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Aanwezig: Amman, Van den Boom, Crijnen (verslag), Euving, Helbing, De Jong, Lange, 

Schmidt (studentassessor), Van Velzen 
 
1. Verslag Collegevergadering d.d. 28 april 2016 

Het conceptverslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
- Nationale Studenten Enquête: Lange deelt mee dat de tevredenheid onder UvA-studenten 

over hun studie in het algemeen – net als voorgaande jaren – is gestegen. Dit blijkt uit de 
Nationale Studenten Enquête (NSE) van dit jaar, die op donderdag 12 mei is gepubliceerd 
op de website Studiekeuze123.nl. Ook op de meeste thema’s waarop de studenten 
bevraagd worden in de NSE, neemt de tevredenheid toe. Het College van Bestuur is 
verheugd met deze cijfers. Wel vraagt het Helbing en Lange om uit te zoeken wat de 
(negatieve) invloed van de stad Amsterdam is op (een deel van) de resultaten uit de NSE 
(waaronder huisvesting). 

- IXAnext Actieplan Talent voor Innovatie 2016-2021: Amman geeft aan dat voorliggend 
actieplan onderwerp van gesprek is in het ambtswoningoverleg van vanmiddag met 
wethouder Ollongren. Hij verwacht dat deze versie op instemming kan rekenen van de 
gemeente. De kennisinstellingen hebben tot eind juni de tijd om de laatste puntjes op de i 
te zetten, met name ten aanzien van enkele nog bestaande fiscale aandachtspunten. Het 
actieplan zal tevens onderwerp van gesprek zijn tijdens het Voorjaarsdiner dat op 19 mei 
gepland staat. Ook dient het definitieve plan geagendeerd te worden in de eerstvolgende 
Centraal Bestuurlijke Overleggen (CBO’s) van UvA en HvA. 
De Jong vult aan dat tijdens het ambtswoningoverleg ook gesproken zal worden over een 
door de gemeente op te stellen voorstel ten aanzien van het aantrekken van meer 
internationale studenten. Aandachtspunt hierbij is dat de gemeente – ondanks meerdere 
pogingen om dit beeld bij te stellen – uitgaat van incorrecte (te lage) instroomcijfers van 
internationale studenten, waarbij de hogescholen bovendien niet worden meegenomen. De 
Jong zal dit opnieuw aankaarten. 

- Verkiezingen studentenraden: Schmidt meldt dat UvA-studenten sinds afgelopen maandag 
een week lang kunnen stemmen voor de Centrale Studenteraad (CSR) en voor alle 
facultaire studentenraden. Daarbij kunnen  studenten van vier faculteiten dit jaar voor het 
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eerst gebruik maken van een kieskompas. Lange wordt gevraagd om te achterhalen hoe 
vaak studenten gebruik maken van dit kieskompas. 

- Uitnodiging Dag van de Medezeggenschap: Schmidt geeft aan aanwezig te zullen bij de 
Dag van de Medezeggenschap die op 8 juni a.s. georganiseerd wordt door het 
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 
 

3. Hervormingsagenda 
- Commissie Financiën: Van den Boom meldt dat het College van Bestuur inmiddels twee 

van de drie (laatste volgt nog) feitenrelazen van de commissie Financiën heeft ontvangen. 
Het College krijgt twee weken de tijd – ervan uitgaande dat het laatste feitrenrelaas 
spoedig volgt – om deze rapporten aandachtig door te nemen en de feiten op juistheid te 
controleren, alvorens de commissie met haar bevindingen naar buiten treedt. 

- Universiteitsbibliotheek: Het College van Bestuur wisselt van gedachten over de wijze 
waarop (conform het Tienpuntenplan) de beslissing over de bouw van de 
Universiteitsbibliotheek – in samenhang met de realisatie van de Binnenstadscampus – aan 
de academische gemeenschap kan worden voorgelegd. Afgesproken wordt om hierover 
binnenkort ook eens met de CSR en de COR (Centrale Ondernemingsraad) te spreken. 

- Maagdenhuisdebat: Schmidt meldt dat vandaag opnieuw een Maagdenhuisdebat gepland 
staat, dit keer met als thema ‘RvT, wat moeten we ermee?’. 

 
4. Benoeming hoogleraar Algemene Planologie, in het bijzonder van institutionele en 

theoretische grondslagen, bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College van Bestuur besluit mevrouw prof. dr. M. Kaika te benoemen tot hoogleraar 
Algemene Planologie, in het bijzonder van institutionele en theoretische grondslagen bij de 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 38/38e deel van de volledige 
werktijd en voor onbepaalde tijd. 

 
5. Benoeming hoogleraar Conservering en restauratie bij de Faculteit der 

Geesteswetenschappen 
Het College van Bestuur besluit mevrouw dr. E. Hendriks te benoemen tot hoogleraar 
Conservering en restauratie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 38/38e deel van de 
volledige werktijd en voor onbepaalde tijd. 
 

6. Benoeming hoogleraar Political Science, in particular Diversity & Political integrity bij de 
Faculteit  der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College van Bestuur besluit de heer prof. dr. J.N. Tillie te benoemen tot hoogleraar 
Political Science, in particular Diversity and Political Integration bij de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 0/38e deel van de volledige werktijd en voor 
onbepaalde tijd. 
 

7. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Chemische aspecten van conservering en restauratie 
van cultureel erfgoed, in het bijzonder schilderkunst, bij de Faculteit der 
Geesteswetenschappen 
Het College van Bestuur besluit de heer dr. K.J. van den Berg te benoemen tot onbezoldigd 
hoogleraar Chemische aspecten van conservering en restauratie van cultureel erfgoed, in het 
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bijzonder schilderkunst bij de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38e deel van de 
volledige werktijd en voor een periode van vijf jaar. 
 

8. Benoeming bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland vanwege 
de Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie, bij de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen 
Het College van Bestuur stemt in met de benoeming van mevrouw dr. G.A. Mak tot bijzonder 
hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland vanwege de Stichting Wilhelmina 
Drucker Fundatie bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 7,6/38e 
deel van de volledige werktijd met ingang van een nader te bepalen datum en voor een periode 
van vijf jaar. 
 

9. Benoeming bijzonder hoogleraar Microbiële Voedselveiligheid en antibiotica resistentie in 
de voedselketen vanwege de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bij de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
Het College van Bestuur stemt in met de benoeming van de heer dr. B.H. ter Kuile tot bijzonder 
hoogleraar Microbiële Voedselveiligheid en antibiotica resistentie in de voedselketen vanwege 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd 
met ingang van een nader te bepalen datum en voor een periode van vijf jaar. 
 

10. Vestiging bijzondere leerstoel verkorte procedure en Curatorium Data-analyse in de 
(astro)deeltjesfysica vanwege de Stichting Hoge energie Fysica, bij de Fcaulteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
Het College van Bestuur besluit de Stichting Hoge Energiefysica toe te laten tot het vestigen 
van de bijzondere leerstoel Data-analyse in de (astro)deeltjesfysica binnen de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. 
 

11. Monument De Froe 
Het College van Bestuur gaat akkoord met voorliggend voorstel van De Swaan en Van 
Houwelingen c.s. voor het oprichten van een monument voor prof. dr. A. de Froe en geeft Van 
Houwelingen de opdracht een nadere uitwerking van het ontwerp te maken. De initiatiefnemers 
onder leiding van De Swaan wordt de opdracht gegeven namens de UvA een subsidieaanvraag 
voor dit project in te dienen bij het Mondriaanfonds en met het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen in overleg te treden over het gebruik van de materialen. De 
afdelingen Financiën, Planning en Control en Huisvestingsontwikkeling wordt gevraagd om 
een voorstel te doen voor de optimale locatie van het kunstwerk op de Roeterseilandcampus en 
eventuele verdere aandachtspunten te inventariseren. 
 

12. Advies UCO werkgroep Uitgaande mobiliteit 
Van den Boom licht toe dat de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) begin 2015 een 
werkgroep heeft ingesteld om haar te adviseren over de uitgaande studentenmobiliteit. Dit naar 
aanleiding van de in het Instellingsplan 2015-2020 geformuleerde doelstelling om het aantal 
bachelor studenten dat gedurende zijn of haar studie aan de UvA buitenlandse studie-ervaring 
opdoet significant te vergroten (25-30 procent). Voorliggende notitie betreft de rapportage en 
het advies van deze UCO-werkgroep Uitgaande studentenmobiliteit. Afgesproken wordt om 
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alvorens het advies van de werkgroep inclusief de set van aanbevelingen vast te stellen en de 
Dean of Admissions opdracht te geven tot het (doen) uitvoeren van de aanbevelingen en de 
afdelingen Academische Zaken en de Studenten Services te vragen haar daarin bij te staan, de 
decanen hierover eerst te consulteren tijdens het eerstvolgende CBO. Daarbij wordt op verzoek 
van Schmidt tevens stil gestaan bij de (on)mogelijkheden voor honours studenten om 
buitenlandse studie-ervaring op te doen. Indien de decanen positief adviseren over het advies en 
de set van aanbevelingen worden deze (alsnog) definitief vastgesteld door het College van 
Bestuur. 
 

13. Bestuurlijke Overleggen 
a. Conceptagenda CBO UvA d.d. 19 mei 2016: De conceptagenda wordt op een aantal punten 

aangepast. 
b. Conceptagenda’s PBO’s faculteiten d.d. 30 mei, 31 mei en 1 juni 2016: De 

conceptagenda’s van de Periodiek Bestuurlijke Overleggen met de faculteiten leiden niet 
tot opmerkingen. 

c. Conceptverslag PO Studenten Services / Studentenzaken d.d. 7 maart 2016: Het 
conceptverslag van het Periodiek Overleg wordt doorgeschoven naar de 
Collegevergadering van volgende week. 

d. Conceptverslag PO ICT Services d.d. 8 maart 2016: Het conceptverslag van het Periodiek 
Overleg wordt doorgeschoven naar de Collegevergadering van volgende week. 

e. Conceptverslag PO Administratief Centrum d.d. 10 maart 2016: Het conceptverslag van 
het Periodiek Overleg wordt doorgeschoven naar de Collegevergadering van volgende 
week. 

 
14. 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 leidt niet tot opmerkingen. 

 
15. Rondvraag 

- Van den Boom geeft aan dat de universiteiten in VSNU-verband in eerste instantie niet 
positief staan tegenover deelname aan de pilot Instellingsaccreditatie van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze pilot houdt in dat een instelling op basis van 
een positief advies in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg haar opleidingen kan 
voordragen voor een lichte opleidingsaccreditatie. Het daarvoor van toepassing zijnde 
kader is beduidend lichter dan het kader voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De UvA 
is echter bezig met een eigen systeem van lichte opleidingsaccreditaties (op alle 
standaarden). Het voorstel daartoe wordt eerst besproken met de Universitaire Commissie 
Onderwijs (UCO) alvorens het geagendeerd wordt de Collegevergadering. 

 
 

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 mei 2016. 
 


