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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. 12 maart jl. 

Het verslag is met een wijziging akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. Terugblik General Assembly: het College blikt kort terug op de gesprekken tijdens de GA.  
b. Terugblik Onderwijsstaking 15 maart: Ten Dam en Maex waren aanwezig in Den Haag. 
c. Website UvA: er is een taskforce ingericht die zich tot september buigt over de aanpak van de 

problematiek rond de website en regelmatig zal rapporteren. 
d. AI: bezien wordt hoe de lobby te optimaliseren op zowel landelijk als Europees niveau. 
• Maex meldt dat Weerman de notitie over 8-8-4 heeft bijgesteld n.a.v. het CBO-themaoverleg. 

De nieuwe versie zal besproken worden tijdens de CBO-reis naar Brussel.  
• Volman is teruggetreden als voorzitter van het programma Onderwijskundig Leiderschap; zij is 

opgevolgd door Rien de Vos.  
• Lintsen heeft i.s.m. FS een prettig gesprek gevoerd met de CSR iz. duurzaamheid van de 

catering. Er komt een gesprek met Cormet over mogelijkheden voor verdere verbetering, en de 
CSR zal i.s.m. het Green Office een plan maken voor het stimuleren van een gedragsverandering 
onder studenten. 

• Ten Dam woonde de slotbijeenkomst van de meest recente editie van Academisch Leiderschap 
bij. De kwaliteit van het gesprek was hoog; thema’s waren werkdruk en sociale (on)veiligheid. 

• Ten Dam maakte deel uit van de VSNU-delegatie die enkele malen in gesprek zal gaan met de 
VH. Het eerste gesprek was open en prettig. Verkend werden o.m. mogelijkheden om een 
professional doctorate een plaats te geven in het stelsel. 

• Deze week vond een bijeenkomst van het Universiteitsforum plaats, waar slechts een klein 
aantal leden aan deelnam. Het gesprek, over het thema Diversiteit, was goed. Gezocht wordt 
naar manieren om de deelname te verhogen. 

• Een aantal studenten van o.m. Humanities Rally hield een mars door de REC-panden.  
 

4. Benoeming hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder Valpreventie in de Faculteit 
der Geneeskunde (AMC-UvA) 
Het College besluit over te gaan tot benoeming.  
 

5. Vestiging bijzondere leerstoel Epidemiologie van seksueel overdraagbare infecties in de 
Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) 
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Het College besluit de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD Amsterdam) toe 
te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Epidemiologie van seksueel overdraagbare 
infecties in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA. Het College kan zich eveneens vinden in 
het reglement, de verkorte procedure en het voorgestelde curatorium.  
 

6. Vestiging bijzondere leerstoel Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs in de Faculteit 
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College besluit de stichting Nuffic toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel 
Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen. Het College kan zich eveneens vinden in het reglement en het 
voorgestelde curatorium. 
 

7. Vestiging bijzondere (gender)leerstoel  en verkorte procedure Simulatie van 
herstructurering in moleculaire vaste stoffen in de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica 
Het College besluit de stichting Bèta Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere 
(gender)leerstoel Simulatie van herstructurering in moleculaire vaste stoffen in de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het College kan zich eveneens vinden in het 
reglement, het curatorium en de verkorte procedure. 
 

8. Beëindiging gemeenschappelijke regeling Amsterdam Centre for Multiscale Modelling 
Het Amsterdam Centre for Multiscale Modelling (ACMM) is een samenwerkingsverband van 
de UvA en de VU, dat in 2007 door de Colleges van Bestuur van UvA en VU is ingesteld d.m.v. 
een Gemeenschappelijke Regeling (GR). In ACMM werken de theoretische en computationele 
chemie-groepen samen van HIMS (FNWI) en Scheikunde (Faculteit der Bètawetenschappen 
VU). De decanen FNWI en BETA (VU) achten de vorm van een GR te zwaar en onnodig voor 
de relatief bescheiden portefeuille van activiteiten van ACMM, en hebben de Colleges bij brief 
van juli 2018 gevraagd om de GR van ACMM te beëindigen, in overleg met de 
wetenschappelijk directeur van ACMM. Het College is conform voorstel akkoord met het 
beëindigen van deze GR.  
 

9. Huisvestingsconvenant gemeente Amsterdam en onderwijsinstellingen 
In het landelijk Actieplan studentenhuisvesting 2018-2021 (ondertekend op 4 oktober 2018) is 
afgesproken dat gemeenten, onderwijsinstellingen, huisvesters en studentenorganisaties 
gezamenlijk tot afspraken komen om vraag en aanbod aan studentenhuisvesting beter op elkaar 
aan te laten sluiten. In Amsterdam wordt dit in voorliggend convenant geregeld. Het convenant 
is in nauw overleg tussen de Gemeente Amsterdam, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en 
ASVA tot stand is gekomen. Het betreft een inspanningsverplichting, streven is om het tekort 
aan studentenwoningen (9400 woningen) in de convenantperiode volledig weg te werken. Het 
convenant wordt op 28 maart ondertekend ter gelegenheid van de officiële opening van de 
tijdelijke studentenhuisvesting in de Oude Manhuispoort.  
Het College is conform voorstel akkoord met het convenant, en verzoekt om bij communicatie 
hieromtrent voldoende aandacht te geven aan de bijdrage die studentenorganisaties hieraan 
hebben geleverd. Lange neemt dit op met HO. 
  

10. Fasedocument ASP 942   
Op 29 mei 2018 heeft het College besloten om de voorbereidingen te starten voor de realisatie 
van nieuwbouw op ASP t.b.v. Informatiewetenschappen en ICAI. Op 30 oktober 2018 heeft het 
College het Programma van Eisen ASP942 en het Fasedocument definitief vastgesteld. Met het 
voorliggende fasedocument wordt het eerste deel van de ontwerpfase, zijnde het Voorlopig 
Ontwerp, gepresenteerd. Het College stelt het fasedocument conform voorstel vast en stemt in 
met uitwerking naar een DO en bestek. De externe kosten worden conform voorstel gedekt uit 
het Huisvestingplan (HVP), en de gevraagde middelen vanuit de centrale voorziening 
prijsontwikkeling worden gereserveerd.  
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11. Haalbaarheidsonderzoek REC P  

In het HVP 2018 is gesignaleerd dat het ruimtegebruik op de Roeterseiland Campus (REC) van 
de faculteiten bij een groei van 10% leidt tot een grotere ruimtevraag op de campus dan 
oplosbaar is in de tot op heden gerenoveerde gebouwen. Het gebruik van REC JK en REC P 
blijft daarom noodzakelijk voor een langere periode. Gebouw P is per 1 september 2018 
vrijgespeeld van (tijdelijk) gebruik om het gebouw (ingrijpend) te kunnen renoveren.  
Het voorgestelde ontwerp (haalbaarheidsfase) past niet bij de in de kaderbrief en HVP 
opgenomen scope. Het project leidt tot een (veel) hogere kwaliteit, (veel) langere mogelijke 
gebruiksduur en daardoor ook tot andere gebruikers. Hiervoor is nadere onderbouwing o.b.v. 
een (meer) definitief ontwerp nodig. Het plan is dit op korte termijn op te leveren, in afstemming 
met de stuurgroep herhuisvesting, op basis van een (concept) Definitief Ontwerp. Gezien de 
omvang van de investering zal het voorstel bij besluitvorming worden voorgelegd aan de Raad 
van Toezicht.  
Het College bespreekt het haalbaarheidsonderzoek en ziet de uitwerking ervan graag tegemoet.  
Bovendien vraagt het College bij uitwerking nadrukkelijk aandacht voor het realiseren en 
borgen van goede toegankelijkheid voor medewerkers en studenten met een functiebeperking.  
 

12. Voortgang Werkdruk, presentatie Wilma de Munck, Laura Boersma en Jan Dijk 
Dijk, De Munck en Boersma lichten met een korte presentatie hun notitie toe. Deze notitie incl. 
bijlagen bevat de eerste uitkomsten van de analyses uitgevoerd in actielijn 1 van het project 
Werkdruk. De informatie is nog niet helemaal compleet en kan daarom in deze vorm nog niet 
gedeeld worden. Het College stelt enkele verhelderende vragen. Geconcludeerd wordt, dat het 
toevoegen van informatie uit de lopende Medewerkersmonitor de informatie zeer zal verrijken. 
Dijk maakt i.a.m. De Munck en op basis van het besprokene een procesvoorstel voor bespreking 
in de verschillende gremia. 
 

13. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: :-  
 
Overige overleggen 
a. Agenda Senaat 21 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
b. Werkbezoek FNWI 21 maart: het programma leidt niet tot opmerkingen.  
c. Vergaderset PO AC + werkbezoek 25 maart: de set leidt niet tot opmerkingen. Reuling en 

Lintsen voeren dit gesprek namens HvA en UvA. 
d. Voorbereiding themamiddag CBO 23 mei: Ten Dam en Maex bespreken de voorbereiding 

in hun werkoverleg. 
  

14. 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 februari 2019: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

15. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 maart 2019.  


