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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Voortman, Weijermans, Zuijdam
a. Stand van zaken: het kabinet noemde in de persconferentie een perspectief dat studenten eind
maart/begin april voor max. 1 dag per week weer terug naar de campus zouden kunnen, mits de
besmettingscijfers dat toelaten. Dat stelt de instellingen voor een hoge mate van complexiteit, en
biedt in feite dezelfde handelingsruimte die in het najaar van 2020 bestond. Het College
benadrukt dat het van belang is elke geboden ruimte optimaal te benutten.
b. Inventarisatie: wat moet er allemaal op orde zijn bij versoepelingen in HO: Euving werkt langs
de lijnen van de Herstartnotitie met diensten en faculteiten aan de voorbereiding die nodig is om
versoepelingen te benutten. In de vergadering van 23 maart a.s. zal zij rapporteren hoe gestart zal
worden, zodra het kabinet versoepelingen aanbrengt. Veel eenheden zijn al eerder gestart met de
benodigde voorbereidingen, maar het grote aantal onzekerheden maakt dat werk lastig. Er wordt,
cf. de notitie, primair ingezet op ontmoeting in de onderwijscontext, naast ruimte voor
studieverenigingen, kleinschalige onderwijsactiviteiten en toetsing (voor zover mogelijk).
Het College zoekt naar manieren om duidelijk te maken dat er ruimte geboden moet worden aan
docenten die live onderwijs willen geven, mits zij dat doen binnen het rooster, met inachtneming
van alle maatregelen, en mits alle betreffende studenten in Amsterdam zijn. Daarnaast moeten
docenten ruimte krijgen om hun werkplek te gebruiken voor of na onderwijs. Deze boodschap is
goed bekend bij decanen, maar komt klaarblijkelijk niet bij alle leidinggevenden goed aan.
c. Communicatie: er was berichtgeving voorbereid, maar gegeven de inhoud van de persconferentie
van het kabinet wordt deze aangehouden tot meer duidelijk is.
• Lange vraagt aandacht voor consequenties van het vaccinatiepaspoort voor het HO; dit wordt in
VSNU-verband gemonitord. Bij FdR is een colloquium hieraan gewijd, door prof. mr. J.
Legemaate.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 2 maart jl.
Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.
4. Risico-inventarisatie en -evaluatie Eigenaar UvA
De RI&E Eigenaar UvA beschrijft de risico’s die samenhangen met de gebouwen en terreinen,
waarvoor de verantwoordelijkheid bij de UvA als eigenaar ligt (conform de demarcatie tussen
eigenaar en gebruiker). In het plan van aanpak zijn de maatregelen vermeld om de risico’s beter te
beheersen. In het dossier is ook opgenomen de toetsingsbrief van de Arbodienst AMC, die volgens
Arbowet artikel 14a, de RI&E moet beoordelen op volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit.
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Het College bespreekt het stuk, dat een uitgebreide voorbereiding kende waarin ook de GOR is
meegenomen. Euving merkt op dat de voortgang regelmatig i.s.m. FS gevolgd zal worden, cf. het
plan van aanpak; mogelijk zijn vervolgbesluiten van het College nodig op vraagstukken die uit dit
proces naar voren komen.
Het College stelt de RI&E Eigenaar UvA vast en stuurt deze voor instemming aan de COR.
5. Kwartiermaker IP – thema’s
Voor een aantal ambities van het Instellingsplan (IP) is het de bedoeling om een
deelkwartiermaker te vragen om de werkzaamheden voor de implementatie van de ambitie ter
hand te nemen. Dat geldt ook voor de themagerichte benadering van de onderzoeksvernieuwing.
Het College heeft eerder een profiel voor de deelkwartiermaker vastgesteld. Met bijgevoegde
projectopdracht wordt het speelveld voor de opdracht nader bepaald, op basis van het IP zelf en
alle deeluitwerkingen die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. De bedoeling is om om
de opdracht af te stemmen met het CBO voordat deze definitief wordt gemaakt.
Het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan in de opdrachtmemo. Verder benadrukt het
College dat de bijgevoegde achtergrondinformatie nuttig is voor bespreking in het CBO, mits de
status van alle individuele stukken helder is. Daartoe wordt een zorgvuldige beschrijving op de
CBO-agenda opgenomen.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset Rectorencollege 10 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen:
b. Agenda UOC 9 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Agenda Senaat 11 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. Programma Universiteitsforum 12 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Vergadersets PO’s BAU en bC 15 maart en StS 22 maart: de vergadersets zijn akkoord.
f. Conceptagenda BVO 17 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
g. Conceptagenda CBO 18 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
7. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
8. Mededelingen
a. Update cyberaanval UvA/HvA: Lintsen meldt dat deze week het sein brand meester zal
volgen. Vervolgens start de herstelfase, die nog veel werk in beslag zal nemen, incl.
zorgvuldige weging van belangen en risico’s. Het is van belang dit goed toe te lichten aan de
instellingen. In het kader van het sein brand meester wordt opnieuw een belronde langs
Kamerleden etc. gemaakt. Ook wordt dan de evaluatie opgestart.
De wachtwoordwijziging is goed verlopen; ongeveer 110.000 accounts zijn gewijzigd,
ongeveer 10.000 weinig gebruikte accounts kregen een reset.
Het feit dat Microsoft een wereldwijde onveiligheid ontdekte in de Exchange omgeving is een
complicatie; in combinatie met de cyberaanval is de noodzakelijke update lastiger te draaien
dan gebruikelijk. Het vereist ook werkzaamheden van dezelfde medewerkers die ook met de
aanval bezig zijn.
b. Herstelplan ACTA: het herstelplan is buiten vergadering vastgesteld voor doorgeleiding aan de
NVAO i.v.m. een deadline op 8 maart jl.
c. Actiedag 30 maart – WO in Actie: het College neemt kennis van het aangepaste plan voor de
Actiedag die nu voor 6 april gepland staat.
d. Benoeming Jaring Hiemstra voor 2e termijn RvT-lid SEO: het College benoemt Hiemstra voor
een tweede termijn tot lid van de RvT SEO economisch onderzoek.
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e. Proces aanvragen Koninklijke Onderscheidingen vanuit UvA: het College neemt met
instemming kennis van de werkwijze zoals die in 2009 is afgesproken en deelt deze graag
opnieuw met decanen.
• Maex heeft kennis gemaakt met Augustus (CINO SURF).
• Maex is benaderd door Ramdjan, UvA-student en Parooljournalist. die recent schreef over het
belang van fysiek onderwijs. Zij gaat i.s.m. Van Beek met hem in gesprek.
• Van Beek zal deze week twee protesten bijwonen, een t.b.v. meer fysiek onderwijs (Student
Uit Isolement) georganiseerd door o.m. ASVA, en een tegen het leenstelsel (#NietMijnSchuld)
georganiseerd door o.m. LSVb.
• Het College feliciteert Jaffe (FMG) en Vermeulen (FdG) met het winnen van de Ammodo
Science Award.
• Lintsen meldt dat hij de recente brief van University Rebellion iz. het ABP aan de orde stelt in
de SBF. Doorman buigt zich intussen over de strekking van een brief aan ABP.
9. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 maart 2021.
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