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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Voortman, Weijermans en Zuijdam
a. Stand van zaken: er worden weinig versoepelingen verwacht in de persconferentie die het HO
direct zullen raken. Vanaf 15 mei wordt informatie van BuZa verwacht m.b.t. aanpassing van de
kleurcodes van enkele landen. Op de iets langere termijn wordt verwacht dat universiteiten de
1,5m-regel mogen loslaten. Verder is er aandacht voor de introductieperiode en voor (zelf)testen.
b. Brief OCW inzake ‘Voorbereidingen studiejaar 2021-2022’ en scenario’s: in het komende CBO
zal stilgestaan worden bij de voorbereidingen voor september. Het punt wordt voorbesproken in
de Collegevergadering. Daarbij wordt in ieder geval gesproken over de richtlijn dat hoorcolleges
door maximaal 75 personen bijgewoond mogen worden. Weijermans vult aan dat landelijk
gewerkt wordt aan afspraken met de veiligheidsregio’s; er liggen nog diverse juridische vragen
rond (zelf)testen. Zo is de benodigde AMvB nog niet in concept beschikbaar.
c. Heropening Allard Pierson Museum: het College is akkoord met het voorstel voor heropening
van het Allard Pierson, dat toegepast kan worden zodra de regering daar ruimte voor geeft.
d. Exchange (in aanwezigheid van Tso): op verzoek van het College is gekeken in hoeverre voor een
beperkte groep studenten toch exchange mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Na een discussie
verzoekt het College een besluit voor te bereiden dat uitgaat van uitwisseling mits het betreffende
land de kleurcode geel/groen (d.w.z. positief reisadvies) heeft; de ontvangende instelling daarmee
akkoord is en de student kan accommoderen, en waarin helder is dat verdere voorbereiding voor
rekening en risico van de student komt. Van groot belang is dat de studenten het dringende advies
ontvangen om zich ook aan te melden voor onderwijs bij de UvA, mocht de uitwisseling toch niet
door kunnen gaan. Er wordt een besluit, een brief aan studenten, een brief aan partnerinstellingen
en een communicatiebericht voorbereid waarover het College later vandaag zal besluiten.
e. Communicatie: een brief aan studenten, een brief aan partnerinstellingen en een
communicatiebericht worden later vandaag besproken.
f. Housing: gegeven de aanpassing in het besluit voor exchange kiest het College voor een variant
op scenario 3 uit de bijgevoegde notitie, waarin tweedejaars als eerste geaccommodeerd worden
(boven eerstejaars die nog de gelegenheid hebben zich elders in te schrijven), aangevuld met een
reservering van 500 woningen voor inkomende exchangestudenten. Wanneer deze laatste
woningen niet door exchangestudenten worden benut, worden zij toegewezen aan studenten op de
wachtlijst. I.v.m. deadlines voor visa en vergunningen krijgen per categorie non-EU-studenten
voorrang op EU-studenten.
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3. Verslag Collegevergadering d.d. 20 april jl.
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.
4. Benoeming bijzonder hoogleraar Arms Control Law in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Arms
Control Law in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.
5. Instellen bijzondere leerstoel en benoeming bijzonder hoogleraar Onderwijs en opleiding
van zorgprofessionals, in het bijzonder de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in
onderwijs en opleiding, vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam, in de Faculteit
der Geneeskunde AMC-UvA
Het College besluit de Stichting Hogeschool van Amsterdam toe te laten tot het vestigen van een
bijzondere leerstoel Onderwijs en opleiding van zorgprofessionals, in het bijzonder de toepassing
van wetenschappelijke bevindingen in onderwijs en opleiding, in de Faculteit der Geneeskunde
AMC-UvA.
Het College stemt bovendien in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder
hoogleraar op deze leerstoel voor 3,8/38e deel van de volledige werktijd.
6. Instellen gesponsorde leerstoel Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse
geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, vanwege de Stichting Menasseh ben Israel
Instituut, in de Faculteit der Geesteswetenschappen
Het College besluit de Stichting Menasseh ben Israel Instituut toe te laten tot het vestigen van een
gesponsorde leerstoel Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het
bijzonder in Amsterdam in de Faculteit der Geesteswetenschappen, en gaat akkoord met het
voeren van een verkorte procedure.
7. Voorstel Beleidsversneller: UvA Datalaag
Een datalaag is een data-omgeving tussen enerzijds de concernsystemen (SAP, SIS etc.) en
anderzijds informatieproducten zoals een datawarehouse (bijv. UvAdata) en dashboards. In die
datalaag kunnen alle ontsloten gegevens, ook uit systemen waarvan data niet zijn opgenomen in
het datawarehouse (bijv. gegevens uit Canvas, Syllabus+ en InProcess) in opgeschoonde vorm en
inclusief documentatie worden opgeslagen en beheerd.
Het creëren van dergelijke omgeving biedt een aantal voordelen:
• Het draagt i.c.m. beleid en kaderstelling bij aan de helderheid over data-eigenaarschap en governance;
• Grote hoeveelheden gegevens uit diverse systemen zijn snel toegankelijk vanuit een
analyseomgeving;
• Data uitwisselingen, zowel intern als extern, kunnen beter worden geharmoniseerd en
gestandaardiseerd;
• Door de scheiding tussen de datalaag en het datawarehouse neemt in de data-infrastructuur
flexibiliteit, wendbaarheid en robuustheid toe.
Het gevolg hiervan is dat binnen duidelijke kaders op het gebied van informatiebeveiliging en
privacybescherming meer data op een eenvoudigere manier benut kunnen worden, waardoor
mogelijkheden om tot actionable insights te komen toenemen. Nu blijven dergelijke kansen door
beperkingen in de infrastructuur ten dele onbenut. Daarnaast zorgt het voor efficiëntere processen
en werkdrukverlichting. Op langere termijn draagt het bij aan de wendbaarheid van de UvA, een
belangrijke pijler van het IP.
Vanwege de kwetsbaarheid van het verwerken van persoonsgegevens, de zorgvuldigheid die
daarmee gepaard moet gaan en de diverse raakvlakken met informatiebeveiliging,
privacybescherming, informatiemanagement, IT-architectuur en bestuurlijke informatie is het
voorstel om de aanvang van het ontwikkeltraject van de datalaag middels de Beleidsversneller te
organiseren. Het College gaat conform voorstel akkoord met de inzet van de Beleidsversneller
voor dit project, en onderschrijft daarmee de prioriteit om beleid en kaders nader uit te werken als
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noodzakelijke randvoorwaarden voor het goed benutten van de voordelen van een mogelijke
datalaag.
Het College vraagt in het uit te werken beleid aandacht voor goede duiding van data waar die
deels door andere platforms cq. dienstverleners worden bewerkt en verwerkt.
8. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset Rectorencollege 19 mei: de set leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen
b. Conceptagenda GOR 17 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Conceptagenda BVO 19 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
9. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: het College neemt de uitnodigingen door.
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
10. Mededelingen
a. LERU statement Resilient and Sustainable Societies: het College gaat namens de UvA graag
akkoord met het LERU statement.
b. Memo samenstelling BAC decaan FGw: het College gaat conform voorstel akkoord met de
samenstelling van de BAC decaan FGw, die binnenkort met haar werkzaamheden zal starten.
• Lintsen heeft de afgelopen weken regelmatig contact gehouden met Bosman en Nollen over de
situatie bij ACTA. Zijn beeld uit die gesprekken is dat in ACTA goed samengewerkt wordt
aan een oplossing. Bosman geeft aan dat hij verwacht de kosten van extra personeel (o.m. door
de NPO-middelen) binnen begroting te kunnen opvangen, wanneer de werving van 5 à 10
medewerkers daadwerkelijk noodzakelijk blijkt. Maex heeft een vergelijkbaar beeld gekregen
uit haar gesprekken i.s.m. Subramaniam. De frequentie van deze contacten kan daarmee weer
teruggebracht worden.
• Lintsen heeft vergaderd met de Auditcommittee van de RvT, die de jaarstukken zal voorzien
een positief advies aan de RvT. Verder is gesproken over de inrichting van risicomanagement
bij de UvA. Het voornemen is dit over te brengen van Audit naar FP&C.
• Lintsen meldt dat het UvA-HvA-VU-overleg m.b.t. het OV weer is opgestart. De instellingen
zouden graag i.s.m. de vervoerders zoeken naar datagedreven oplossingen. Nollen heeft
hierover ook contact met de wethouder.
• De aandeelhoudersvergadering van Matrix verliep goed; de Rabobank bereidt gestaag haar
vertrek uit Matrix voor.
• Maex heeft contact gehad met De Lange, toen zij enkele dagen doelwit was van Vizier op
Links. Verder is in VSNU-verband afgesproken een protocol te maken voor deze situaties; de
UvA heeft medewerking daaraan toegezegd.
• Maex heeft vergaderd met de commissie O&O van de RvT, onder nieuw voorzitterschap.
• Horizon Europe is goedgekeurd door het Europees parlement.
• Maex werkt met VSNU en LERU aan de digitale codes die de EU heeft aangekondigd; o.m.
Rouwhorst en Voortman zijn betrokken.
• Van Beek zal, net als Ten Dam, aanwezig zijn bij het TimeOut event, en zit in het testpanel
van de campagne voor Sociale Veiligheid.
• Van Beek draagt via Instagram bij aan de verdere bekendmaking van de vacature voor
student-assessor.
• Euving meldt dat het overleg van OCW en Amsterdam UMC over de fusie op 28 april jl. niet
door is gegaan. In plaats daarvan komt er een extra viervoorzittersoverleg m.b.t. volgende
stappen.
• Euving geeft de stand van zaken m.b.t. enkele lopende wervingsprocedures.
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11. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 mei 2021.
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