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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Helbing, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von 

Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor) 
Afmelding: Amman 
 
1. Opening 

De agenda is akkoord. 
 

2. Ontvlechting UvA/HvA 
In aanwezigheid van Lammers 
De GV plant een extra vergadering op 16 december a.s. Daarvoor moeten de vragen die de GV 
heeft gesteld, beantwoord worden. Verder bespreekt het College dat de opdrachtformulering 
voor het uitvoeringsplan voor advies aan GV en CMR wordt aangeboden.  
Euving meldt dat de GOR heeft aangegeven graag een enquête uit te zetten over de 
samenwerking. De bonden (VAWO, FNV) hebben op 13 december a.s. een bijeenkomst belegd 
voor medewerkers van diensten. 
    

3. Verslag Collegevergadering d.d. 1 december jl.  
Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld. 

 
4. Mededelingen  
• Maex meldt dat de GV de gevraagde brief met informatie over Blended Learning heeft 

ontvangen.  
• Verder heeft zij op uitnodiging het overleg van de arbocoördinatoren bijgewoond, dat zeer 

prettig en informatief was. Het hoofd van de Arbodienst spreekt in januari met Ten Dam en 
Maex.  

• In het Rectorencollege vond een interessante discussie plaats over de wijze waarop 
universiteiten kunnen interacteren met de samenleving. Maex wil in dat kader graag werken 
aan verbetering van de relatie met o.m. de stad, bijvoorbeeld door de wijze waarop informatie 
toegankelijk wordt gemaakt via de website. De nieuwe medewerker Public Affairs heeft dit ook 
als opdracht. 
 

5. Hervormingsagenda   
a. Follow up Commissie D&D: het College spreekt over de communicatie rond de 
bekendmaking van de resultaten van het referendum. Verder wijst Schmidt op het verzoek van 
de CSR om, ook met de COR, met het College te kunnen spreken over de eerste reacties op de 
resultaten, zodat niet via de media over en weer gereageerd hoeft te worden. Nagegaan wordt, 
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hoe dit in het zeer krappe tijdpad gevoegd zou kunnen worden.  
b. Terugblik UvA-debat 7 december: het debat verliep goed.  
 

6. Benoeming bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en 
adolescenten vanwege de Mary Cover Jones Stichting bij de Faculteit der Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. E.M.W.J. Utens tot bijzonder 
hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en adolescenten vanwege de Mary Cover 
Jones Stichting bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 8,36/38e 
deel van de volledige werktijd.  

 
7. Benoeming bijzonder hoogleraar en vestiging bijzondere leerstoel Grote Stad en 

Gezondheidszorg vanwege de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) 
bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College besluit de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam toe te laten tot het 
vestigen van een bijzondere leerstoel Grote Stad en Gezondheidszorg in de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Tevens stemt het College in met de benoeming van 
de heer prof. dr. A.P. Verhoeff als bijzonder hoogleraar op deze leerstoel, voor 7,6/38e deel van 
de volledige werktijd.  
 

8. Vestiging bijzondere leerstoel Healthcare Management vanwege de Nederlandse 
Brandwonden Stichting bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
Het College besluit de Nederlandse Brandwonden Stichting toe te laten tot het vestigen van een 
bijzondere leerstoel Healthcare Management bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.  

 
9. Deelverhuur REC J/K aan UvA Minds 

Het College is conform voorstel akkoord met deelverhuur van REC J/K aan UvA Minds. 
 

10. Huisvesting Bèta’s 
in aanwezigheid van Boels 
Boels laat in een korte presentatie zien op welke aspecten nog discussie loopt cq. waar een 
bestuurlijk gesprek over nodig is om tot oplossingen te komen, o.b.v. de recente pressure 
cooker sessies.  
Het College bespreekt verschillende mogelijkheden om op korte termijn tot een helder besluit 
te komen, bijvoorbeeld door het te beperken tot het meer concrete deel van de plannen, dat ook 
op kortere termijn gerealiseerd zou moeten worden.  
Afgesproken wordt, dat in onderlinge afstemming tussen UvA en VU verder wordt gewerkt aan 
een besluitvormingskader, dat ter tafel kan komen in de vergadering van de Colleges op 15 
december a.s. Het streven is dat de afspraken die daaruit voortkomen, besproken kunnen 
worden met decanen en voorgelegd kunnen worden aan de medezeggenschap.  

 
11. Bestuurlijke overleggen 
a. Conceptagenda’s UCO en UOC d.d. 13 december a.s.: de agenda’s leiden niet tot 

opmerkingen. 
b. Conceptagenda CBO UvA 22 december: de agenda wordt besproken en bijgesteld.  
c. Conceptagenda RvT UvA/HvA d.d. 22 december: de agenda wordt besproken en bijgesteld.  

 
12. Aandachtspunten- en actielijsten  
• Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken. 
• Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken. 
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13. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10  januari 2017.  


