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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Lange (woordvoerder), Euving, Maex, Van den 

Elsen (verslag) 
 
1. Opening 

Aan de agenda wordt de terugblik op de retraite van 20 maart toegevoegd. 
 

2. Verslag Collegevergadering d.d. 14 maart 2017 en actielijst 
Er worden enkele tekstuele wijzigingen aangebracht op het verslag, de actielijst is akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. Terugblik op de week: 

• Ten Dam was donderdag 16 maart aanwezig bij de startbijeenkomst binnenstadscampus. 
Tijdens de bijeenkomst werden goede vragen en opmerkingen meegegeven. Ten Dam 
spreekt waardering uit over de organisatie van de bijeenkomst. 

• Lange blikt terug op een goed verlopen Bachelordag zaterdag 18 maart. Het aantal 
bezoekers en het aantal internationale aanmeldingen voor deze dag is gestegen. 
 

b. Voorstel opening Academisch Jaar 2017-2018 
Het College bespreekt het voorstel een geeft enkele aandachtspunten voor het programma mee. 
De Pecha Kucha’s om aandacht te genereren voor onderzoek zijn vorig jaar goed ontvangen en 
zullen ook deze OAJ weer een plaats krijgen in het programma.  

 
c. Voorgenomen personeelsplan FdR 

Het College neemt kennis van het voorliggende personeelsplan voor de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid.  

 
4. Hervormingsagenda 

Het College verzoekt om regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden te worden van de 
voorgang van de verschillende projecten die nu starten n.a.v. D&D.   
 

Ex.Terugblik retraite 20 maart  2017 
a.   Allocatiemodel 

Het College spreekt uit dat de hoofdlijnen van het rapport van de werkgroep de basis zullen 
vormen van het nieuwe allocatiemodel. Het College acht het verstandig pas te besluiten over een 
voorstel voor een nieuw allocatiemodel wanneer een strategische discussie over het profiel en 
beleid van de UvA is gevoerd. De planning voor de herziening van het allocatiemodel zal 
hiertoe aangepast worden. De Kaderbrief 2018 zal gebaseerd zijn op het vigerende 
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allocatiemodel. Het voorstel voor het nieuwe allocatiemodel zal in het najaar van 2017 ter 
instemming voorgelegd worden aan de GV, met als doel dit te implementeren met ingang van 
het begrotingsjaar 2019. Er zullen brieven worden voorbereid om de GV en decanen hierover te 
informeren. 

 
b.   Huisvesting bètasamenwerking 

Het College bespreekt het niet instemmen van de GV met de huisvesting ten behoeve van de 
bètasamenwerking. De brief van de GV hierover wordt nog verwacht. Naar verwachting zullen 
de facultaire medezeggenschapsraden zich hier uiterlijk begin volgende week over beraden. 

 
5. Universiteitshoogleraren 

Maex licht de notitie toe. Het College geeft enkele overwegingen mee. Het voorstel zal verder 
worden uitgewerkt en keert nog een keer terug op de agenda.  

 
6. Bestuurlijke overleggen 
a. Agenda Senaat 23 maart 2017: Maex zal deze vergadering bijwonen 
b. Agenda OV GOR 27 maart 2017: er zijn geen opmerkingen bij de agenda 
c. Vergaderset PO Bureau Communicatie 27 maart 2017: het College stelt wat aanpassingen voor 

in de opzet van de agenda 
  

7. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Public Affairs Kalender: het College bespreekt de kalender.   
c. Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt niet besproken. 
d. PO Bestuursstaf UvA 27 maart 2017: dit PO wordt geannuleerd  

 
8. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 28  maart 2017.  


