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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van De Jong, Voortman, Weijermans en Zuijdam
a. Stand van zaken, herstartmemo: Euving licht toe dat ze het proces rond de herstartmemo iets
versneld heeft, gegeven de berichten die voor het weekend in de media kwamen over beperkte
herstart van het HO per 26 april a.s. en omdat OCW het servicedocument HO deze keer ruim voor
de persconferentie heeft uitgebracht.
Het College verzoekt om in de notitie en de communicatie te benadrukken welke maatregelen wél
genomen kunnen worden, wanneer—blijkens het servicedocument—feitelijk sprake is van een
lockdown-light. Euving beziet dit i.a.m. de directeuren. Verder wordt gevraagd om na te gaan of
de panden iets langer kunnen open blijven, aangezien de avondklok is opgeschoven naar 22.00
uur. O.b.v. de persconferentie kunnen verdere conclusies worden getrokken.
b. Zelftesten: Weijermans meldt dat SURF zorgdraagt voor distributie van de gratis zelftesten via
een speciaal portal waar mensen kunnen inloggen met hun instellingsaccount. De instellingen
spelen geen rol in de distributie. De Tweede Kamer wordt vandaag geïnformeerd over deze
afspraken; daarna volgt vermoedelijk meer informatie.
c. OCW Servicedocument: er zijn geen opmerkingen n.a.v. het servicedocument.
d. Communicatie: het bericht wordt nog iets meer gericht op welke maatregelen wel genomen
kunnen worden. Met faculteiten zijn duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie die via
de opleidingen moet lopen. De DCT Update wordt aangepast na de persconferentie. In het CBO
wordt stilgestaan bij het belang van verwachtingenmanagement, en het bewaren van de balans
tussen tegengestelde belangen binnen de gemeenschap.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 6 april jl.
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.
4. Benoeming hoogleraar Human Factors in the Internet of Things in de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Human Factors in the
Internet of Things in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de
volledige werktijd.
5. Benoeming hoogleraar Behavioural Applied Microeconomics in de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Behavioural Applied
Microeconomics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.
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6. Concept Jaarverslag 2020
Het College bespreekt het concept-jaarverslag en doet daarbij enkele tekstuele aanvullingen.
Met inbegrip van deze wijzigingen wordt het jaarverslag vastgesteld en wordt Ten Dam
gemandateerd om eventuele laatste correcties door te voeren.
7. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset SBF 16 april + annotatiememo: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
b. Vergaderset SOO 16 april + annotatiememo: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen
c. Agenda OV CSR 13 april: de CSR wil spreken over het gratis beschikbaar stellen van
menstruatieproducten. Omdat dit feitelijk een herverdeling van middelen betekent, ten koste
van onderwijs en onderzoek, wil het College eerst meer informatie over de omvang van de
problematiek en verschillende manieren om deze op te lossen. Iets vergelijkbaars geldt voor
het subsidiëren van voedsel in de kantines; met de cateraar wordt een voortdurend gesprek
gevoerd over het aanbod van betaalbare opties in de kantines.
d. Agenda CBO 14 april – def versie: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda UCLO 16 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
f. Agenda OV COR 16 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
8. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
9. Mededelingen
• Lintsen stelt voor om uit te werken hoe het College zelf vanaf de terugkeer naar normale
omstandigheden, wil omgaan met thuiswerken. Euving neemt dit op met HRM, in het kader
van visieontwikkeling op thuiswerken.
• Lintsen meldt dat in de stuurgroep UK een goede discussie is gevoerd over verschillende
scenario’s en besparingsmogelijkheden in het UK (en UvA-breed). Er komt een
uitgebreid advies van de stuurgroep UK aan het College.
• Lange meldt dat uitspraken verwacht worden in de zaken rond het Krimgoud en proctoring.
• De NLAIC-aanvraag bij het Groeifonds is voor 80% gehonoreerd, en ook Quantum en Health
hebben goed gescoord. Nu moeten de voorstellen verder uitgewerkt worden. Later deze week
vindt een volgende ontbijtsessie rond AI plaats.
10. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 april 2021.
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