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

Lintsen, Maex (punt 7), Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 1 oktober jl. 

Het verslag is akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. AI: het punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.  
b. IAS: het punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.  
c. Inschrijvingen 2019-2020: het College neemt kennis van de cijfers. 
d. Amsterdam Excellence Scholarships: er ontbreekt een memo met beleidsadviezen; dit wordt 

opgesteld en door de staf besproken waarna het punt terugkeert op de agenda van het College. 
e. Vervolg onderwijsvisie concept - eerste voorstel: het punt wordt aangehouden tot een volgende 

vergadering.  
• Kingma heeft kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van Amsterdam United. 
• Kingma stelt voor om binnenkort stil te staan bij de CvB uurtjes.  
• Lintsen heeft een constructief gesprek gevoerd met het stadsdeelbestuur over het 

Universiteitskwartier.  
• Lintsen zal deelnemen aan het Nationale Integratiediner. FS faciliteert deze maaltijd, die 

bijdraagt aan integratie van collega’s met een migratieachtergrond, al enige jaren voor UvA en 
HvA.  

• Lintsen meldt dat decanen n.a.v. het vorige CBO geen nieuwe punten hebben ingestuurd over de 
werkwijze m.b.t. interfacultaire dienstverlening. FP&C bestudeert het punt dat Fischer in het 
CBO maakte, en vervolgens zal deze werkwijze zorgvuldig worden uitgerold.  

• Euving meldt dat zich twee keer forse performance problemen hebben voorgedaan met 
InProcess. UvA en HvA hebben de leverancier schriftelijk aangesproken op het ondermaatse 
serviceniveau en aansprakelijk gesteld.  

• Het College feliciteert Hollak (AUMC), die de Huibregtsenprijs heeft gekregen voor haar 
onderzoeksproject ‘Medicijn voor de maatschappij’, en Dijkgraaf, die de eerste ontvanger is van 
de Irispenning voor excellente wetenschapscommunicatie. Beide uitreikingen vonden plaats 
tijdens de Avond van Wetenschap en Maatschappij. 

• Ten Dam heeft gesproken met vertegenwoordigers van Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT). 
Uitkomst van dat gesprek is dat mogelijk kleine aanpassingen nodig zijn in de topsportregeling 
en de OER. Ook is er een contactpersoon in het College nodig; gegeven de nauwe relatie met 
onderwijs zal Maex als eerste gevraagd worden.  
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4. Voortgangsrapportage Samen Doen!  
Dit is de eerste voortgangsrapportage conform de afspraken die gemaakt zijn in het 
toetsingskader bij Samen Doen! voor de vier samenwerkende diensten (AC, ICTS, FS en UB). 
Het doel is om te kijken hoe de dienstverlening zich heeft ontwikkeld in kwaliteit, of er wordt 
gewerkt conform de gemaakte afspraken en of de kosten zich conform verwachting 
ontwikkelen. Daarnaast wordt nog specifiek aandacht gegeven aan de ervaring van de eigen 
medewerkers van de diensten met betrekking tot de samenwerking. 
Het College neemt kennis van de rapportage en stelt deze vast. De rapportage wordt ter 
kennisname gestuurd aan COR en CSR, en in afschrift aan de GOR. 
 

5. Definitieve versie ontwikkelvisie Amsterdam Science Park 
Voor de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park hebben de grondeigenaren UvA, NWO 
en Gemeente Amsterdam in 2003 een Masterplan (MP) vastgesteld. In het MP is een 
langetermijnvisie op de toekomst van het gebied opgenomen en een stedenbouwkundige 
vertaling. Het ASP heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de grootste concentraties van 
bètawetenschappelijke instituten in Europa. Het ASP is nog niet af, en vraagt om 
doorontwikkeling, daar zijn ook voldoende mogelijkheden voor. De grondeigenaren hebben in 
het conceptdocument Ontwikkelvisie Amsterdam Science Park de visie herijkt en aangepast aan 
huidige inzichten. In de visie is meer ruimte gemaakt voor sociaal maatschappelijk programma 
en duurzaamheid. 
Deze visie vormt voor genoemde partijen een belangrijk toekomstkader voor het gebied en geeft 
richting aan de doorontwikkeling naar een hoogwaardige en dynamische campus voor 
Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen in de bètawetenschappen. Bij de totstandkoming ervan 
zijn de stakeholders in het gebied geraadpleegd; hun inzichten zijn zoveel mogelijk in deze visie 
verwerkt. De conceptvisie is besproken in het bestuurlijk overleg ASP van 16 mei jl. In juni zijn 
diverse consultatiebijeenkomsten gehouden waarvoor medewerkers en studenten (zowel van 
FNWI en AUC als van de NWO instituten en in ASP aanwezige bedrijven), en omwonenden 
waren uitgenodigd. De concept-ontwikkelvisie is besproken en bezoekers zijn actief uitgenodigd 
te reageren. Na de consultatie is de Ontwikkelvisie verder afgerond. 
Parallel aan dit visietraject loopt de herijking grondexploitatie en hernieuwing van afspraken 
met de gemeente over de gezamenlijke gebiedsontwikkeling ASP.  
De nu voorliggende ontwikkelvisie is het definitieve document dat in gezamenlijkheid tussen de 
drie grondeigenaren is opgesteld, en in de gemeente zal worden vastgesteld. Het College neemt 
met waardering kennis van de ontwikkelvisie en stelt deze vast. 

 
6. Bestuurlijke overleggen  

VSNU: geen 
 
Overige overleggen:  

a. Agenda CBO 10 oktober: het College neemt kennis van de agenda.   
b. Agenda RvT auditcommissie 14 oktober: de bestuurlijke reactie op de audit Vast/Tijdelijk 

personeel is nog niet gereed voor bespreking.  
c. Agenda OV GOR 14 oktober: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. 
d. Agenda PO’s ICTS, FS, AC, UB/HB 14 oktober: Euving neemt contact op met Lürsen over het 

feit dat ondanks eerder contact het punt IP HvA is gehandhaafd op de agenda.  
 

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

overzicht.  
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8. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 oktober 2019.  


