)College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag
Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 19 januari 2021

Aanwezig:

Ten Dam (voorzitter), Van Beek (student-assessor), Euving, Lange (woordvoerder),
Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van De Jong
a. Scenario’s herstart: het College noemt diverse punten die meegenomen moeten in het uitwerken
van scenario’s (studieplekken, zaalhuur van kleine zaaltjes incl. toezicht, aandacht voor PhD’s,
voortgang projecten hybride werken etc). Euving en De Jong nemen deze aspecten mee.
b. Effecten mogelijke avondklok: FS heeft beknopt in kaart gebracht op welke plekken een
avondklok tot aanpassing zal moeten leiden. Het besluit van het kabinet wordt afgewacht.
c. Communicatie: communicatie vindt plaats indien een avondklok wordt ingesteld.
• Lintsen meldt een suggestie van de directeur StS om te bezien welke eisen, die hoge druk op de
organisatie leggen voor relatief weinig opbrengst, tijdelijk opgeschort zouden kunnen worden.
Het College staat hier positief tegenover.
• Het College bespreekt de impact op medewerkers die thuis zwaar belast worden, bijvoorbeeld
door begeleiding van kinderen. Eerder werd al gecommuniceerd over de mogelijkheid om
zorgverlof op te nemen, maar het College krijgt signalen dat medewerkers een drempel ervaren
om dit daadwerkelijk aan te vragen. HR wordt gevraagd om voor komende week een voorstel te
formuleren voor extra ondersteuning voor medewerkers.
• Er zijn signalen dat er verschillende regels gehanteerd worden m.b.t. studieplekken. Dit wordt
nagegaan bij Nijsten.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 5 en 12 januari jl.
De verslagen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. NWIB Visiting Professors programma
Het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) wil
een programma van ‘visiting professors’ instellen, bedoeld om de band tussen de zes universiteiten
en de instituten in het buitenland te versterken. Dit programma geeft wetenschappelijke staf (van
UD tot hoogleraar) de mogelijkheid om een periode van drie maanden onderzoek te doen aan een
van de vijf instituten in het buitenland. Het koepelbestuur, bestaande uit de Collegevoorzitters van
de zes deelnemende universiteiten, heeft op 16 december jl. ingestemd met dit programma, onder
voorwaarde van goedkeuring door de afzonderlijke Colleges van Bestuur. Afgesproken is dat elke
universiteit zelf de kosten draagt voor de aan het programma deelnemende medewerkers. Het
voorstel is gemiddeld jaarlijks drie UvA-medewerkers te laten deelnemen aan dit programma, met
een maximale vergoeding van €10.000 per kandidaat. Dit komt neer op een bedrag van
(maximaal) €30.000 per jaar voor de voorgestelde periode van vier jaar (2021-2024).
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Het College is graag akkoord met het voorstel voor het visiting professors programma.
5. Implementatie IP
In aanwezigheid van Boels
Het voorstel voor implementatie is n.a.v. de vorige vergadering bijgesteld. Het College brengt nog
een verheldering aan, en zal in het BVO en CBO van deze week een mededeling hierover doen.
Daarna wordt de notitie voor commentaar aan decanen en directeuren gestuurd. In het CBO van
februari wordt meer in detail over de implementatie gesproken.
Het College besluit Boels te benoemen tot kwartiermaker Implementatie IP en hem te verzoeken
de opstartfase van de voorgestelde coördinatiegroep, zoals beschreven in de notitie, ter hand te
nemen.
6. Tussenrapportage Online Education
Het project is ingezet met een drieledig doel: het onderwijs in coronatijd zo goed mogelijk laten
zijn; lering trekken uit de ervaringen die nu worden opgedaan en i.c.m. literatuurstudie
toepassingen voor de toekomst identificeren.
Het College bespreekt de tussenrapportage, die zich i.h.b. richt op docentenperspectief, en geeft
nog enkele punten mee (bijv. is er een beeld hoe interactiviteit te verhogen, delen van best
practices). Maex neemt deze mee in contact met de onderzoekers.
7. Campagne Sociale Veiligheid
Een van de aanbevelingen en onderdeel van de opdracht van de Taskforce Sociale Veiligheid is
een bewustwordingscampagne. Tegelijk met het rapport van de Taskforce levert de Taskforce een
prototype op voor de bewustwordingscampagne. Vooruitlopend daarop ontvangt het College
informatie over de opzet en inhoud van het (concept) prototype voor de campagne. De uitvoering
van de campagne wordt t.z.t. opgepakt door regievoerder Sociale Veiligheid.
Het College bespreekt het concept en maakt enkele opmerkingen daarbij, die Ten Dam in haar
overleg met Mügge zal meenemen.
8. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset SOO+ 18 januari: Van Beek vraagt het College om toelichting op het plan voor
instellingsaccreditatie en het standpunt van de UvA.
b. Vergaderset bestuursvergadering 19 januari: de set leidt niet tot opmerkingen.
Overige overleggen:
c. Programma Universiteitsforum 18 januari: het programma leidt niet tot opmerkingen.
d. Conceptagenda UOC 19 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Conceptagenda CBO 21 januari : de agenda leidt niet tot opmerkingen.
f. Conceptagenda retraite CvB 25 januari: de retraite vindt online plaats in 2 blokken.
g. Programma werkbezoek UvA/HvA – ICTS Gezamenlijke diensten 28 januari: het programma
leidt niet tot opmerkingen.
h. Conceptagenda Extra BO ACTA 28 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
9. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2021
10. Mededelingen
a. Terugblik online Nieuwjaarsbijeenkomst bestuursstaf 18 januari: het College dankt de organisatie
voor een geanimeerde online bijeenkomst.
b. Thuiswerkregeling - afronding na UCLO 15 januari: gehoord de UCLO in de vergadering van 15
januari jl. besluit het College de thuiswerkregeling zoals voorgesteld definitief vast te stellen.
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Verder besluit het College, gehoord de UCLO, om de pilots in het kader van de
arbeidsvoorwaardengelden (t.w. mantelzorgregeling en sabbatical docenten) te verlengen.
Lintsen heeft heden overleg met de wethouder inzake studentenhuisvesting. Er zijn de nodige
projecten in voorbereiding, waaronder de wethouder ook het project in Almere betrekt, waar de
instellingen hun medewerking aan verlenen. Er is echter ook sprake van sterke studentengroei,
zodat niet zeker is dat de ingezette ontwikkelingen zullen leiden tot voldoende woonruimte voor
studenten. De doelen voor 2022 lijken gehaald te worden, maar er zijn zorgen voor de periode
daarna.
Van Beek heeft kennis gemaakt met de nieuwe assessoren van FMG en FdR.
OCW heeft bekendgemaakt dat zes onderwijsteams de eerste Nederlandse Hoger
Onderwijspremie krijgen. De voordracht van de UvA is helaas niet gehonoreerd.

11. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 januari 2021.
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