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1. Opening
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Collegevergadering d.d. 13 februari jl.
Het verslag van 13 februari jl. is met enkele tekstuele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
• Het voorstel voor AI wordt deze week voor de eerste maal kort toegelicht in de overleggen met
de CSR en GOV. Er is deze week verder overleg met de Gemeente. Het College vraagt om
Lange communicatie over dit onderwerp voor te bereiden.
• Gelijkwaardigheid van onderwijs en onderzoek – Het College bespreekt hoe dit onderwerp op
een goede manier in de faculteiten ingebed kan worden. Ten Dam bespreekt het onderwerp in
haar werkoverleggen met decanen.
• Maex meldt dat de Europese Commissie deze week een nieuwe call op het terrein van
samenwerking van universiteiten bekend zal maken.
• De werving van de directeur Student Services verloopt voorspoedig.
• Turnitin – Maex wordt iedere week op de hoogte gehouden over dit onderwerp. Er wordt
gekeken naar geldigheid van juridische afspraken tussen UvA, SURFdiensten en de leverancier.
4. Vestiging bijzondere leerstoel en benoeming bijzonder hoogleraar Designing Urban
Experience, vanwege de Gemeente Amsterdam, in de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen
Het College is akkoord.
5. Vestiging bijzondere leerstoel Dento-alveolaire Chirurgie, vanwege de Stichting
Ontwikkeling Dento-alveolaire Chirurgie, in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)
Het College is akkoord.
6. Regeling instroom postpropedeutische fase bij Inschrijvingsbesluit 2018-2019
Het College van Bestuur stelt de voorgestelde regeling vast.

1

7. Plan van Aanpak AVG
Het College heeft met belangstelling kennis genomen van het plan van aanpak ter voorbereiding
op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lintsen neemt de lead in dit dossier. Het
College spreekt af om als het plan verder is uitgewerkt het te agenderen in het CBO. Het
onderwerp zal de komende maanden een vast onderdeel zijn van de BVO-agenda.
8.
a.
b.
c.

Bestuurlijke overleggen
Agenda IXA Board meeting 19 februari a.s.: geen opmerkingen
Agenda OV CSR 20 februari a.s.: geen opmerkingen
Agenda en vergaderset CvB UvA-VU 21 februari a.s.: Het College staat ook kort stil bij de
voorbereiding van de bètafaculteiten en werkbezoek AUC.
d. Agenda RvT 23 februari a.s.: Het College bespreekt de agenda en enkele voorbereidende
commissievergaderingen.
e. Conceptprogramma werkbezoek UB/HB 5 maart a.s.: geen opmerkingen
f. Conceptprogramma VSNU tweedaagse 16-17 maart a.s.: Geen opmerkingen. UvA is gastvrouw
bij dit evenement. Er worden enkele praktische zaken voorbesproken.
g. Route en agenda Periodieke Overleggen 2018-I: Het College neemt deze met dank ter
kennisneming aan.

9.
a.
b.
c.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: geen opmerkingen
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: geen opmerkingen.
Vooruitblik werkbezoeken: Maex vraagt aandacht voor de inhoudelijke voorbereiding van het
bezoek enkele Tweede kamerleden.

10. Rondvraag
Het College staat stil bij presentatie van het eindrapport sterke medezeggenschap en bespreekt
mogelijkheden om kandidaatstelling voor de raden te bevorderen.
Aansluitend aan de CvB-vergadering is een lunch van het College van B&W met de
Amsterdamse kennisinstellingen.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 maart 2018.
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