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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 en 17 maart jl.
De verslagen zijn met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
a. Update CCT coronavirus: het College neemt de stand van zaken door. De VSNU zoekt naar een
gezamenlijke lijn m.b.t. schrappen van onderwijs op locatie. Sommige instellingen hadden voor
de SSPG+-vergadering al gecommuniceerd tot de zomer alleen nog online onderwijs te zullen
verzorgen. De UvA houdt vooralsnog de datum van 1 juni a.s., die het kabinet noemde, als
leidraad aan. Communicatie rond het HO vanuit OCW volgt later op de dag, op basis daarvan
wordt de lijn nader bepaald en ook de communicatie op de website aangepast.
Gegeven de aangescherpte maatregelen van het kabinet d.d. 23 maart jl. wordt afgesproken nu
ook de vergaderingen van CCT, CvB en CBO alleen nog online te laten plaatsvinden.
Lintsen heeft overlegd met Zeeman over de wens van de UB-medewerkers om fysieke uitleen te
staken. De waardering van het College aan de medewerkers wordt overgebracht met een
attentie.
b. AI: afgesproken is de bijeenkomsten die nog wel doorgang kunnen vinden, maar dan online, zeer
gedegen voor te bereiden.
c. Brief FSR FGw iz. studentassessor: Herweijer bereidt een antwoord voor.
d. Investeringsfonds: het voorstel is gereed om ingediend te worden.
e. Euving werkt met de staf aan een overzicht van zaken die nu wel doorgang moeten vinden om te
voorkomen dat later in het jaar problemen ontstaan (nieuwe ontwikkelingen worden evenwel on
hold gezet).
4. Faculteitsreglement FdR
De decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft diverse wijzigingen van het
faculteitsreglement voorbereid, die in de bijgevoegde memo worden toegelicht.
Ondernemingsraad en studentenraad stemden in het najaar al in met de voorgestelde wijzigingen
(bij brieven van respectievelijk 4 november en 23 oktober 2019). JZ heeft de wijzigingen
beoordeeld en adviseert positief ten aanzien van de door de decaan gevraagde goedkeuring.
Het College keurt conform voorstel het gewijzigde faculteitsreglement van de FdR goed.
5. Programmaplan Onderwijslogistiek
In de huidige werkwijze in de onderwijslogistiek van de UvA is ruimte voor verbetering. Met
het oog hierop is er door het College de opdracht gegeven om een programma
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onderwijslogistiek (POL) te starten. Doel van het programma is de bestaande knelpunten op te
lossen (o.a. gebrek aan eenduidige regie/governance, geen eenduidige werkprocessen en te
weinig regie op systeemontwikkeling). Het programma beoogt de klanttevredenheid (zowel van
studenten als docenten) te verhogen, het verminderen van de werkdruk door vereenvoudigen van
werkprocessen en het verbeteren van de beheersbaarheid van de onderwijslogistiek. Het
programma Onderwijslogistiek werkt uiteindelijk toe naar een persoonlijk dashboard/portaal
voor de student en docent, waarin hij/zij geïntegreerde persoonlijke informatievoorziening en
dienstverlening krijgt aangereikt die aansluit bij zijn/haar situatie en profiel.
Het College kan zich grotendeels vinden in het programmaplan. Lintsen wijst op enige issues
die ontstaan in de UvA-governance, waarin bijv. volgens het Besturingsmodel de directeuren
bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn voor onderwijslogistiek, maar dit in de praktijk niet overal
zo is belegd. Ook is de ketenverantwoordelijkheid niet in alle ketens goed op orde, dat moet in
de komende periode groeien.
Het College gaat over tot vaststelling van het plan inclusief het voorgestelde budget.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen
Overige overleggen: geen
7.
a.
b.
c.
d.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
Vooruitblik werkbezoeken: de lijst wordt doorgenomen.
Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2020: het College neemt kennis van het overzicht.

8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 april 2020.
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