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1. Opening
Ten Dam heet Kassabian welkom, die als studentassessor zijn eerste Collegevergadering
bijwoont.
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Grem, Wurtz en Zuijdam
• Stand van zaken: uit het overleg van decanen en directeuren komt een relatief rustig beeld naar
voren. Nog niet iedereen was op de hoogte van het feit dat de regering verwacht meer tijd nodig
te hebben om de coronawet aan te passen, waardoor de versoepelingen mogelijk niet 20, maar
pas 25 september a.s. ingaan. Er wordt gelobbyd om voor het HO wel 20 september a.s. aan te
houden.
Lintsen meldt uit overleg met FS dat het niet eenvoudig blijkt extern onderdak te vinden voor
tentamens. Mogelijk moet uitgeweken worden naar locaties buiten de stad, of zou gekeken
kunnen worden of digitale toetsen op papier kunnen worden afgenomen, zodat er minder hoge
eisen aan de ICT-voorzieningen van zalen gesteld hoeven worden. Voor dat laatste is het
akkoord van de Examencommissie nodig. Zuijdam meldt dat een handreiking voor toetsen (en
Examencommissies) binnenkort gereed is. Maex informeert de CSR over de manieren waarop
de UvA probeert fysiek toetsen mogelijk te maken.
• Update reisadviezen: er is een licht geactualiseerde versie van het reisadvies gemaakt; met
inbegrip van een tekstuele wijziging is deze akkoord.
• Kader activiteiten studieverenigingen (geactualiseerd): het kader activiteiten
studieverenigingen is in lijn gebracht met het tijdelijke evenementenprotocol en is met een
tekstuele wijziging akkoord.
• Oraties aan universiteiten: enkele UvA-hoogleraren benaderden OCW met pleidooi om meer
dan 75 personen toe te staan bij oraties; bijgevoegd is het antwoord van OCW, waarin
aangegeven wordt dat voor oraties geen uitzondering op het maximum gemaakt kan worden.
• Communicatie: er komt een korte DCT Update, waarbij het reisadvies en het kader activiteiten
studieverenigingen worden gevoegd.
• In het voorzittersoverleg UvA-HvA-VU is gesproken over een mogelijke survey naar de
vaccinatie van studenten zoals bijv. de WUR heeft gedaan. In de volgende vergadering wordt
daar nader over gesproken.
• Euving was aanwezig bij de interne vergadering van de COR om vragen over corona te
beantwoorden. De vragen waren zeer uiteenlopend; afgesproken is dat Euving voor dit punt ook
aansluit bij de OV die a.s. vrijdag plaatsvindt.
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3. Verslag Collegevergadering d.d. 31 augustus jl.
Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.
4. Benoeming hoogleraar Communication and Organisations in de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Communication and Organisations in
de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor de volledige werktijd.
5. Benoeming bijzonder hoogleraar Molecuulspectroscopie in de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
Molecuulspectroscopie in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor
7,6/38e deel van de volledige werktijd.
6. Benoeming bijzonder hoogleraar Dento-alveolaire Chirurgie in de Faculteit der
Tandheelkunde ACTA
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar
Dento-alveolaire Chirurgie in de Faculteit der Tandheelkunde ACTA voor 15,2/38e deel van de
volledige werktijd.
7. Voortzetting pilot Mentorprogramma voor Talent
Na het succes en de positieve reacties van deelnemers in het voorgaande academisch jaar wordt
voorgesteld de pilot Mentorprogramma voor Talent voort te zetten, met enkele aanpassingen:
• De doelgroep voor WP mentees wordt uitgebreid naar alle wetenschappelijke functies
(uitgezonderd hoogleraar).
• Amsterdam UMC en de Amsterdamse KNAW-instituten willen graag deelnemen aan
volgende edities van het mentorprogramma. Dat kan, op voorwaarde dat een (ongeveer)
gelijk aantal aan mentees van deze organisaties worden geplaatst als dat er mentoren worden
aangeleverd, en op voorwaarde dat minimaal 70% van de deelnemers van het programma
werkzaam is voor de UvA. Voortzetting van de deelname van KNAW-instituten wordt na
afloop van de tweede lichting van het programma geëvalueerd.
Het College is conform voorstel akkoord met voortzetting van de pilot van het Mentorprogramma.
8. Bewustwordingscampagne Sociale Veiligheid
In aanwezigheid van Kelfkens
In mei 2021 is de bewustwordingscampagne sociale veiligheid besproken in de
Collegevergadering en het CBO. Hieruit kwamen verdiepende vragen over de inhoud en de
implementatie. In de bijgevoegde memo wordt de opzet, inhoud, vormgeving en verdere
planning van de implementatie de campagne beschreven.
De campagne heeft als doel medewerkers en studenten van de UvA a) bewust te maken van de
verschillende ervaringen en perspectieven van ongewenst gedrag, b) het effect dat bepaald
gedrag kan hebben, en c) de mogelijke handelingsperspectieven. Het is de bedoeling dat
medewerkers en studenten zich met de campagne gesterkt en aangesproken voelen om
gesprekken aan te gaan over ongewenst gedrag als dat nodig is, zodat situaties niet escaleren en
eerder, ‘aan de voorkant’ kunnen worden opgelost. De campagne richt zich op preventie en
bespreekbaar maken, naast voorlichting over beschikbare hulp.
De campagne is één van de bouwstenen van het ‘Huis van Sociale Veiligheid’, gericht op de
gewenste cultuur waar ongewenst gedrag wordt herkend en bespreekbaar is.
Het College bespreekt de memo, en verzoekt Kelfkens om enkele aanpassingen daarin door te
voeren voordat het stuk bij de mededelingen van het komende CBO kort aan de orde gesteld
wordt.
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9. Concept implementatieplan IP
De kwartiermaker IP heeft bijgevoegd concept-implementatieplan opgesteld, behorende bij het
IP. Het implementatieplan is tot stand gekomen op basis van de input van velen in de afgelopen
maanden. Het implementatieplan vormt een eerste natuurlijk ijkpunt om de voortgang van de
implementatie van het IP te evalueren. In dit plan staat hoe we de organisatie inrichten zodat
medewerkers, leidinggevenden en ook studenten en partners toewerken naar de realisatie van de
strategische ambities van de UvA uit het IP. Het implementatieplan rondt de kwartiermaak-fase
van het IP af.
Het gaat om een eerste versie die nog besproken moet worden met de interne overlegorganenen.
Op basis van de besprekingen binnen de UvA zal het plan verder worden aangescherpt en
afgemaakt. Dit plan is besproken in de staf, en na behandeling door het College zal het aan de
orde worden gesteld in het CBO.
In het implementatieplan staan ook de hoofdlijnen van de financiele instrumenten beschreven.
De besluitvorming daarover en het overleg met de medezeggenschap terzake lopen via de
begroting 2022.
Het College kan zich met inbegrip van enkele tekstuele opmerkingen vinden in het
implementatieplan en agendeert het voor het eerstvolgende CBO.
10. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset VSNU bestuursvergadering 10 september: de set leidt niet tot opmerkingen.
b. Vergaderset Rectorencollege 15 september: de set leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen:
c. Agenda Senaat 9 september: het College neemt kennis van de agenda.
d. Agenda OV COR 10 september: Ten Dam meldt dat Van der Pol is herkozen als voorzitter
van de COR.
e. Agenda O&O overleg UvA-VU 10 september: het College neemt kennis van de agenda.
f. Vergadersets PO’s BAU, bC (13 sept) en StS (15 sept): in de PO’s zal aandacht zijn voor de
bijdragen van de diensten aan de implementatie van het IP.
g. Conceptagenda BVO 15 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
h. Conceptagenda CBO 16 september: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
i. Programma retraite CvB 20 september: de agenda wordt besproken en aangevuld.
11. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
12. Mededelingen
• Terugblik OAJ: het was een genoegen om de OAJ weer in de Aula te laten plaatsvinden, en
daarbij veel jonge deelnemers en toeschouwers te hebben.
• Lintsen meldt dat op 8 oktober a.s. de informerende online bijeenkomst over de cyberaanval
plaatsvindt, i.s.m. de HvA. Er wordt sectorbreed uitgenodigd.
• Lintsen meldt dat de CSR akkoord is gegaan met het NPO, m.u.v. de middelen voor StS.
• Maex heeft contact met StS, HvA en VU over de incidenten bij ASC-AVSV, waarover
afgelopen week in de pers werd bericht. Binnenkort wordt een gesprek met de vereniging
gevoerd; maatregelen zijn niet uitgesloten.
• Euving meldt dat later deze week afscheid wordt genomen van Hendrickx.
• Euving meldt tevens dat eind van de week een gespreksronde plaatsvindt in het kader van de
werving van een directeur NIA.
• Ten Dam meldt dat de Ware Opening van het Academisch Jaar van #WOinActie plaatsvond
tegelijk met de OAJ; er vindt overleg plaats met zusterinstellingen en koepels over manieren om
het signaal te blijven steunen.
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13. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 september 2021.
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