)College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag
Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 november 2020

Aanwezig:

Ten Dam (voorzitter), Van Beek (student-assessor), Euving, Lange (woordvoerder),
Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Voortman, Wurtz en Zuijdam
a. Secundaire arbeidsvoorwaarden: thuiswerkregeling & reiskostenvergoeding: de fiscale
crisismaatregel m.b.t. reiskostenvergoeding eindigt per 1 januari a.s. Er moeten dan feitelijke
reisbewegingen tegenover staan. Over de praktische uitvoering van deze eis loopt nog een
gesprek met de Belastingdienst. Verder wordt voorgesteld de menukaart-bijdrage voor de
aanschaf van een fiets te verhogen. Het College bespreekt ook de mogelijkheid van een
thuiswerkvergoeding. Die vergoeding zou dienen als tegemoetkoming in onkosten,
vooruitlopend op een sectorbrede regeling hiervoor in de komende cao. Voortman zal i.s.m. het
AC nog enkele zaken hierover nagaan, voordat het College een besluit neemt.
b. Overige HR zaken rondom corona: het College zoekt naar mogelijkheden om docenten te
ondersteunen en ontlasten, in aanvulling op de middelen die reeds aangeboden worden.
Voortman stelt voor hierover enkele docenten te raadplegen, om een kwalitatief beeld te krijgen
van welke zaken behulpzaam zouden kunnen zijn.
Ex. Onderwijsrichtlijn 12, met o.m. BSA: het College is akkoord met de onderwijsrichtlijn, maar
wacht met bekendmaking op de lijn van de VSNU, na het bestuurlijk overleg met de minister.
c. Betrekken studenten bij gesprekken hybride onderwijs: Van Beek noemt de ASVA als relevante
partij; Maex zou ook graag leden van FSR’en en de UCO-leden van de CSR uitnodigen. Zij
neemt dit op met Zuijdam.
d. Communicatie: de richtlijn m.b.t. BSA wordt z.s.m. gepubliceerd. Verder kan worden gemeld
dat vanaf volgende week per campus 80 studieplekken in kleine ruimten beschikbaar zijn. Ten
Dam verzoekt om na te gaan of de ruimten nu ook inzetbaar en reserveerbaar zijn voor
groepsopdrachten; Euving neemt dit op met FS.
• Het College spreekt over manieren waarop de hoeveelheid fysiek en hybride onderwijs in het
komende semester verhoogd kan worden. Na enige discussie over de redenen waarom dit lastig
blijft, wordt voorgesteld een andere benadering te kiezen met bijvoorbeeld een taskforce die
creatieve (maatwerk)voorstellen kan formuleren. Maex bespreekt dit met Zuijdam.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 3 november jl.
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
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4. Benoeming bijzonder hoogleraar Human-System Interaction for Health and Wellbeing
in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College stemt in met de benoeming de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar HumanSystem Interaction for Health and Wellbeing in de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.
5. Verlenging benoeming decaan FEB
Het College besluit, gehoord de voorzitters van OR en FSR FEB, conform voorstel de termijn
van prof. dr. H.G. van Dissel als decaan FEB met zes maanden te verlengen, gegeven het belang
van continuïteit in deze complexe periode en met het oog op de voorbereidingen van het lustrum
van de FEB begin 2022. De termijn eindigt daarmee op 1 februari 2022.
6. Samenwerkingsovereenkomst Kenniscentrum Ongelijkheid
Nadat in de vergadering van 27 oktober jl. reeds toestemming is gegeven voor de oprichting van
een stichting Kenniscentrum Ongelijkheid, wordt nu ter goedkeuring de samenwerkingsovereenkomst voor Kenniscentrum Ongelijkheid inclusief de 5 bijlagen (SOK) aan het College
voorgelegd. De SOK is de overeenkomst voor samenwerking (in onderzoek naar Ongelijkheid
in de regio Amsterdam) tussen de Gemeente Amsterdam en de 4 kennisinstellingen (UvA, VU,
HvA en InHolland).
Het College is conform voorstel akkoord met de samenwerkingsovereenkomst, inclusief de
bijlagen.
7. Samenwerking externe partijen onderwijs en
8. Vooruitblik bezoek Inspectie voor het Onderwijs 17 november
In aanwezigheid van Brentjes
Het College bespreekt de informatienotitie die met input van velen door Brentjes is opgesteld,
onder meer in reactie op vragen van de Inspectie en n.a.v. de beantwoording van Kamervragen
over de samenwerking met OnCampus, waarbij de UvA niet was geraadpleegd.
Het College doet enkele tekstvoorstellen en discussieert over wijzen waarop tegemoet gekomen
kan worden aan de aanbevelingen van de Landelijke Commissie m.b.t. het voorbereidend jaar
aan de UvA.
De memo wordt aangepast en aangereikt aan de Inspectie; het College draagt dit punt voor t.b.v.
het jaarlijkse bestuursgesprek van de Inspectie met de UvA op 17 november a.s.
9. Bestuurlijke overleggen
a. VSNU: Vergaderset GA 13 november + annotatiememo: het College neemt de annotatie door.
Overige overleggen:
b. Agenda UOC 10 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda Bestuurlijk Overleg gecombineerde diensten UvA-HvA 11 november : de agenda leidt
niet tot opmerkingen.
d. Agenda O&O overleg UvA-VU 12 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. GOV inzake IP 13 november: de GV zal voor de vergadering vragen aanleveren.
f. Conceptagenda GOR 16 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
g. Conceptagenda PBO FGw 16 november: de agenda is akkoord.
h. Conceptagenda BVO 18 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
i. Conceptagenda CBO 19 november: de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.
j. Conceptagenda PBO FNWI 25 november: de agenda is akkoord.
10. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: Lintsen zal aanwezig zijn bij de
presentatie van het manifest van University Rebellion op 19 november a.s.
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2020
2

11. Mededelingen
a. Terugblik retraite 9 november: het College blikt kort terug op de retraite.
12. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 november 2020.
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