen. 
d. Overzicht besluiten buiten vergadering september 2019: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

9. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 september 2019.  


