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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 2 en 9 juni jl.
De verslagen zijn met een wijziging akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: er zijn geen opmerkingen over AI.
b. EPICUR Horizon2020 aanvraag: Maex meldt dat het consortium middelen aanvraagt uit het
Europese budget voor deze samenwerkingen.
c. Vaststellen profiel decaan ACTA: het College stelt het profiel vast. Zodra het akkoord van de
VU is ontvangen, wordt het profiel voor advies aangeboden aan de OR en FSR van ACTA.
d. Overzicht in- en uitstroom hoogleraren – mei 2020: de cijfers komen aan de orde in de PBO’s.
• Lintsen heeft met Van den Maagdenberg (en de financieel directeuren van UvA en AMC)
gesproken over de impact van corona op de financiën van de instellingen en van de sector, ook
gegeven hun rol als resp. voorzitter van de VSNU- en NFU-werkgroepen op dit punt. De
VSNU-lijn (dat instellingen het vooralsnog redden) is voor de UMC’s niet haalbaar, aangezien
het medisch onderzoek zwaar wordt getroffen. Er moet ruimte zijn voor de UMC’s om dat
signaal voor de Geneeskundefaculteiten af te geven.
• Maex woonde een LERU Rectors Assembly bij. De lijn van de collega’s was dat per september
op de gebruikelijke wijze gestart wordt, met enkele aanpassingen. Overal worden meer
internationale aanmeldingen genoteerd, m.u.v. het VK. Er wordt stevig geïnvesteerd in ICT.
Verder ontstaan er strategische kansen om op het gebied van onderwijs samen te werken.
• Er heeft een gesprek plaatsgevonden met enkele studenten, die wezen op het belang van
counselling (ook op de campus). Verder werd hulp gevraagd van de opleidingen bij het vinden
van vervangende stageplekken, en bleek dat het noodfonds onvoldoende bekendheid heeft onder
studenten. Communicatie beziet hoe hieraan meer aandacht kan worden gegeven.
4. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Voortman en Wurtz.
a. Proctoring: deze week vinden gesprekken plaats met CSR en FSR FEB. Maex laat nagaan of
zich problemen hebben voorgedaan met de meest recente toetsen bij de FEB.
b. Roostering: update: op basis van oude roosters wordt bezien wat mogelijk is, uitgaande van
het spreidingsscenario.
c. Overleg Vervoersregio: Op 18 juni a.s. vindt bestuurlijk overleg plaats met de minister,
waarna VSNU (en de UvA) een boodschap kan formuleren.
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d. Communicatie: het College bespreekt de spanning die ontstaat tussen de wens om duidelijk
te communiceren dat studenten welkom zijn bij de UvA, en de grote druk die op de
instelling wordt gelegd als teveel mensen zich op de campussen melden. E.e.a. is ook
afhankelijk van de manier waarop de premier zich hierover uitlaat in de persconferentie van
24 juni a.s.
e. Arbozaken: het College stelt het memo vast; de informatie wordt opgenomen in de
Nieuwsbrief van deze week.
f. Sectorbrede scan om lessen corona te verduurzamen: na afloop van deze vergadering besluit
het College op advies van BI niet mee te doen met deze scan. Mogelijk is dat op een later
moment wel opportuun.
• AUC verzoekt om op redelijk gebruikelijke manier te mogen starten, aangezien hun
studenten op de campus wonen en dus geen druk leggen op het OV. Dat kan, mits in de
panden de RIVM-richtlijnen worden nageleefd en goede afstemming met de FNWI
plaatsvindt.
• De UB vraagt akkoord voor beperkte openstelling in het weekend en in de zomer, en om een
kleine groep van intensieve externe gebruikers te bedienen. Het College kan zich daarin
vinden.
5. Benoeming hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder de Endocriene Chirurgie, in de
Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Chirurgie, in het
bijzonder de Endocriene Chirurgie, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de
volledige werktijd.
6. Benoeming bijzonder hoogleraar Chirurgische Oncologie, met speciale aandacht voor
behandeling op maat van borstkanker, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
Chirurgische Oncologie, met speciale aandacht voor behandeling op maat van borstkanker, in de
Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.
7. Benoeming bijzonder hoogleraar Klinische Oncologie in de Faculteit der Geneeskunde
AMC-UvA
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
Klinische Oncologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 7,6/38e deel van de
volledige werktijd.
8. Benoeming bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in de Faculteit der
Geneeskunde AMC-UvA
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 7,6/38e deel
van de volledige werktijd.
De dossiers onder punten 9 t/m 12 betreffen omzettingen van contracten van onbezoldigde
hoogleraren bij de FdR als gevolg van de invoering van de WNRA. Voor deze gevallen worden
bijzondere leerstoelen in de faculteit ingericht door een nieuwe stichting van de faculteit. M.b.t.
inrichting van deze stichting bestaan nog enkele punten van aandacht; het College geeft JZ
opdracht om die i.s.m. de faculteit en FP&C te adresseren, conform het bijgevoegde memo.
9. Omzetten onbezoldigde (gewone) leerstoel naar bijzondere, samenstelling curatorium en
wijziging naar benoeming als bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, in het
bijzonder het Bestuursrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de Stichting tot Bevordering van het Onderwijs en Onderzoek aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Staatsen Bestuursrecht, in het bijzonder het Bestuursrecht, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het
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College is tevens akkoord met het curatorium en stemt in met de benoeming van de betreffende
persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.
10. Omzetten onbezoldigde (gewone) leerstoel naar bijzondere, samenstelling curatorium en
wijziging naar benoeming als bijzonder hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het
bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht in de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de Stichting tot Bevordering van het Onderwijs en Onderzoek aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Staatsen Bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht, in
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het College is tevens akkoord met het curatorium en stemt
in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.
11. Omzetten onbezoldigde (gewone) leerstoel naar bijzondere, samenstelling curatorium en
wijziging naar benoeming als bijzonder hoogleraar Rechtspleging in de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de Stichting tot Bevordering van het Onderwijs en Onderzoek aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel
Rechtspleging in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het College is tevens akkoord met het
curatorium en stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
op deze leerstoel.
12. Omzetten onbezoldigde (gewone) leerstoel naar bijzondere, samenstelling curatorium en
wijziging naar benoeming als bijzonder hoogleraar Milieurecht, in het bijzonder
Natuurbeschermingsrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de Stichting tot Bevordering van het Onderwijs en Onderzoek aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel
Milieurecht, in het bijzonder Natuurbeschermingsrecht, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Het College is tevens akkoord met het curatorium en stemt in met de benoeming van de
betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.
13. Opzet Midterm review kwaliteitsafspraken
Conform het plan kwaliteitsafspraken 2019-2024 organiseert de UvA in 2021 een lichte midterm
review van de kwaliteitsafspraken met als doel:
• de invulling van de kwaliteitsafspraken tegen het licht te houden;
• te kijken of een andere invulling van de thema’s en/of een andere verdeling van de
financiële middelen gewenst is;
• goede input te verkrijgen voor de NVAO-beoordeling in 2022.
In de notitie worden de eerste contouren geschetst van de vorm van deze midterm review. Er
moet ruimte blijven om volgend jaar en in goed overleg met faculteiten, medezeggenschap en de
werkgroep de nadere details in te vullen. Het College bespreekt het voorstel en stelt enkele
vragen; als deze verhelderd zijn zal het plan aan de GV aangeboden worden voor advies.
14. Tussenrapportage UvA Care
Het UvAcare project (onderdeel van het Zorgplan dat in 2017 is gestart) is begin 2019 gestart en
heeft als doel veelvoorkomende mentale gezondheidsklachten - zoals angst en depressie - onder
studenten (en promovendi) te verminderen en daarmee de kwaliteit van leven, studie- en
werkplezier te vergroten. In het kader van het project zijn alle UvA-studenten en -promovendi in
2019 gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Daarnaast is studenten en promovendi
aangeboden deel te nemen aan een vervolgtraject met de optie van deelname aan eHealth
interventies. De rapportage bevat een eerste globale analyse van de aard en ernst van (mentale)
klachten onder studenten (voor promovendi volgt een aparte rapportage in het najaar van 2020)
en de respons. Het rapport bevat geaggregeerde informatie over alle studenten. De analyse bevat
nog geen informatie over de effectiviteit van de e-Health interventies, aangezien het UvAcare
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project nog loopt en er nog steeds data verzameld worden. Verwachting is dat in januari 2021
een eerste effectiviteitsanalyse kan worden geleverd. Gezien de grote impact van de Covid-19
crisis op het dagelijkse leven van studenten en promovendi, is vanaf 16 april jl. een extra Corona
vragenlijst toegevoegd met betrekking tot de invloed van de crisismaatregelen op het (mentale)
welzijn. Studenten en promovendi beoordelen de health check in hoge mate positief.
Het College neemt met waardering kennis van de tussenrapportage en stuurt deze ter
kennisname aan COR en CSR.
15. Fasedocument realisatie LAB42
De groei van de faculteit FNWI , de ambities op het gebied van Kunstmatige Intelligentie en het
ICAI initiatief hebben een ruimtebehoefte waarin niet kan worden voorzien zonder extra
investering. Op 29 mei 2018 heeft het College besloten om de voorbereidingen te starten voor de
realisatie van nieuwbouw op ASP ten behoeve van Informatiewetenschappen en ICAI.
Op 29 oktober 2019 is het TO-fasedocument voor het pand vastgesteld en is de aanbesteding
voor de uitvoering gestart, waarop een partij heeft ingeschreven. De uitkomst van de
aanbesteding vergt een hogere investering dan waar in het HvP rekening mee was gehouden. Er
is in de onderhandelingen met de aannemer uitvoerig gezocht naar mogelijkheden om de
uitgaven omlaag te brengen, Dat is ten dele gelukt.
Het ontwerp draagt in belangrijke mate bij aan de uitstraling die zowel door de FNWI als ASP is
gewenst. Het is vanuit de vastgoedportefeuille van belang om voldoende meters ter beschikking
te hebben voor de huisvesting van de faculteit. Er zijn in het ASP geen alternatieven voorhanden
die kunnen voorzien in deze ruimtebehoefte.
Het College gaat conform voorstel akkoord met het aangaan van de aannemingsovereenkomst
met de bouwcombinatie Visser & Smit Bouw / Kropman voor de realisatie van LAB42, en met
de aangepaste investeringskosten van LAB42.
16. Voortgang UB
Het College bespreekt de voortgangsrapportage, brengt enkele tekstuele verhelderingen aan, en
agendeert de rapportage voor de Auditcommittee van 25 juni a.s.
17. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset SSPG 19 juni: Maex vervangt Ten Dam; bij het punt Open Access wordt
schriftelijk gereageerd.
b. Vergaderset SOO 19 juni: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
Overige overleggen
c. Agenda RvC UvA Holding 16 juni: het College neemt kennis van de agenda.
d. Agenda PBO FdG-AMC 18 juni: de agenda is akkoord.
e. Agenda PBO FEB 22 juni: de agenda is akkoord.
f. Agenda RvT commissie bestuur, personeel en organisatie 24 juni: de agenda leidt niet tot
opmerkingen.
18. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.
d. Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2020: het College neemt kennis van het
overzicht.
19. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 23 juni 2020.
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