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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, van Dijk (vervanger Lange, woordvoerder), Euving, 

Maex, Van den Elsen (verslag) 
 
1. Opening 

Het onderwerp admission fee wordt toegevoegd aan de agenda. Dit zal besproken worden bij de 
mededelingen. 
 

2. Verslag en actielijst Collegevergadering d.d. 23 mei jl.   
Het verslag is met een enkele wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld. 

 
3. Mededelingen  
a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week 

Ten Dam blikt positief terug op het Voorjaarsdiner. Er is een goed gesprek gevoerd over onder 
andere valorisatie en huisvesting.  

b. Bezoek minister aan CvB 6 juni a.s. 
Het College bespreekt de mogelijke gespreksonderwerpen voor het bezoek van de minister van 
OCW aan het College volgende week. Euving zal de verdere voorbereidingen ter hand nemen.  

c. Vraag VSNU m.b.t. tweedaagse General Assembly op een universiteit in 2018 
Aan de VSNU zal aangegeven worden dat het College interesse heeft om de tweedaagse General 
Assembly te laten plaatsvinden bij de UvA. 

d. Voortgang herziening Allocatiemodel 
Van Ast licht toe dat de herziening van het Allocatiemodel later uitgebreider wordt besproken in 
het College en vervolgens in het CBO. De GV wordt dan ook geïnformeerd over de 
processtappen die genomen gaan worden. 

e. Voortgang SRON tender 
De brief van NWO met de specificaties voor de SRON tender is gisteren ontvangen. De 
voorbereidingen hiervoor zullen starten.  

f. Admission Fee 
Deze mededeling wordt ter vergadering toegevoegd aan de agenda. Een student heeft vragen 
gesteld over de admission fee die faculteiten vragen aan aankomend studenten bij aanmelding. 
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende Collegevergadering. Dan moet er 
helderheid zijn over de wettelijke grondslag van deze fee en de uitvoeringsimplicaties mocht er 
geen wettelijke grondslag blijken. Het College zal hier de wet volgen.  
Tevens wordt gevraagd inzichtelijk te maken of andere universiteiten een admission fee vragen.  

 
4. Hervormingsagenda 

De hervormingsagenda loopt, er zijn op dit moment geen bijzonderheden te vermelden. 
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5. Benoeming bijzonder hoogleraar Neuropathologie bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-
UvA 
In de vergadering blijkt onduidelijkheid over de beëindiging van het huidige hoogleraarschap 
van de kandidaat bij een andere faculteit. De benoeming wordt daarom aangehouden.  
 

6. Vestiging bijzondere leerstoel Data Science bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica 
Het College besluit de Stichting Bèta Plus toe te laten tot het vestigen van de bijzonder 
genderleerstoel Data Science binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica. 
 

7. Profileringsfonds 2017-2018 
De besluitvorming over het profileringsfonds 2017-2018 wordt doorgeschoven naar de volgende 
Collegevergadering. Het College geeft al enkele vragen en aandachtspunten mee voor de 
volgende bespreking. 

 
8. Intentieovereenkomst Statushouders ASP 

Het College is akkoord met het ondertekenen van de Letter Of Intent met de gemeente 
Amsterdam inzake de tijdelijke huisvesting van statushouders op het Amsterdam Science Park. 
Het College zal in de gesprekken met woningcorporatie Rochdale blijven inzetten op de 
mogelijkheid om UvA-studenten voorrang te verlenen.  

 
9. Bestuurlijke overleggen 
a. Agenda OV CSR 31 mei 2017: Het College blikt vooruit op de OV met de CSR. Ten Dam en 

Maex zullen aanwezig zijn bij deze OV. 
b. Vergaderset PBO FNWI 7 juni 2017: Het College vraagt in dit PBO ook aandacht voor de 

nasleep van het traject bètahuisvesting en voor SRON. 
c. Vergaderset PBO FGw 8 juni 2017: In dit PBO zal ook het proces aan de orde komen dat gaat 

starten voor de huisvesting van FGw na de besluitvorming over de nieuwe locatie van de 
Universiteitsbibliotheek.  

d. Concept agenda CBO 15 juni 2017: Het CvB is akkoord met de voorliggende concept agenda.  
e. Concept agenda GOR 19 juni 2017: Er zijn geen opmerkingen bij deze concept agenda. 

  
10. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: er zijn geen opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: het College neemt de lijst door. 

 
11. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6  juni 2017.  


