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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van De Jong en Voortman
a. Ondersteuning medewerkers (o.m. verlof): er is een voorstel uitgewerkt dat moet helpen bij
taakverlichting, aanvragen van (extra) verlof en extra hulp bij kinderopvang. Het College geeft
commentaar op het stuk dat in bijgestelde vorm z.s.m. bij een DCT Update wordt gevoegd; via
web en Nieuwsbrief worden de opties later in de week onder de aandacht van medewerkers
gebracht.
b. Tijdelijke contracten in coronatijd: het College ontvangt signalen dat medewerkers nog
onvoldoende duidelijkheid hebben over hun contract. De eerder gedeelde informatie wordt
opnieuw via de DCT Update gecommuniceerd.
c. Gevolgen avondklok: in deze eerste week is nog geen sprake van tentamens in de avond.
Nagegaan wordt welke informatie studenten vanuit de universiteiten nodig hebben als zij voor
een tentamen na 21.00 uur op straat zijn; de VSNU zal de uitkomst van het overleg hierover met
ministeries delen.
d. Voortgang scenario’s: De Jong licht met enkele slides toe welke uitgangspunten gehanteerd
worden voor het uitwerken van de scenario’s, gebaseerd op gesprekken in CvB, BVO en CBO.
Het College verzoekt om in de uitwerking telkens goed te blijven nagaan welke faciliteiten voor
welke stap nodig zijn.
e. Communicatie: uiterlijk woensdag 27 januari wordt een DCT Update verstuurd met
bovengenoemde punten.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 19 januari jl.
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
4. Aanhuur ruimte Matrix V t.b.v. FNWI
Vanwege het succes van ICAI en formatiegroei bij IvI als gevolg van de sectorplanmiddelen, is bij
FNWI sprake van een gebrek aan huisvesting. Inmiddels zijn alle mogelijkheden voor het creëren
van extra werkplekken binnen de beschikbare ruimte benut en lukt het de faculteit niet meer om
nieuwe medewerkers van werkruimte te voorzien. Daarom wordt voorgesteld om 358m2 aan te
huren in gebouw Matrix V voor de periode van 1 februari 2021 tot ingebruikname van Lab42
(gepland in augustus 2022). Het College gaat hiermee akkoord.
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5. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset Rectorencollege 3 februari: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
Overige overleggen:
b. Programma werkbezoek UvA/HvA – ICTS Gezamenlijke diensten 28 januari: Lange sluit aan
bij het werkbezoek.
c. Vergaderset BO ACTA 28 januari: het betreft een extra overleg, dat primair informerend zal
zijn.
d. Agenda heimiddag UCO 28 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
e. Agenda CvP 29 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
f. Agenda Bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU 1 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
g. Agenda O&O overleg rectores UvA-VU 1 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
6. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2021
7. Mededelingen
a. Voorbereiding gesprek kennisveiligheid 2 februari: het College neemt kennis van de stukken die
OCW heeft aangereikt.
b. TKN - Rapport Audit Informatiebeveiliging FNWI: het College neemt kennis van de audit.
• Lintsen verwijst naar een artikel op ScienceGuide iz. de nieuwe wet Taal en Toegankelijkheid en
verzoekt na te gaan hoe de numerus fixus-optie in deze wet wordt ingericht.
• Maex nam deel aan een paneldiscussie van de conferentie van het Centre for Sustainable
Development Studies; Ten Dam zal later deze week een paneldiscussie voor dezelfde conferentie
voorzitten.
• Verder neemt Maex deel aan een themabijeenkomst van de VSNU over wetenschappelijke
integriteit.
• Van Beek sprak i.s.m. Hol met leden van de U-raad van de UU over de rol van student-assessor
CvB. De UU onderzoekt het instellen van deze rol.
• Ten Dam heeft gesproken met Kamerlid Van den Hul (PvdA), over o.m. AI, sociale veiligheid en
de effecten van corona.
• Ten Dam heeft met Mügge teruggeblikt op het CBO, waarin het conceptrapport van de Taskforce
Sociale Veiligheid behandeld werd. Mügge verwerkt enkele opmerkingen van decanen in het
rapport.
• Ten Dam heeft met Fischer contact gehad over de voorstellen van de Commissie UvA-penningen;
na bijstelling keren de stukken terug op de agenda van het College.
• Lintsen sluit graag aan bij de heisessie met de COR, die als thema Sociale veiligheid heeft.
8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 februari 2021.
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