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

Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor). 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 19 juni jl. 

Het verslag wordt geaccordeerd.  
 

3. Mededelingen  
a. Onderzoek MZ verkiezingen – open antwoorden: het College neemt kennis van de resultaten van 

het onderzoek. Nadat gesproken is met COR en CSR, worden de uitkomsten gepubliceerd.  
b. Betrokkenheid  RvT bij investeringen > 5M €: Euving en Lintsen bespreken het stuk in hun 

werkoverleg.  
c. Landelijke ontwikkelingen bèta & techniek: afgesproken wordt hierover langer te spreken in een 

vergadering na het zomerreces, in aanwezigheid van Van Tienderen, Zuijdam, Boels en 
Brentjes.  

d. Kenniscentrum Ongelijkheid in de stad: Ten Dam heeft de verantwoordelijk wethouder 
(Moorman) hierover benaderd.  

e. AI: het streven is de profielen voor de universiteitshoogleraren op dit terrein voor de zomer te 
publiceren.  

f. AVG: de reactie van de COR op het instemmingsverzoek is ontvangen en wordt bestudeerd.  
• Rageb werkt aan een notitie over sociale veiligheid; hij zal daarvoor ook te rade gaan bij De 

Graaff (veiligheidsadviseur). 
• Het Diversiteitsforum heeft een open brief geschreven; Ten Dam bespreekt de brief in haar 

werkoverleg met De Graaf (diversity officer). Verder zal Rageb contact opnemen met De Graaf 
over signalen die hij krijgt over diversiteit binnen de UvA.  

• Maex heeft met Van Dissel gesproken over een review van de contracten met PNID m.b.t. 
academische waarden; dit n.a.v. het rapport van de commissie-Mols over de RSM.  

• Ten Dam heeft de eerste State of the Region bijgewoond, die werd georganiseerd door de AEB. 
 

4. Vestiging van de bijzondere leerstoel De organisatie van stroke zorg vanwege de Stichting 
OLVG in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) 
Het College besluit de stichting OLVG toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel 
De organisatie van stroke zorg in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA.  
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5. Projectplan Werken aan Taalvaardigheid 
De (academische) taalvaardigheid kan verbeterd worden, aangezien een op de vijf eerstejaars 
studenten aangeeft te kampen met problemen in het Nederlands en/of Engels. Binnen de UvA 
wordt op verschillende manieren getracht deze problemen op te sporen en te verhelpen, maar dit 
gebeurt nog niet structureel en systematisch. Met het project ‘Werken aan taalvaardigheid’ 
wordt beoogd een inventarisatie te maken van good practices rond detectie en remediering, en 
aanbevelingen te doen voor toekomstig beleid op deze punten. Het project moet leiden tot het 
identificeren en valideren van effectieve manieren voor detectie en remediëring, waarbij tevens 
randvoorwaarden, benodigde financiële middelen, tijdsbestek en follow-up zullen worden 
benoemd. De uitkomsten worden gebruikt voor het verder uitwerken en (zo efficiënt en effectief 
mogelijk) implementeren van het UvA-taalbeleid. Het College gaat akkoord met het voorstel en 
de bijbehorende financiering en verzoekt Academische Zaken het project gedurende de 
uitvoering nauwlettend te monitoren.  
 

6. Financiële rapportage Q1 inclusief Campusrapportage 
Het College stelt de financiële rapportage Q1 inclusief Campusrapportage vast.  
 

7. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: -  
 
Overige overleggen 
a. Agenda UOC 26 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
b. Agenda RvT - Commissie O&O 27 juni  a.s.:  de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
c. Agenda Senaat 28 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Het is de eerste 

vergadering onder leiding van de nieuwe voorzitter, mevrouw prof. dr. A.A.H. van Hoek.  
d. Agenda Lokaal Overleg 29 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
e. Agenda Audit Committee 29 juni a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
f. Agenda WHW COR 29 juni a.s. : de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
g. Agenda PBO FdR 2 juli  a.s.: de agenda is akkoord.  
h. Agenda PBO FGw 2 juli a.s.: de agenda is akkoord.  
i. Agenda RvT 13 juli a.s. : de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
 

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. 
 

9. Rondvraag 
Lange wijst erop dat de staking in het streekvervoer van 27 juni a.s. doorgang zal vinden. Via 
alle beschikbare kanalen worden studenten en medewerkers hierop attent gemaakt.  
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 juli 2018.  


