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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van De Jong, Voortman, Weijermans en Zuijdam
a. Stand van zaken: de versoepelingen die aangekondigd zullen worden in de persconferentie van
hedenavond zijn inmiddels bekend. De memo iz. herstart is omgezet naar een vorm die bij de
DCT Update gevoegd kan worden. Er worden nog enkele details geverifieerd (bijv.
openingstijden van de panden). Het College ontvangt einde van de dag een concept-Update met
het oog op verzending op 21 april.
Euving constateert een spanning in de verwachtingen van medewerkers (zowel de categorie die
nu graag ook weer op de campus wil komen werken en de categorie die dat vreest) en wijst erop
dat dit spanningsveld in de komende weken goed gemonitord moet worden.
Desgevraagd geeft Euving aan dat er geen knelpunten zijn gemeld m.b.t. het accommoderen van
docenten die fysiek onderwijs willen geven.
M.b.t. zelftesten: de bestelpagina van SURF zal begin mei online zijn. OCW heeft de
voorwaardelijkheid van testen voor onderwijs op de campus losgelaten. Alle instellingen krijgen
een eigen voorraad testen, die Weijermans primair zou willen inzetten voor degenen die op de
campussen werken maar niet in dienst zijn van de UvA (bijv. catering, schoonmaak, beveiliging).
b. Advies commissie instellingscollegegeld over korting op het ICG 2021-2022: het College volgt
het advies van de commissie ICG en kent komend jaar een korting op het instellingscollegegeld
toe van 1084 euro per student.
c. Student Exchange najaar 2021: het College discussieert over het advies om de uitwisseling voor
het eerste semester van het nieuwe jaar te schrappen. Daarover moet een besluit worden genomen
voor de inschrijfdeadline van 1 juni a.s. Overwogen wordt pas dan een besluit te nemen, maar de
verwachting is dat er in de tussenliggende weken geen verbetering van de situatie optreedt. In dat
geval zijn studenten meer gebaat bij tijdige helderheid. Het communicatie-bericht wordt
aangepast; indien mogelijk wordt het besluit opgenomen in de DCT Update.
d. Communicatie: de DCT Update wordt in concept aangereikt aan het College, en aangepast n.a.v.
de persconferentie. Het communicatiebericht over uitwisseling wordt aangepast en deze week
gepubliceerd.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 13 april jl.
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.
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4. Opdracht digitale agenda
In het Instellingsplan 2021-2026 is digitalisering een kernthema. Digitalisering grijpt diep in op
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De UvA heeft een digitale agenda nodig die én prikkelt
over het gebruik van IT binnen de UvA én richting en inzicht geeft aan de onderwerpen die de
UvA de komende jaren gaat aanpakken. De digitale agenda laat de samenhang tussen onderwerpen
zien en benoemt de vraagstukken die we moeten beantwoorden. De opdracht (‘Opdracht Digitale
Agenda’) beschrijft wat we gaan opleveren als we spreken over een digitale agenda. In de aanpak
(‘Aanpak Digitale Agenda’) wordt beschreven hoe we dat gaan doen.
Het College bespreekt de documenten en kan zich daarin vinden, met twee toevoegingen:
studenteninput is onvoldoende opgenomen in de werkwijze en er dient vastgelegd te worden met
welke frequentie en in welk gremium de agenda geactualiseerd wordt gedurende de uitvoering
ervan.
5. Overzicht overleggen Bestuurlijke Kalender 2022
Het College beantwoordt de openstaande vragen bij de Bestuurlijke Kalender 2022, die in de
komende maanden verder wordt uitgewerkt i.a.m. de eenheden.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset SSPG 23 april + annotatiememo: Ten Dam is gedeeltelijk verhinderd voor deze
vergadering; er wordt schriftelijk input geleverd aan de SSPG.
b. Vergaderset Bestuursvergadering 23 april: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de vergaderset.
Overige overleggen
c. Agenda O&O overleg UvA-VU 19 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Agenda UCO 22 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
7. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: het College is akkoord met de opzet van het
voorjaarsdiner, die is aangepast aan de coronamaatregelen. De bijeenkomst wordt ingekort en
vindt plaats in zeer klein gezelschap zonder diner.
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
8. Mededelingen
a. Benoeming voorzitter Digitale Leeromgeving (DLO) Board: het College benoemt conform
voorstel de heer prof. dr. A.F. Salomons tot voorzitter van de DLO Board met ingang van 1
mei a.s. voor een periode van 2 jaar.
b. Volmacht directeur AC inzake grensoverschrijdende arbeid UvA-werknemers: het College
gaat conform voorstel akkoord met de volmacht voor de directeur AC inzake
grensoverschrijdende arbeid van UvA-werknemers.
c. Memo mailafhandeling CvB: het College is akkoord met de beschreven werkwijze voor
mailberichten die aan hen persoonlijk worden gericht.
d. Vooruitblik minisymposium afscheid Arne Brentjes 21 april: het College blikt vooruit naar het
online minisymposium dat voor Brentjes is georganiseerd.
• Ten Dam heeft overleg gehad over het CBS-onderzoek en naar aanleiding daarvan de
aanlevering van data on hold gezet. Zij heeft gesproken met UU, UL en VU, die vergelijkbaar
hebben gehandeld. In de vergadering met de COR is afgesproken dat Zwitser met de
medezeggenschap in gesprek gaat om te bezien hoe wel medewerking aan het onderzoek
verleend zou kunnen worden.
• Maex voert gesprekken met SURF, LERU en VSNU over de mogelijkheid van Europese
afspraken inzake een digitale strategie. Zij benadert Rouwhorst m.b.t. het opzetten van een
lobby op Europees niveau.
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•
•

Euving meldt dat de stukken m.b.t. de fusie van AMC en VUmc terugkeren op de agenda van
het College na het volgende viervoorzittersoverleg en het gesprek met OCW. Intussen wordt
gewerkt aan een memo m.b.t. de financiële consequenties en kaders.
Ten Dam en Swartjes hebben gesproken met de organisatoren van het Amsterdam Light
Festival dat komende winter zijn 10e editie beleeft. De UvA heeft hulp en ruimte toegezegd. In
de komende editie is ook ruimte voor enkele highlights van vorige jaren: de waterlelies nabij
REC E konden rekenen op veel stemmen en keren dus terug in het water bij de FEB.

9. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 mei 2021.
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