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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Voortman, Wurtz
a. Thuiswerkregeling: Voortman licht toe dat in de komende HRNU-vergadering gesproken wordt
over de thuiswerkregeling in het kader van de nieuwe cao. Van belang is onderscheid te maken
tussen maatregelen in het kader van corona, en een meer structurele thuiswerkregeling. De UvA
kent een informeel thuiswerkbeleid, en heeft tijdens de pandemie een aanbod van arbomiddelen
ter beschikking gesteld. Op dit moment ligt de vraag voor van een thuiswerkvergoeding (in
navolging van het Rijk, en van de HvA die een internetvergoeding geeft).
Tot nu toe heeft de UvA de reiskostenvergoeding laten doorlopen; voor een deel van de
medewerkers bood dat compensatie. Dat moet per 1 januari 2021 aangepast worden; Moorman
werkt aan een voorstel. In dat voorstel, dat zeer binnenkort op de Collegeagenda komt, zal ook
aandacht besteed worden aan een mogelijke internetvergoeding.
Verder wordt gesproken over de noodzaak op te blijven letten hoe het gaat met mensen, nu deze
situatie nog veel langer zal duren. Er wordt bijv. gewerkt aan een aanbod voor leidinggeven op
afstand. Verder zou het goed zijn als in de monitoringsinstrumenten onderscheid gemaakt kan
worden tussen medewerkers die nog steeds naar de campus (moeten) komen voor onderwijs en
onderzoek, en medewerkers die (volledig) thuiswerken.
Bij GOR en COR komen ook steeds meer vragen over thuiswerkvoorzieningen, die zich vooral
richten op een internetvergoeding en over verschillen in facilitering per afdeling/
leidinggevende. Afgesproken wordt nogmaals breed onder de aandacht te brengen welke
middelen UvA-breed beschikbaar zijn voor medewerkers en op welke manier ze aangevraagd
kunnen worden.
Als laatste aandachtspunt wordt genoemd dat niet alle medewerkers beschikken over een
laptop. Voor degenen die dat niet hebben, moet bezien worden of er alsnog een laptop
beschikbaar moet komen, en zo ja, hoe.
b. Terugblik BVO en CBO: alle faculteiten vormen een projectgroep die zich voor het 2e semester
buigt over manieren om ontmoetingen voor alle studenten (1x per week) mogelijk te maken, en
om de vraag t.b.v. ondersteuning van hybride onderwijs te articuleren. Ook is aan faculteiten
gevraagd hun behoefte m.b.t. het zalenaanbod van de RAI door te geven, zodat Swartjes e.e.a.
definitief vorm kan geven.
Lintsen stuurt de directeuren bedrijfsvoering een bericht om de opdracht iz. de projectgroepen
te bevestigen.
c. Communicatie: het aanbod van RAI komt in de DCT Update als het definitief is. In dezelfde
update wordt aangegeven dat de kleine zaaltjes op de campus beschikbaar zijn als
studieplekken.
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•

Wurtz meldt dat in de appgroepen van IV, OOV en OCW wordt gesproken over mogelijke
maatregelen voor langere tijd, die aangekondigd zouden kunnen worden in de volgende
persconferentie. Euving zal de directeuren bedrijfsvoering vragen te inventariseren welke
stappen nodig zijn wanneer dan een lockdown afgekondigd wordt.

•

Lintsen doet verslag van de twee ICT-storingen die afgelopen week plaatsvonden en die veel
extra werk opleverden voor medewerkers en studenten. Op dinsdag ontstond een storing in het
inlogsysteem. Daarvoor is een oplossing gevonden; de situatie wordt goed gemonitord. Op
donderdag was Proctorio overbelast, waardoor de UvA-toetsen niet konden starten. Dat
probleem was even later op de dag al opgelost. Lintsen heeft Hendrickx gevraagd de keten rond
digitaal toetsen te bekijken met de vraag of de UvA zich maximaal inspant om dergelijke
situaties te voorkomen, en daarbij ook externe best practices te benutten. Het is nog niet bekend
wanneer de vervallen toetsen alsnog plaatsvinden.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 20 oktober jl.
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Benoeming hoogleraar Neuro-Intensive Care Geneeskunde in de Faculteit der
Geneeskunde AMC -UvA
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Neuro-Intensive Care Geneeskunde
in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.
5. Inschrijvingsbesluit UvA 2021-2022
Het Inschrijvingsbesluit UvA 2021-2022 is geüpdatet ten opzichte van dat van 2020-2021 en is
in overeenstemming gebracht met het gewijzigde UvA beleid ten aanzien van de
instellingscollegegeldtarieven d.d. 3 april 2020. Bijlage 1 tot en met 3 zijn reeds in de
vergadering van 7 oktober jl. door het College vastgesteld bij het besluit over de
instellingscollegegelden voor het studiejaar 2021-2022. Na vaststelling zullen de reeds
vastgestelde (delen van de) bijlagen worden toegevoegd en zal het document in zijn geheel de
decanen worden toegezonden en op de website worden geplaatst.
Het College stelt het Inschrijvingsbesluit 2021-2022 conform voorstel vast.
6. Akte van Oprichting (statuten) Kenniscentrum Ongelijkheid
Het College ontvangt ter goedkeuring de statuten van Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid. Bij
instemming van het College kan de Stichting worden opgericht.
Doel is met verschillende Amsterdamse kennisinstellingen (VU, HvA, InHolland en UvA) en de
Gemeente Amsterdam kennis te delen en onderzoek te doen naar “ongelijkheid” binnen de regio
Amsterdam. Er is een bijna afgeronde samenwerkingsovereenkomst (SOK), die later ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan het College.
Het verzoek is echter niet te wachten op de SOK, maar nu de Stichting op te richten, aangezien
daarvoor al een directeur is aangesteld. Ook is het voor de Gemeente niet mogelijk haar bijdrage
aan de stichting over te maken zolang deze niet is opgericht. Om die reden wordt in dit besluit
alleen instemming gevraagd voor het oprichten van de Stichting Kenniscentrum Ongelijkheid
conform de statuten in de bijlage.
Het College gaat daarmee conform voorstel akkoord en stemt in met het oprichten van het
Kenniscentrum, onder de aanname zich t.z.t. ook in de overeenkomst te kunnen vinden.
7. Opdrachtformulering Commissie Erkennen en Waarderen
Het College heeft eerder aangegeven een commissie Erkennen en Waarderen in te willen stellen,
als uitwerking van het position paper Ruimte voor ieders talent opgesteld door ZonMw, VSNU,
NFU, KNAW en NWO. De commissie heeft als doel de discussie over erkennen en waarderen
van wetenschappelijker prestaties binnen de organisatie te stimuleren en te ondersteunen. In
dialoog met de academische gemeenschap wordt een eerste aanzet gegeven voor een gedrags- en
cultuurverandering op het gebied van erkennen en waarderen. De commissie werkt de input uit
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deze dialoog bovendien uit in een position paper om de beoogde cultuurverandering verder te
concretiseren.
De opdrachtformulering voor de commissie is bijgesteld n.a.v. bespreking in het CBO. De
notitie doet verder een voorstel voor de samenstelling van de commissie.
Het College is, met inbegrip van twee tekstuele wijzigingen, akkoord met de
opdrachtformulering en kan zich eveneens vinden in de voorgestelde samenstelling van de
commissie.
8. White Paper Duurzaamheid
Het White paper is besproken in de Collegevergadering, en vervolgens aan de orde gesteld in
BVO en CBO. Naar aanleiding van deze overleggen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het
stuk, dat nu ter vaststelling wordt voorgelegd.
Het College kan zich vinden in de gewijzigde versie van het White Paper en stelt het, met
inbegrip van 1 tekstuele wijziging, vast. Het White Paper wordt voor advies aangeboden aan
COR en CSR.
9. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen.
Overige overleggen:
a. Agenda RvT 28 oktober: het College neemt de agenda door.
b. Agenda UCO 29 oktober: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
c. GOV inzake begroting 30 oktober: er zijn nog geen vragen van de GV ontvangen. FP&C
bereidt de vergadering voor.
d. Retraite CvB 9 november: het College benoemt enkele agendapunten voor de retraite.
e. Agenda Bestuurlijk Overleg gecombineerde diensten UvA-HvA 10 november: de agenda
leidt niet tot opmerkingen.
10. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender – incl. nieuwe uitnodigingen: er zijn geen
opmerkingen n.a.v. de uitnodigingenlijst.
TKN - Vooruitblik werkbezoeken
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september 2020
11. Mededelingen
a. Benoeming voorzitter RvT SEO: het College benoemt de heer Wijers met genoegen tot
voorzitter van de RvT van SEO.
b. Statement inzake em.prof. van Wolferen en o.a. tijdschrift ‘Gezond Verstand’: het College
bespreekt de concepttekst van het bericht n.a.v. uitingen van Van Wolferen. Het College besluit
de tekst te plaatsen op de website en de persoonlijke pagina van Van Wolferen.
c. Huawei: er wordt een traject ingericht om te komen tot een werkwijze voor het aangaan en
goedkeuren van dergelijke samenwerkingen met het bedrijfsleven.
• Lintsen meldt dat de security maand loopt, maar wel met enige vertraging. De communicatie
was niet optimaal en het blijkt langer te duren om mensen te helpen dan geschat. Bovendien
onttrekt een deel van de medewerkers zich bewust of onbewust hieraan.
Verder wil Lintsen werken aan een breed gedragen toekomstbeeld voor de ICT voor de
(middel)lange termijn, waarbij faculteiten nauw betrokken worden. Het project Digitale Agenda
in de Beleidsversneller biedt hiervoor mogelijk een startpunt. Maex vult aan dat de Europese
Commissie een meerjarenplan heeft gepubliceerd om op termijn volledige open source te gaan
werken. CERN is een vergelijkbaar traject gestart. Zij onderzoekt graag hoe de UvA hieraan
kan beginnen. Lintsen stelt voor in het kader van de Digitale Agenda een gedeelde visie (die
bijv. kan leiden richting open source) te formuleren en vervolgens te gaan experimenteren in de
richting van die visie.
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Lintsen heeft de aandeelhoudersvergadering van Matrix bijgewoond, waar is besloten tot
herziening van de financiering.
De FdG heeft gevraagd om een gesprek over de gevolgen van corona: studenten Geneeskunde
halen dit jaar veel minder studiepunten dan gebruikelijk en dat heeft via het allocatiemodel
gevolgen voor de financiën. Lintsen en Boels gaan in gesprek met Romijn en Van den
Maagdenberg.
Lintsen meldt dat er een lange discussie met de Belastingdienst loopt over de afhandeling van
BTW bij enkele onderdelen. De Belastingdienst dwingt nu afronding van de discussie af;
gekozen is om in te zetten op een schikking.
Het plan voor BG5 is besproken in de gemeentelijke Subcommissie Integrale Ruimtelijke
Kwaliteit en werd daar positief gewaardeerd. Verder is toestemming verkregen om de snijzaal
te renoveren cf. het voorstel, waarin de zaal bruikbaar blijft als collegezaal maar t.o.v. de
oorspronkelijke staat wel enige aanpassingen nodig zijn voor modern gebruik.
Het College spreekt waardering uit voor Zeeman, die sinds eind 2019 de positie van interimdirecteur Bibliotheken heeft vervuld in een complexe periode. Nijsten start volgende week als
directeur Bibliotheken.
Ten Dam heeft i.s.m. Vink gesproken met Booij die projectdirecteur is voor het 750-jarig
bestaan van Amsterdam. Aangegeven is, dat voor de UvA van belang is zichtbaar te zijn met
een inhoudelijke bijdrage aan enkele grote projecten. Voor medio december zal de UvA een
voorstel formuleren voor zulke projecten; Ten Dam vormt een projectgroepje met Vink, Lange
en Rouwhorst om dit voor te bereiden.
Van Beek heeft met Zwitser gesproken over UvA-Q en vervolgt dat gesprek met Timmermans.
Van Beek heeft volgende week een eerste assessorenoverleg.
Maex heeft i.s.m. Subramaniam een gesprek met het Amsterdam UMC over een vooruitblik
over 10 jaar, t.b.v. het schetsen van kaders voor de samenwerking, zoals in de vorige
vergadering besproken werd.

12. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 november 2020.
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