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1. Opening
2. Update Coronazaken:
• NPO middelen tweede tranche: in deze versie van het stuk zijn de opmerkingen van decanen
verwerkt. Het stuk wordt vastgesteld en gedeeld met de medezeggenschap.
• Petitie voor behoud online studeren: het College bevestigt de lijn voor het komend academisch
jaar: zodra het kabinet dat toestaat wordt weer onderwijs op de campus gegeven. Alleen in het
geval dat studenten vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam kunnen komen, kan de
opleiding bezien of maatwerk mogelijk is.
• Evenementen en congressen: FS werkt aan een nieuw protocol voor evenementen en andere nietonderwijs bijeenkomsten, dat binnenkort besproken kan worden.
• Promoties: Bureau Pedel heeft aangegeven dat het aantal aanwezigen bij promoties voor de zomer
iets verruimd kan worden. De informatie wordt opgenomen in een volgende DCT Update.
• Geconstateerd wordt, dat niet alle medewerkers ervaren dat het mogelijk is om in beperkte mate
op de campus te werken. Euving heeft dit besproken met de leidinggevenden binnen de
Bestuursstaf en hen verzocht hun medewerkers hierop te attenderen. Mogelijk kan hier nog op
meer plekken aandacht aan geschonken worden.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 1 juni jl.
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.
4. Benoeming hoogleraar Regulation of Labour in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Regulation of Labour in
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de volledige werktijd.
5. Benoeming hoogleraar Sociologie in de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Sociologie in de
Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor de volledige werktijd.
6. Benoeming hoogleraar Translationele microbiologie in de Faculteit der Geneeskunde AMCUvA
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Translationele
microbiologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.
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7. Benoeming bijzonder hoogleraar en wijziging leeropdracht Functionele Dynamiek van het
Genoom in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA
Het College stemt in met de wijziging van de leeropdracht van de bijzonder leerstoel Functionele
Dynamiek van het Genoom in Functionele Dynamiek van het Epigenoom. Verder stemt het
College in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar en wijziging
leeropdracht Functionele Dynamiek van het Epigenoom in de Faculteit der Geneeskunde AMCUvA voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.
Ex. Profiel Diversity Officer
Nadat De Graaf aankondigde per 1 september a.s. te willen terugkeren naar onderwijs en
onderzoek, is een profielschets voor een centrale Diversity Officer voorbereid. Het College
bespreekt de concept-profielschets en brengt enkele tekstuele wijzigingen aan. De profielschets
wordt later deze week voor advies aangeboden aan COR en CSR.
8. UvA brede financiële rapportage Q1-2021
Het College bespreekt de UvA-brede financiële eerste kwartaal analyse 2021, inclusief de
voortgangsrapportage Campusontwikkelingen januari tot en met maart 2021 en de Financiële
Rapportage ICT-Portfolio UvA t/m maart 2021. De cijfers laten geen onverwachte effecten zien.
Het College stelt de rapportage, inclusief de bijlagen, vast en stuur deze door aan de
Auditcommittee van de RvT.
9. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen.
Overige overleggen:
a. Agenda CBO themamiddag 10 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
b. Agenda CvP 11 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda OV COR 11 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Online GOV inz. kaderbrief 11 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Conceptagenda CBO 17 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
10. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
11. Mededelingen
a. Stand van zaken AAC en SPUI25: Euving meldt dat in het kader van de ontwikkeling van het
UK een visie op outreach-activiteiten wordt geformuleerd, waarin ook nagedacht wordt over
AAC en SPUI25.
• Lintsen meldt dat het BO met de gemeente goed is verlopen; UvA en stadsbestuur zijn het
eens over de keuzes in het SMP. B&W besluit deze week definitief over het SMP, waarna
communicatie zal plaatsvinden. Lintsen heeft het besluit van het College telefonisch aan de
voorzitters van COR en CSR toegelicht.
• Verder nam Lintsen deel aan het bestuurlijk overleg over de spoorontwikkelingen bij ASP.
• Maex meldt dat enkele rectores met zorg constateren dat de minister van OCW niet meer
persoonlijk actief is in Europa, terwijl daar belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. Zij
overweegt met collega’s een column te schrijven over de noodzaak om in het Nederlands
onderwijsbeleid meer focus op Europa te leggen.
• Rond Open Science is een samenwerkingsgroep gevormd met Leiden en Utrecht.
• De tweede selectieronde voor de student-assessor vindt deze week plaats.
• De uitslag van de studentenraadsverkiezingen volgt aan het einde van de week. Het College
wijst op de noodzaak dat studentenraadsleden het Nederlands tenminste passief beheersen, en
wil de communicatie daarover verhelderen.
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Van Beek was aanwezig bij de CSR-discussie over de uitspraak van het Gerechtshof inzake
proctoring en nam deel aan de TLC-sessie The Future of Education.
Ten Dam meldt dat deze week de tweede selectieronde voor de Ombudsfunctionaris
plaatsvindt.
Ten Dam heeft UvA Open deels bijgewoond en complimenteert de organisatie met de zeer
professionele aanpak.

12. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 juni 2021.
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