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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 23 juni jl.
Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: er zijn geen opmerkingen over AI.
b. UvA gedragscode: de code wordt deze week besproken met CSR en COR.
c. Overzicht aan- en afwezigheid CvB et al. - zomer 2020: het College neemt kennis van het
overzicht.
d. Jaarverslag vertrouwenspersonen 2019: het jaarverslag wordt i.v.m. de tijd aangehouden tot de
volgende vergadering.
• Maex heeft een online debat van de KNAW over racisme gevolgd.
• Lintsen heeft aandeelhoudersvergadering van Matrix gehad; de financiering van Matrix I is
rond.
• Lintsen heeft een extra vergadering met de Auditcommittee gehad, over enkele bouwdossiers.
• Verder heeft Lintsen overleg gehad met wethouders Dijksma en Van Doorninck over het
spooremplacement bij de Watergraafsmeer, dat uitgebreid moet worden wegens opheffing van
een andere locatie. De UvA blijft hierbij nauw aangesloten i.v.m. mogelijke gevolgen voor het
onderzoek (door trilling, geluid etc). Lintsen heeft benadrukt dat bij het uitwerken hiervan het
toekomstig ASP als uitgangspunt moet worden genomen.
• Lintsen voert binnenkort overleg over het UK, eerst met het stadsdeel, en vervolgens met 2 van
de betrokken wethouders.
• Ten Dam meldt uit de SSPG dat de LNVH en de Jonge Akademie na de zomer een onderzoek
zullen starten naar de effecten van de coronacrisis op de carrières van jonge wetenschappers.
• Euving neemt contact op met Abbas t.b.v. de werving van een nieuwe directeur bedrijfsvoering
van ACTA, nu Rummens naar de KNAW vertrekt.
4. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Zwitser
a. Roostering: update &
b. Overleg Vervoersregio: Zwitser licht het verloop van het gesprek met de NS toe. NS dringt aan
op aanpassing van de roosters i.v.m. de verwachte spits van forensen. De UvA roostert op dit
moment met een start op het hele uur; wellicht is het nodig t.b.v. verdere spreiding te starten op
halve uren. Het onderwerp komt aan de orde in het extra CBO van deze week; indien nodig
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zullen de portefeuillehouders van UvA, VU en HvA nogmaals gevraagd worden om contact op
te nemen met de vervoerders.
Communicatie: in het extra CBO komen enkele onderwijsrichtlijnen aan de orde, die
vervolgens met een Update verspreid zullen worden.

5. Omzetten onbezoldigde (gewone) leerstoel naar bijzondere, en benoeming bijzonder
hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen in de
Faculteit der Geesteswetenschappen
Het College besluit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toe te laten tot
het vestigen van een bijzondere leerstoel Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot
regimewisselingen in de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Verder stemt het College in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder
hoogleraar op deze leerstoel voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.
6. Advies commissie ICG compensatie niet-EER studenten
De VSNU heeft een leidraad opgesteld waarin wordt voorgesteld dat aan niet-EER studenten
tegemoetgekomen wordt voor wat betreft het collegegeld, indien zij in hun afstudeerjaar met
corona-gerelateerde maatregelen te maken hebben gehad. De werkgroep CCT onderwijs heeft
aangegeven de leidraad in beginsel te willen volgen, maar heeft de commissie instellingscollegegeld gevraagd te adviseren over de verdere vormgeving van een dergelijke maatregel.
De kern van het advies is dat niet-EER studenten die in redelijkheid de opleiding in het
studiejaar 2019-2020 hadden kunnen voltooien, maar uitsluitend vanwege door de corona-crisis
door de UvA niet aangeboden onderwijs in 2019-2020 studievertraging hebben oplopen, in
studiejaar 2020-2021 een verlaagd collegegeldtarief ter hoogte van wettelijk collegegeldtarief
hoeven te betalen. Aandachtspunt is dat ook het ministerie van OCW de doelgroep vermoedelijk
zal compenseren, door elke in het najaar afstuderende student 535 euro terug te geven. Dit is
geen hindernis voor de UvA-maatregel.
Het College gaat conform voorstel akkoord met het vormgeven van de compensatiemaatregel
voor niet-EER studenten.
7. Convenant ontwikkeling campus Almere
Het tekort aan studentenhuisvesting is groot. Voor internationale studenten is een gegarandeerde
woonruimte een belangrijk selectiecriterium bij het kiezen voor de UvA. Medio 2017 heeft UvA
daarom de gemeente Almere benaderd of zij zou willen meewerken aan huisvesting van
internationale studenten. Dit heeft erin geresulteerd dat UvA draagvlak bij VU, Windesheim en
Aeres voor een campusontwikkeling in Almere van 2500 studenten heeft verkend. De gemeente
Almere heeft met betrokkenen een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor
ontwikkeling van een campus in Almere inclusief een verkenning van locaties. Inmiddels zijn de
visie op de campus, de ontwikkelstrategie en het stedenbouwkundig masterplan gereed.
Gesprekken hebben geresulteerd in een concept-convenant met de gemeente Almere dat nu
voorligt voor besluitvorming en verdere ontwikkeling van het gebied mogelijk maakt.
De gemeente reserveert, na besluitvorming door de gemeenteraad en voordien besluitvorming
door de Colleges van de onderwijsinstellingen, de Noordelijke Oostkavel voor de ontwikkeling
van de hoofdlocatie van de campus en gaat marktpartij(en) selecteren voor de daadwerkelijke
realisatie van tenminste 1000 studentenwoningen (met bandbreedte naar 1500) waarvan 50%
voor internationale studenten ten behoeve van de Amsterdamse onderwijsinstellingen.
Het College stelt het concept-convenant conform voorstel vast.
8. Fasedocument PvE inbouw REC P
Het College stelt enkele verhelderende vragen bij het fasedocument, dat terugkeert op de agenda
zodra op deze punten meer helderheid kan worden gegeven.
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9. Interfacultaire Interdisciplinariteit
Interfacultaire interdisciplinaire samenwerking vormt een steeds belangrijkere succesfactor voor
onderwijs, onderzoek en valorisatie van de UvA. Uit bestaande samenwerkingen blijkt dat de
huidige financieel/administratieve inrichting en de toepassing daarvan tot knelpunten leidt die
het moeilijker maken om deze samenwerkingen tot stand te brengen en te laten floreren. Met het
CBO is eerder over de notitie gesproken, naar aanleiding daarvan is van 1 faculteit commentaar
ontvangen.
Het College besluit de analyse vast te stellen zodat de werkafspraken in uitvoering genomen
kunnen worden. FP&C zal in samenwerking met Academische Zaken de werkafspraken over
twee jaar evalueren.
10. Handreiking Leven Lang Leren
Het CvB heeft aan de werkgroep Leven Lang Leren (LLL) de opdracht gegeven tot een
verkenning van de kaders voor LLL aan de UvA. De uitkomsten zijn samengevat in de
“Handreiking Leven Lang Leren”. De verkenning van de marktkansen is uitgevoerd door bureau
NIDAP. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat de grootste groeikans voor de UvA ligt in
de markt van kortlopend onderwijs voor professionals, specifiek gericht op HBO- en WOafgestudeerden. NIDAP geeft aan dat merkbekendheid en de kans op cross-selling wordt
vergroot bij het gebruik van één label. Dit versterkt de UvA in haar ambitie om een impuls te
geven aan het aanbod non-degree onderwijs voor professionals, onder de naam UvA Academy.
Hiervoor wordt de huidige UvA Academy-website uitgebreid met het aanbod van andere
faculteiten. Er is een werkgroep opgericht voor de governance en de strategische samenwerking
en er is een learning community gestart, die in de uitvoering haar best practices deelt. Bureau
Communicatie werkt in de zomer 2020 aan een marketingstrategie.
Het College stelt de handreiking vast. Ten Dam zet i.s.m. Academische Zaken de
vervolgstappen in gang.
11. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset bestuursvergadering 26 juni: de set leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen
b. Agenda CSR OV + art 24 overleg 30 juni: het College neemt de agenda door.
c. Agenda UCO 2 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Agenda COR – WOR art 24 overleg 3 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda WHW overleg COR-RvT 3 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
f. Conceptagenda BVO 8 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
g. Conceptagenda CBO 9 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
12. 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.
13. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 juli 2020.
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