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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van De Jong, Voortman, Weijermans, Zuijdam
a. Aanscherping werkwijze CCT: het College kan zich vinden in de voorgestelde werkwijze, die
vergelijkbaar is met de werkwijze aan het begin van het academisch jaar. Voornaamste aspecten
zijn de vaste aanwezigheid van Voortman, Weijermans en Zuijdam bij dit deel van de
vergadering en de afspraak dat voorstellen in relatief meer uitgewerkte vorm ter tafel komen.
b. Voortgang basispad & scenario’s t.b.v. CBO: het College beantwoordt de vragen in de
conceptnotitie, die na bijstelling aan decanen wordt gestuurd.
c. Groslijst opties werkdrukverlaging t.b.v. CBO: het College bespreekt de groslijst en geeft bij een
aantal suggesties een voorkeur aan. Na bijstelling wordt de groslijst aan decanen gestuurd.
d. Onderwijsrichtlijn – incl. zachte knip: Zuijdam licht toe dat een wetswijziging nodig is om de
landelijke afspraak m.b.t. zachte knip ook dit jaar mogelijk te maken; hierover loopt overleg met
OCW. In VSNU-verband is ervoor gekozen om per opleiding te kijken; de UvA beziet of er een
voorkeur is om intern een uniforme lijn te hanteren.
e. Studieplekken: update: de notitie biedt een goed inzicht in de situatie. Het College geeft opdracht
om voor 1 maart a.s. een plan te maken t.b.v. opschaling van het aantal plekken, onder verwijzing
naar de ruimte in de hallen van de panden. Dit wordt onderdeel van het basispad tot de zomer.
f. Communicatie: na bespreking in het CBO volgt besluitvorming en een nieuwe update.
Lintsen verlaat de vergadering.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 9 februari jl.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Benoeming hoogleraar Observational High-Energy Astrophysics, i.p. Radio Astronomy in de
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Observational HighEnergy Astrophysics, i.p. Radio Astronomy in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica voor 19/38e deel van de volledige werktijd.
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5. Benoeming bijzonder hoogleraar Microfluidics en Nanotechnologie in de Faculteit
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
Microfluidics en Nanotechnologie in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.
Ex. Benoeming decaan ACTA
Gezien het positieve advies van de BAC, en de positieve adviezen van de OR en FSR van ACTA,
besluit het College mevrouw prof. dr. E. Kalenderian te benoemen tot decaan van ACTA per 1
augustus 2021. Het College van Bestuur van de VU neemt heden een gelijkluidend besluit.
6. Jaarverslag 2020 Functionaris Gegevensbescherming en Jaarplan 2021 bureau FG
In aanwezigheid van Krol
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Universiteit van Amsterdam reflecteert in het
jaarverslag op hoofdlijnen over de naleving binnen de UvA van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de stand van zaken rond privacy en bescherming van persoonsgegevens, in de brede zin van het woord. Krol licht toe welke aspecten het afgelopen jaar aandacht
hebben gevraagd, waaronder het opbouwen van goede samenwerking met decentrale privacy
officers, en het werken aan een goede balans tussen privacy-eisen enerzijds en eisen aan
onderzoeksdata anderzijds.
In het komende jaar zal het team zich verder inzetten voor bewustwording d.m.v. workshops
(onder meer bij afdelingen van de Bestuursstaf); Krol zou deze graag ook aan COR en CSR geven.
Het College dankt Krol voor haar inzet en toelichting en stuurt het Jaarverslag door aan COR en
CSR.
7. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen.
Overige overleggen:
a. Agenda Thema RvC vergadering UvA Ventures Holding 16 februari: de agenda leidt niet tot
opmerkingen.
b. Agenda Bestuurlijk Overleg UvA-VU 17 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Conceptagenda CBO 18 februari – def: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Conceptagenda PO’s diensten maart 2021: het College verneemt graag op welke wijze de
dienstverlening (blijvend) veranderd is door de coronacrisis, d.w.z. welke innovaties de crisis
heeft gebracht.
e. Verslagen PBO’s faculteiten najaar 2020: opmerkingen op de conceptverslagen zijn welkom.
8. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2021
9. Mededelingen
a. Afscheid Gerard Mols als RvT-lid per 1 mei: de tweede termijn van Mols loopt af; er is een
voordracht voor opvolging ingediend bij OCW.
b. EPICUR Exchange agreement en mandatering Rector voor ondertekening: het College is
akkoord met de overeenkomst en mandateert Maex om deze namens de UvA te ondertekenen.
• Het College blikt terug op de bijeenkomst van het Universiteitsforum waar de Taskforce
Sociale Veiligheid haar rapport presenteerde. Het College wil graag voortvarend aan de slag
met de aanbevelingen van de Taskforce. Ten Dam pakt dit op met Kelfkens en Wansink.
• Van Beek vernam dat de CSR mails van bezorgde FEB-studenten heeft ontvangen, die in een
proctoring-tentamen niet meer terug konden keren naar een vorige vraag. Hierover werd een
discussie gevoerd tussen FSR en faculteit.
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•

Het College feliciteert alumnus Kurano Bigiman van harte met zijn verkiezing tot
Amsterdammer van het Jaar 2020.

10. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 maart 2021.
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