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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Beek (student-assessor), Euving, Lange (woordvoerder), 

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 

 
2. Update Coronazaken: 

In aanwezigheid van Voortman 
• Stand van zaken: er zijn vragen over introductiebijeenkomsten, die doorgaans starten als 

onderwijsgerelateerde activiteit (d.w.z. 1,5m-regel niet verplicht), en eindigen met een sociaal 
gedeelte (1,5m wel verplicht). Een UvA-lijn hierover zou behulpzaam zijn.  
Het ministerie heeft aangekondigd dat de website voor het bestellen van zelftesten voor het 
onderwijs m.i.v. 1 augustus a.s. uit de lucht wordt genomen; het is nog niet duidelijk hoe 
vervolgens met zelftesten wordt omgegaan.  

• Intreeweek: de organisatie werkt 2 scenario’s uit. Ruim voor de volgende persconferentie zal 
men een keuze moeten maken tussen deze scenario’s. Weijermans en Wurtz denken daarover 
mee.  

• Internationale studenten: update: ongeveer 600 studenten hebben de petitie voor behoud van 
online studeren getekend en er zijn enkele bezwaren ontvangen. JZ bereidt beantwoording voor 
en de CSR heeft het punt geagendeerd voor de komende OV. Het blijft aan de opleidingen om te 
bezien in welke mate maatwerk hier mogelijk is.  

• Communicatie: er wordt een beknopte update gemaakt m.b.t. de richtlijn voor 
introductieactiviteiten en zelftesten.  

• Proctoring: AcZ en JZ bezien wat de consequenties zijn voor proctoring. Hierover volgt een 
notitie.  
 

3. Verslag Collegevergadering d.d. 22 juni jl. 
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.  
 

4. Benoeming bijzonder hoogleraar The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora in 
de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar 
The Anthropology of Islam in Africa and its Diaspora in de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd. 
 

5. Benoeming directeur IAS 
Het College besluit, gehoord het unanieme advies van de benoemingsadviescommissie, de heer 
prof. dr. H.O. Dijstelbloem met ingang van 1 september a.s. te benoemen tot directeur van het 
Institute for Advanced Study.  
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6. Huisstijl ACTA  
Ca. vier jaar geleden heeft ACTA bij de Colleges van Bestuur van UvA en VU de wens 
neergelegd om de eigen facultaire huisstijl door te ontwikkelen vanwege de bijzondere positie 
van ACTA. Inmiddels is de vernieuwing van de huisstijl niet alleen een wens, maar een vereiste 
geworden, omdat de huidige huisstijl van ACTA niet aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid 
van Webcontent (WCAG 2.1) voldoet.  
Het afgelopen jaar is intensief gewerkt om de vernieuwde huisstijl af te ronden en aan te vullen 
zodat het breed toegepast kan worden in verscheidene communicatie-uitingen, voldoet aan eisen 
m.b.t. toegankelijkheid, in lijn is met het merkbeleid van de moederuniversiteiten, en recht doet 
aan de uitgangspunten en stijl van ACTA. Hiervoor is nauw samengewerkt met de collega’s van 
de communicatieafdelingen van de beide moederuniversiteiten, die expert zijn op dit gebied en 
de huisstijl van de UvA en VU bewaken.  
Het College kan zich vinden in de huisstijl van ACTA en gaat daarmee akkoord.  
Het College verzoekt bureau Communicatie in het verlengde hiervan om de gevelbelettering van 
ACTA en AUC ter hand te nemen, i.c. te bezien hoe binnen de regelgeving van de gemeente ook 
de identiteit van de moederuniversiteiten zichtbaar kan worden gemaakt op deze panden.  
 

7. Soft launch Angel Fund voor studentenstartups 
De UvA Ventures Holding (UVH) heeft aangegeven een startersfonds te willen initiëren, dat 
voorziet in seed capital voor studenten startups in het allereerste stadium. Het gaat om relatief 
kleine bedragen per studentenstartup. UVH wil dit initiëren in de vorm van een ‘soft launch’ en 
vraagt de UvA om dit initiatief te steunen, door de intentie uit te spreken dit initiatief te willen 
financieren. Voorwaarden daarvoor zijn een goed verloop van de soft launch en 
overeenstemming tussen UvA met UVH over investeringscriteria, selectieprocedures, 
governance en financiële voorwaarden. De hoofdlijnen hiervan zijn al afgestemd.  
Het College gaat conform voorstel akkoord met participatie in het Angel Fund en zal de 
intentieverklaring ondertekenen.  
 

8. Penvoerderschap Duitsland Instituut (DIA) 
Op aanwijzing van de accountant wenst OCW de subsidie aan het DIA stop te zetten, wegens het 
ontbreken van een wettelijke grondslag. OCW hecht evenwel groot belang aan voortzetting van 
het DIA en bereidt daartoe met de UvA een afspraak voor, waardoor de UvA als penvoerder in 
staat wordt gesteld de activiteiten van het DIA op de bestaande voet voort te zetten, door 
toevoeging van een gelijk bedrag aan de rijksbijdrage van de UvA. Ten behoeve van de 
vastlegging van deze afspraken wil de minister beschikken over een intentieverklaring van UvA 
en DIA, dat zij instemmen met de verlegging van de subsidie en de voortzetting van de 
activiteiten van het DIA.  
Bijgevoegd is een concept van de intentieovereenkomst, met als bijlagen een notitie over de 
governance van het DIA en een concept van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, alsmede 
een toelichtend memo.  
Door personele wisselingen bij OCW zal de verlegging van de geldstroom voor het DIA 
vermoedelijk in 2023 ingaan, maar het streven is  de afspraken in de loop van 2021 rond te 
maken. Daarom wordt voorgesteld om de intentieovereenkomst nu reeds te ondertekenen. 
Het College is akkoord met ondertekening van de intentieovereenkomst en wacht verdere 
afspraken met OCW af. Wel verzoekt het College bij de verdere uitwerking van de afspraken op 
te nemen dat het DIA t.z.t. onder penvoerderschap van een van de participerende faculteiten zal 
komen, zoals dat ook bij vergelijkbare instituten onder de UvA gebruikelijk is.  

 
9. Fasedocument VO inbouw REC P  

REC P zal de thuisbasis worden van UvA Academy, PPLE en de Executive Programs van de 
FEB (ABS). Met de beoogde renovatie is het gebouw weer voor lange termijn multi-inzetbaar en 
wordt er kwaliteit toegevoegd aan de Roeterseilandcampus.  
Met het voorliggende Fasedocument PvE VO REC P wordt het Programma van Eisen d.m.v. 
plattegronden vertaald naar een voorstel voor het inbouwpakket. Het document is aan de orde 
geweest in de stuurgroep REC, die positief adviseert.  
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Het College bespreekt het document en gaat daarmee conform voorstel akkoord. HO krijgt 
opdracht om het project volgens de voorgestelde aanbestedingsstrategie verder uit te werken naar 
een uitvoeringsbesluit. 
 

10. Regeling Veldwerk  
De regeling rondom onderzoeks- en onderwijsactiviteiten buiten de gebouwen en het terrein van 
de UvA heeft betrekking op het goed voorbereid zijn en het veilig en gezond kunnen werken bij 
veldwerk. Veldwerk heeft betrekking op alle praktische onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, die 
onder gezag van de UvA, buiten de gebouwen en terreinen van de UvA plaatsvinden. Deze 
activiteiten omvatten werkzaamheden, stages en excursies in binnen- en buitenland. Studenten, 
medewerkers en vrijwilligers die veldwerk verrichten, vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de UvA.   
De regeling geeft een toelichting op de verantwoordelijkheden, de afspraken, benodigde 
documentatie, verzekeringen en het uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie. Voor deze 
RI&E is een RI&E-instrument Veldwerk voor de arbocoördinatoren ontwikkeld dat separaat 
wordt aangeboden ter vaststelling. Tenslotte biedt de regeling een checklijst voor veiligheid en 
gezondheid tijdens veldwerk in het buitenland.   
De regeling is zowel bedoeld voor de toegewezen verantwoordelijke namens de faculteit zoals 
(stage-) begeleiders en opleidingscoördinatoren als ook voor leidinggevende, studenten, 
medewerkers en vrijwilligers. Het College stelt de regeling rondom onderzoeks- en 
onderwijsactiviteiten buiten de gebouwen en het terrein van de UvA (Veldwerk) vast en stuurt 
deze voor instemming aan COR en CSR. 
 

11. RI&E Veldwerk  
Aangeboden wordt het RI&E-instrument Veldwerk. Veldwerk heeft betrekking op alle 
praktische onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, die onder gezag van de UvA, buiten de 
gebouwen en terreinen van de UvA plaatsvinden. Deze activiteiten omvatten werkzaamheden, 
stages en excursies in binnen- en buitenland. Medewerkers en studenten die veldwerk verrichten 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de UvA.   
De RI&E Veldwerk geeft inzicht in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s en toetst of de 
maatregelen in relatie tot het veldwerk doeltreffend zijn en de risico’s voorkomen dan wel 
beheersen. 
Het College stelt de RI&E Veldwerk vast en stuurt deze voor instemming aan de COR.  
 

12. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: geen 
 
Overige overleggen: 

a. Agenda OV CSR (art 24 vergadering) 29 juni: de agenda wordt doorgenomen. Het College stelt 
m.b.t. taalbeleid dat meer documenten in het Engels aan de CSR kunnen worden aangeboden cf. 
de daarover gemaakte afspraken, en dat de CSR voldoende toegang moet hebben tot 
vertaalsoftware. Anderzijds wil het College de nieuwe CSR per brief erop wijzen dat studenten 
die een rol spelen in de medezeggenschap aan de UvA geacht worden het Nederlands tenminste 
passief te beheersen.  

b. Programma Universiteitsforum 30 juni: het programma leidt niet tot opmerkingen. 
c. Programma werkbezoek BAU 30 juni: het programma leidt niet tot opmerkingen. 
d. Agenda jaargesprek/werkbezoek IAS 1 juli: de agenda is akkoord.  
e. Agenda UCO 1 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
f. Agenda OV COR (art 24 vergadering) 2 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
g. Conceptagenda PBO FdG AMC-UvA 6 juli: de agenda is akkoord.  
h. Conceptagenda PBO FEB 8 juli: de agenda is akkoord. 
i. Conceptagenda CBO 8 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 

 
 
 



4 
 
 
 

13. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender  
TKN - Timetable Collegevergaderingen 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021 
 

14. Mededelingen  
a. Vakantieplanning & piketdienst zomer 2021 + memo mandateringen CvB zomer: het College 

stelt de voorgestelde piketverdeling vast. Het College besluit voor de periode 12 juli t/m 22 
augustus a.s. het Collegelid met piketdienst te mandateren om noodzakelijke besluiten te nemen 
en te ondertekenen namens de UvA. Waar mogelijk worden besluiten aangehouden tot een 
moment waarop meerdere Collegeleden zich erover kunnen buigen.   

b. Tekstvoorstellen uva.nl m.b.t. missie-visie: het College bespreekt de tekstvoorstellen en brengt 
enkele wijzigingen aan. De teksten worden op korte termijn aangepast op de website.   

c. Themamiddag CBO 2 september: de themamiddag vervalt.    
d. Update studentenhuisvesting: dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.   
• Van Beek meldt dat ASVA en LSVb een nieuw bestuur hebben voor het komende jaar.  
• Lintsen meldt dat de besprekingen tussen USC en HvA goed verlopen; de HvA gaat, vgl. de 

UvA, abonnementen voor medewerkers en alumni sponsoren en zal post-corona een korting 
geven. Bovendien loopt de werving van nieuwe USC-leden goed.  

• Maex denkt i.s.m. het Open Science-overleg na over manieren om de onafhankelijkheid van 
wetenschap in het regeerakkoord te laten opnemen. Zij zoekt contact met de Kenniscoalitie.  

• Ten Dam meldt dat B&W in Almere werkt aan een cultureel kennis- en debatcentrum (vgl. 
Pakhuis de Zwijger); de UvA heeft medewerking toegezegd aan het initiatief.  

• Er worden diverse summer schools georganiseerd, onder meer met Zeeburgia voor VO-
leerlingen. Ook Get Ready krijgt deze zomer een nieuwe editie.  

• Euving meldt dat Robinson in de GOR-vergadering een mooie presentatie hield over haar inzet 
voor diversiteit, waarop een goede discussie volgde.  

• Zuijdam neemt namens de UvA deel aan een initiatief i.s.m. TNO en CWI voor de vorming van 
een Quantum Application Lab, waarin ook andere partnerorganisaties betrokken worden. 
Voordat meer definitieve uitwerking volgt, wordt een MOU ondertekend; het College machtigt 
Maex tot ondertekening daarvan namens de UvA.  

 
15. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.6 juli 2021.    


