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Aanwezig: Van den Boom (wn. voorzitter), Euving, De Jong, Lange, Von Meyenfeldt (verslag), 

Du Perron, Schmidt (studentassessor), Van Velzen 
Afmelding: Amman, Helbing 
 
1. Verslag Collegevergadering d.d. 10 maart 2016 

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele aanpassingen vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
• De Jong heeft van FP&C een overzicht ontvangen van mogelijke locaties van UvA en HvA 

voor opvang van vluchtelingen, dat hij met de gemeente heeft gedeeld. Hij heeft de wethouder 
gevraagd om een contactpersoon voor UvA-HvA binnen de gemeente voor dit dossier.  

• Er is in Folia berichtgeving over een uitbraak van schurft bij de FNWI. De Graaf is 
ingeschakeld en persvoorlichting en AMC zijn aangehaakt. Het is van belang snel duidelijkheid 
te geven over genomen maatregelen.  

• Van den Boom meldt dat er met de VU een beperkte overeenkomst is gesloten over inhuizing 
van enkele wetenschappers in het O2-pand, die deze week plaatsvindt. Binnen 3 maanden moet 
er overeenstemming zijn over de definitieve prijs die aan de huisvesting wordt verbonden. Dit 
onderwerp komt aan de orde in de gezamenlijke Collegevergadering van 24 maart a.s.  
 

3. Hervormingsagenda 
In aanwezigheid van Du Perron 

• De GV heeft positief geadviseerd over de begroting van de subcommissie Diversiteit. In 
februari heeft het College al ruim stilgestaan bij de commissie D&D, waarvan Diversiteit een 
subcommissie is. Het College besluit op basis van die eerdere bespreking en het advies van de 
GV nu akkoord te gaan met de begroting.  
 

4. Pilot Flexstuderen 
Van den Boom licht toe dat een AMVB de enige mogelijkheid blijkt om de pilot goed in te 
regelen, maar het kost de nodige tijd om die te verkrijgen. Vermoedelijk zal dat niet voor 1 
september a.s. rond te maken zijn, ondanks toegezegde inspanningen van de betrokken 
Kamerleden. Daarmee adviseert men in de UvA-HvA organisatie om later en/of beperkter te 
starten met een pilot.  
Van den Boom legt de vraag voor in hoeverre het nog passend is deze pilot voor UvA-HvA te 
claimen, gegeven de bedenkingen die er intern rijzen vooruitlopend op een AMVB, en terwijl 
andere instellingen aangeven klaar te staan om de pilot uit te voeren. In de komende week volgt 
nogmaals overleg, o.m. met de CSR, waarna een advies aan het College volgt. In de volgende 
vergadering zal het College dan ook een keuze maken. 
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5. Preseed aanvraag Confocal BV 

Het College gaat conform voorstel akkoord met deze preseed aanvraag voor Confocal BV ter 
grootte van maximaal 100.000€. Deze wijze van financiering voor spin-offs is vastgelegd in het 
Valorisatieplan, waarin een preseed fund is gecreëerd voor dergelijke initiatieven.    
 

6. Huisregels Stilteruimten 
Het College stelt vast dat de huisregels passen binnen het vastgestelde kader en stelt deze met 1 
tekstuele wijziging vast. De huisregels worden voor instemming aangeboden aan de 
medezeggenschap.  
 

7. Bestuurlijke Overleggen 
a. Conceptverslag PO BAU d.d. 9 maart jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.  
b. Conceptverslag PO bC d.d. 9 maart jl: het verslag leidt niet tot opmerkingen.  
c. Conceptagenda CBO Heidag d.d. 31 maart a.s.: de agenda wordt besproken en bijgesteld.  
d. Voorbereiding PBO’s UvA: dit punt is niet behandeld.   

 
8. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Planning medezeggenschap : de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
c. Aandachtspuntenlijst: de aandachtspuntenlijst wordt besproken en aangevuld.  

 
9. Rondvraag 

Het College dankt Du Perron voor zijn belangrijke rol als vice-rector in de afgelopen periode. 
Voor een overdracht wordt nog gezorgd; er volgt nog een afscheidsdiner. 
Verder staat het College stil bij het bericht dat eerder deze week in NRC verscheen over een 
voorgenomen terugtreden van Amman.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 31  maart 2016.  
 
 

 
 


