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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Swartjes, Wurtz en Zwitser
a. Aanscherping maatregelen Amsterdam: Wurtz meldt dat na enig overleg met OOV duidelijk is
geworden dat het maximum van 50 personen voor een bijeenkomst niet van toepassing is op het
(hoger) onderwijs. Activiteiten die niet op een campus plaatsvinden moeten gemeld worden en
vereisen mogelijk een vergunning. Dergelijke activiteiten kunnen bij Wurtz gemeld worden, die
contact met OOV houdt.
Verder wordt gewerkt aan een antwoord vanuit de UvA op het aanbod van de gemeente om te
bemiddelen bij externe zalen voor onderwijs; de UvA beschikt over een klein aantal zalen voor
grotere groepen, maar externe zalen zijn alleen zinvol wanneer zij nabij de campus gelegen
zijn.
b. Terugkoppeling overleg burgemeester Halsema, GGD en studentenverenigingen: Lange was
aanwezig bij dit overleg dat zich vooral richtte op de situatie in de studentenhuisvesting. Er
wordt een communicatiecampagne voorbereid door GGD en gemeente; de UvA zal helpen de
informatie te verspreiden. In aanvulling hierop meldt Zwitser dat binnenkort de resultaten
verwacht worden van een uitvraag aan studieverenigingen m.b.t. hun wensen en behoeften.
c. Onderwijsrichtlijn: het College kan zich met 1 verheldering vinden in de richtlijn, die houvast
biedt voor onderwijs in het 2e semester. De richtlijn wordt bij de eerstvolgende DCT update
gevoegd.
d. Stand van zaken onderwijs: terugkoppeling BVO en CBO: het College blikt kort terug op de
feedback van faculteiten in beide overleggen, die betrokken worden in de analyses die nu van
het onderwijs gemaakt worden.
e. Communicatie: In de DCT update worden de gevolgen van de maatregelen in Amsterdam
benoemd; de onderwijsrichtlijn en het handelingskader besmettingen worden bijgevoegd.
• Swartjes meldt dat de VSNU probeert in kaart te brengen welke vragen aan het OMT moeten
worden voorgelegd, mede n.a.v. Ten Dam’s recente oproep in Nieuwsuur. Hij probeert de focus
van de vragen zo constructief mogelijk te maken.
• Uit de discussie in het Universiteitsforum kwamen enkele interessante suggesties die in een
volgende vergadering terugkomen (bijv. zoom-bijeenkomsten langer ‘open’ laten voor
informele contacten tussen deelnemers; kleine zaaltjes die nu ongeschikt zijn voor onderwijs
wel beschikbaar stellen aan groepjes die samenwerken aan een opdracht of aan besturen van
studieverenigingen).
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Richtlijn handelen bij besmettingen: er zijn interessante voorbeelden van andere universiteiten
gekomen; de richtlijn wordt langs vergelijkbare lijnen aangepast en bij de DCT update
verspreid.
Via de VSNU en de sociale mediakanalen is een aankondiging ontvangen van een demonstratie
op 2 oktober a.s. op de Dam, onder het motto “Ik wil naar school!” De demonstratie is een
protest voor meer fysiek onderwijs en is een initiatief van Amsterdamse studenten (o.m. ASVA
en SRVU zijn medeorganisator).
N.a.v. een rapportage van 1Vandaag onderstreept het College het belang van correcte afweging
voordat proctoring wordt ingezet, zeker nu in het CBO bleek dat meer faculteiten de techniek
gebruiken. De behandeling van het beroep dat de CSR heeft aangespannen zal nog even op zich
laten wachten.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 15 september jl.
Het verslag worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Rapport Onderzoek Kohnstamm Instituut
In 2018 heeft de afdeling Institutional Research aan het Kohnstamm Instituut de opdracht
gegeven om na te gaan in hoeverre er aan de UvA sprake is van brede toegankelijkheid en
gelijke kansen voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond.
Het rapport concludeert dat de UvA, volgens de parameters zoals gebruikt in het onderzoek, in
die zin breed toegankelijk is en dat de studentenpopulatie divers is wat betreft geslacht,
migratie-achtergrond en sociaaleconomische status. Tevens bleek dat er geen structureel effect is
van migratieachtergrond, de opleiding van de ouders, de inkomstenbron van de ouders, type
studiefinanciering, academische generatie, type vooropleiding en het profiel op het voortgezet
onderwijs.
De bestuurlijke reactie verwelkomt het rapport, maar plaatst enkele kanttekeningen bij de
operationalisatie en bij sommige conclusies.
Het College bespreekt het rapport en de bestuurlijke reactie, waarbij enkele verbeteringen
worden voorgesteld. De bestuurlijke reactie wordt bijgesteld en keert terug op de agenda van het
College.
5. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset SOO 25 september + annotatiememo: de set leidt niet tot opmerkingen.
b. Vergaderset SBF 25 september + annotatiememo: de set leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen:
c. Conceptagenda CBO themamiddag 24 september: de agenda wordt doorgenomen.
d. Agenda UCLO 25 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda BO ACTA 30 september: de agenda wordt doorgenomen.
f. Agenda BO UvA-VU 30 september: de agenda wordt doorgenomen.
6. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender – incl. nieuwe uitnodigingen: de uitnodigingen
worden doorgenomen.
TKN - Vooruitblik werkbezoeken
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september 2020
7. Mededelingen
a. Instroom: de landelijke cijfers waren niet tijdig beschikbaar; het overzicht wordt per mail aan
de vergaderdeelnemers gestuurd.
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Groeifonds: aan het AI-voorstel wordt de laatste hand gelegd. In de themabijeenkomst van het
CBO wordt i.a.v. Zuijdam een verkenning gedaan van kansrijke initiatieven voor de volgende
tranche.
Lintsen meldt dat de RvC van de Holding voor het eerst heeft vergaderd met de nieuwe
voorzitter en het nieuwe lid. De bijeenkomst illustreerde de meerwaarde die de nieuwe leden
voor de Holding zullen hebben.
Maex heeft met Congresbureau gesproken over een invulling van de Dies die online zal zijn, en
zich verder primair zal richten op studieverenigingen. Het College steunt deze invulling.
Van Beek meldt dat de islamitische studentenverenigingen ISA en MUSA nu door de UvA
erkend zijn.

8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 september 2020.
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