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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Grem, Wurtz en Zuijdam
• Stand van zaken en terugblik persconferentie: de lijn van het kabinet is dat er vanaf 25
september geen maatregelen meer zijn op de campus: geen mondkapjesplicht, geen looproutes
en geen maximum aantal personen. Het servicedocument komt deze week beschikbaar.
Verder werken JZ, BOL en faculteiten aan het in kaart brengen van de benodigde transitiefase
voor het fysiek roosteren van tentamens. De uitkomsten worden verwerkt in de handreiking
voor toetsen die deze week wordt verspreid. Zuijdam vult aan dat een belangrijke regel is dat
studenten 30 dagen voor het tentamen moeten weten in welke vorm hun toets wordt afgenomen.
Uit de organisatie komen verder veel vragen naar toepassing van het coronabewijs bij allerlei
evenementen en bijeenkomsten; hiervoor wordt een memo opgesteld, die uitgaat van een brede
interpretatie van het begrip ‘onderwijsgerelateerd’. De memo wordt meegezonden met de
eerstvolgende Update.
In oktober moet een nieuw besluit over Exchange worden genomen; Zuijdam vraagt Tso een
procesvoorstel te doen.
Communicatie krijgt veel vragen over het percentage online onderwijs. Hierover is een
visiedocument in voorbereiding dat binnenkort aan de orde komt in de Collegevergadering.
• Communicatie: In de DCT Update wordt ingegaan op de coronapas bij UvA-activiteiten,
toetsing, en looproutes.
3. Verslagen Collegevergaderingen d.d. 7 en 14 september jl.
De verslagen worden vastgesteld.
4. Voorstel FSP Toetsing aan het IP
Zoals bericht aan decanen per brief van 23 oktober 2020, worden FSP’s getoetst aan het IP. De
kwartiermaker IP doet een procesvoorstel voor deze toetsing van de FSP’s, waarin ieder
stafdomein reflecteert of het ontvangen FSP bijdraagt aan de realisatie van de IP-ambities op zijn
domein. Voldoet er iets niet, dan is deze toetsing vanuit de coördinatiegroep IP de basis voor het
College om een decaan aan te spreken op de geconstateerde lacune.
Het College kan zich vinden in de aanpak en merkt op dat er ruimte moet zijn voor een gesprek
met een individuele decaan wanneer er t.o.v. het IP een lacune in het FSP wordt gesignaleerd.
Voor dat gesprek is het PBO het juiste moment. Het integrale beeld kan cf. voorstel aan de orde
komen in het CBO van november.
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5. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen.
Overige overleggen:
a. Conceptverslagen PBO’s voorjaar 2021: de verslagen zijn akkoord.
b. Notulen Senaat 24 juni 2021: de notulen leiden niet tot opmerkingen.
c. Agenda thema RvC vergadering UvA Ventures Holding 21 september: de vergadering gaat
door omstandigheden niet door.
d. Programma Universiteitsforum 22 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda IXA Board 23 september: Lintsen licht de agenda toe.
f. Programma jaarlijks bezoek CREA 22 september: er zijn geen opmerkingen over het
programma.
g. Agenda LO 24 september: de notitie over hybride werken komt aan de orde.
6. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
7. Mededelingen
a. Terugblik retraite 20 september: Boels sluit na afloop van deze vergadering aan om zijn
samenvatting van het gesprek door te nemen.
b. Terugkoppeling vier voorzittersoverleg UMC 16 september: Ten Dam meldt dat geconstateerd
is dat de voorbereidende stukken voor de juridische fusie nu op hoofdlijnen akkoord zijn; enkele
details worden nog verwerkt. Ook de medezeggenschap is goed meegenomen; Romijn en
Polman geven aan de centrale raden van resp. UvA en VU een toelichting. Om de resultaten en
de overeenstemming die nu is bereikt te borgen, is afgesproken deze stukken en het beoogde
proces richting harmonisatie goed te keuren. Daarbij wordt rekening gehouden met de komende
wetswijziging.
c. Procesafspraak benoeming decaan FdG: het advies van de OR AMC over de benoeming is
reeds ontvangen; de FSR FdG heeft laten weten heden te adviseren. Het College spreekt af de
benoeming buiten vergadering af te handelen zodra het advies van de FSR is ontvangen.
d. Intentieverklaring werkgevers vervoersregio: de intentieverklaring maakt onderscheid tussen
medewerkers en studenten, en onderstreept de positie van onderwijsinstellingen. Die gebruiken
de intentieverklaring verder om te wijzen op de onrechtvaardigheid van het weren van studenten
uit de spits.
e. Opdracht BAU: de opdracht is becommentarieerd door de afdeling en wordt aangeboden aan de
GOR.
• Maex spreekt met vertegenwoordigers van AYA en DJA over de lengte van het academisch
jaar.
• Lintsen doet verslag van een cyberincident met UvA Q, waarvoor een CCT is ingezet. Door een
kwetsbaarheid in UvA Q hebben onbekenden dit weekeinde kort toegang gehad tot een beperkt
deel van de gegevens op 1 van de 9 UvA Q-servers. Het systeem is direct offline gehaald, maar
uit onderzoek van Fox IT bleek dat er wel een database is gedownload, waarin UvAnet-ID’s en
mailadressen van studenten en medewerkers stonden. Er zijn ook enkele VU-medewerkers en
VU-studenten betrokken. Daarmee is sprake van een datalek, dat is gemeld bij de AP. Deze
week wordt breder gecommuniceerd over het incident. ICTS werkt intussen aan het weer in de
lucht brengen van UvA Q t.b.v. evaluatie van het eerste blok; dit kan echter enige weken in
beslag nemen.
• Ten Dam was aanwezig bij een bijeenkomst van SPUI25 over wantrouwen en bedreiging in de
wetenschap, waar Lange zitting had in het panel. Conclusie luidt dat de UvA al veel hulp biedt,
maar dat er nog meer gedaan kan worden om wetenschappers te ondersteunen. Zo zou een
wegwijzer behulpzaam zijn (vgl. wegwijzer Sociale Veiligheid) en kan expertise in de
organisatie beter gebundeld worden.
2

•

Het College spreekt complimenten uit voor de fraaie IAS-overdracht van Sloot naar
Dijstelbloem, die gisteren plaatsvond.

8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 oktober 2021.
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