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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kassabian (student-assessor), Lange (woordvoerder), 

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 

 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 15 februari jl. 

Het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Benoeming hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit in de Faculteit der 
Geesteswetenschappen 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Nederlandse letterkunde en 
intermedialiteit in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.  
 

4. Benoeming hoogleraar Critical Data Studies in de Faculteit der Geesteswetenschappen 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Critical Data Studies in de Faculteit 
der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.  
 

5. Benoeming hoogleraar Information Retrieval and Evaluation in de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica   
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Information Retrieval and 
Evaluation in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de 
volledige werktijd.  
 

6. Benoeming bijzonder hoogleraar Ballet en Dans, vanwege de Stichting Nederlandse Opera 
& Ballet, in de Faculteit der Geesteswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Ballet en Dans, vanwege de Stichting Nederlandse Opera & Ballet, in de Faculteit der 
Geesteswetenschappen voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.  
 

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Functional Genomics, vanwege het Nederlands Kanker 
Instituut - Antoni van Leeuwenhoek, in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Functional Genomics, vanwege het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek, in 
de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38e deel van de 
volledige werktijd.  
 

8. Kwaliteitsafspraken onderwijsfaciliteiten – FdR 
In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget 
gereserveerd voor de aanpassing van onze onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor 
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kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en 
whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te 
vragen voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten 
goede komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.  
De decaan FdR doet nu een aanvraag voor het vervangen van statisch meubilair in vier zalen en 
mogelijk uitbreiden van de hoeveelheid stopcontacten. De faculteit vraagt om financiering van 
50 k€. De adviescommissie met facultaire vertegenwoordigers heeft de aanvraag beoordeeld en 
oordeelt positief. 
Het College gaat akkoord met het voorstel van de FdR voor uitrusting van de werkgroepzalen.  
 

9. Voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg 2024 
De UvA doorliep in het najaar van 2018 de tweede ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg 
(ITK) met goed gevolg. De Instellingstoets Kwaliteitszorg vindt elke zes jaar plaats. Dit 
betekent dat in het najaar van 2024 de UvA de derde ronde van de ITK dient te doorlopen. De 
vorige keer is er een uitgebreide midterm review gehouden als opmaat voor de ITK. Vanwege 
de hoge werkdruk is het voorstel om niet opnieuw een uitgebreide midterm review te 
organiseren. In plaats daarvan heeft AcZ op basis van het NVAO-rapport van 2019 in kaart 
gebracht welke acties nog moeten worden ondernomen om de ITK in 2024 met vertrouwen 
tegemoet te kunnen zien. 
In de bijgevoegde notitie wordt geschetst hoe het staat met de opvolging van de aanbevelingen 
van het NVAO-panel van de tweede ronde. Verder worden andere relevante ontwikkelingen 
binnen de UvA op het terrein van kwaliteitszorg toegelicht en aangegeven welke acties er nog 
nodig zijn richting de komende ITK.  
Om ‘NVAO-proof’ te zijn, is er op verschillende punten actie nodig. Voorgesteld wordt om op 
basis van de analyse die door AcZ is gemaakt een aantal projecten te formuleren die de 
komende tijd moeten worden uitgevoerd. Voor de integrale aansturing van de projecten wordt 
een overkoepelende programmastructuur ingericht (programma ITK 2024). De voortgang van 
het programma ITK 2024 zal regelmatig aan de orde komen in de PBO’s, de UCO, de 
Collegevergadering  en het CBO. 
Het College kan zich vinden in dit werkplan, dat aan de orde komt in het CBO van 17 maart a.s. 
 

10. Voordrachten UvA Erepenning 2022 
Op vrijdag 14 januari jl. is de aanmelding voor voordrachten voor de UvA Penningendag 2022 
gesloten. Er zijn in totaal 7 voordrachten ingediend, waarvan 2 voor WP en 5 voor OBP. Er 
waren 2 voordrachten van vrouwelijke medewerkers en 5 voordrachten van mannelijke 
medewerkers. Twee van de voorgedragen kandidaten zijn gepensioneerd.  
In haar vergadering van 2 februari jl heeft de Commissie Erepenningen vooralsnog 4 van deze 
voordrachten positief beoordeeld.  
De commissie is in afwachting van aanvullende informatie bij één de voordrachten om dit 
dossier opnieuw te kunnen beoordelen. Na de herbeoordeling zal de commissie het College  
haar definitieve advies over deze voordracht voorleggen ter besluitvorming. 
Het College volgt het advies van de commissie en honoreert vier voordrachten; het College is 
tevens akkoord met uitreiking tijdens de Penningendag in juni op de Brug.  
 

11. Projectplan gebiedsgerichte WKO 
Op 11 mei 2021 heeft de stuurgroep UK het concept Bodemenergieplan (BEP) van het 
Universiteitskwartier goedgekeurd. Het BEP is een vervolg op het duurzame aspect uit het 
Strategisch Masterplan (SMP) UK en de routekaart energietransitie UvA uit 2020. Met het 
goedkeuren van het BEP is de verkenningsfase van de gebiedsgerichte WKO installatie van het 
UK afgesloten. Voor de UvA is het BEP de opstap naar het project ‘gebiedsgerichte Warmte 
Koude Opslaginstallatie van het Universiteitskwartier’ (‘gebiedsgerichte WKO UK’) als onderdeel 
van het SMP. Voor de realisatie van de gebiedsgerichte WKO voor het UK moet een project 
opgestart worden. De start van dat project is begonnen door goedkeuring van de opdrachtbrief 
gebiedsgerichte WKO UK d.d. 9 november 2021. Als vervolg op de opdrachtbrief is bijgevoegd 
projectplan uitgewerkt.  
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Het doel van het project is om de UvA-gebouwen genoemd in het projectplan, aan te sluiten op 
een gezamenlijke WKO installatie. Daarbij wordt meegenomen dat niet-UvA-panden binnen het 
UK mogelijk gebruik kunnen maken van deze gebiedsgerichte WKO UK. De motivatie om de 
gebiedsgerichte WKO installatie te realiseren is om de eigen panden binnen het UK fors te 
verduurzamen en voor 2040 aardgasvrij te maken. De gebiedsgerichte WKO UK is een grote stap 
om het UK te verduurzamen. De huidige inschatting is dat het project realiseerbaar is binnen de 
gestelde randvoorwaarden.  
Het College gaat conform voorstel akkoord met het projectplan voor de gebiedsgerichte WKO 
UK. 

 
12. Projectplan funderingsherstel Gasthuiskerk 

Eén van de projecten die onderdeel is van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier (UK) is 
de Gasthuiskerk (GHK). Dit gebouw bestaat uit twee bouwdelen, B en C; bouwdeel A is het 
aangrenzende hoofdgebouw van Allard Pierson. Het gebouw is momenteel in leegstandsbeheer, na 
het vertrek van kinderopvangorganisatie KinderRijk.  
Uit constructief onderzoek naar de staat van de fundering blijkt dat de fundering van bouwdeel C 
(groen met blauw in het plaatje) rond 2022 hersteld dient te worden. De fundering van bouwdeel 
B is voldoende stabiel voor de komende 15 jaar. 
Aanvullend is de doelstelling om de GHK flexibel inzetbaar te maken voor de komende jaren. Het 
gebouw wordt daarom gebouwgericht ontwikkeld, op basis van de mogelijkheden die er zijn met 
het gebouw. De planvorming funderingsherstel en onderzoek naar daaruit voortvloeiende 
aanpassingen in de bovenbouw moeten verder inzicht geven in de functie en gebruiks-
mogelijkheden van Bouwdeel C. 
Het voorliggende projectplan betreft alleen het funderingsherstel. De scope van de bovenbouw 
voor de komende 10 jaar wordt in een separaat projectplan bovenbouw GHK op een later moment 
voorgelegd ter besluitvorming. Er is voor gekozen om voor het funderingsherstel en voor de 
aanpak bovenbouw twee aparte projectplannen in te dienen, omdat het funderingsherstel in de 
planning eerder uitgevoerd dient te worden. Daarnaast is de doorlooptijd langer omdat voor het 
funderingsherstel een omgevingsvergunning nodig is. Het funderingsherstel wordt apart in 
opdracht gegeven en heeft geen automatische koppeling met de uitvoering van de bovenbouw. 
De huidige inschatting is dat het project realiseerbaar is binnen de gestelde randvoorwaarden.  
Het College gaat conform voorstel akkoord met het projectplan voor het funderingsherstel van de 
Gasthuiskerk.  
 

13. Bestuursvergoeding ASIF 
Het punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.  

 
14. Bestuurlijke overleggen  

UNL:   
Bestuursvergadering: er is gesproken over de middelen voor het HO uit het regeerakkoord, en 
over een voorstel voor de vaste voet van de jonge universiteiten.  
 
Overige overleggen: 

a. Agenda OV CSR 1 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
b. Agenda OC COR 4 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  

 
15. Aandachtspunten- en actielijsten  

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender  
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2022 
 

16. Mededelingen 
• Oekraïne: het College bespreekt de situatie rond Oekraïne. Er is een CCT ingericht dat zich 

buigt over vragen m.b.t. UvA-studenten en -medewerkers uit Rusland en Oekraïne in 
Amsterdam, en UvA’ers in Rusland en Oekraïne. Er wordt gekeken hoe de UvA steun kan 
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bieden, welke maatregelen de overheid eventueel verlangt, en hoe om te gaan met het NIP. Het 
College zal de komende dagen regelmatig afstemmen over de ontwikkelingen.  

• Lintsen meldt dat de aandeelhoudersvergadering van Matrix de toetreding van de VU heeft 
goedgekeurd; Matrix zal nu o.m. een plan ontwikkelen voor een startupinitiatief op de Zuidas. 

• Lintsen en Reuling hebben een bezoek gebracht aan de Hogehilweg. Het pand is een mooie 
werkplek geworden, al waren er nog weinig collega’s ter plekke.  

• Maex heeft een klankbordgroep gevormd rond de pilot van OCW over de lengte van het 
academisch jaar; o.m. Nollkaemper en Fischer hebben daarin zitting.  

• Lange meldt dat het studentendebat in de Balie voor de gemeenteraadsverkiezingen is 
uitverkocht.  

• Lange meldt verder dat deze week een pagina online komt met informatie voor wetenschappers 
die te maken krijgen met bedreiging of intimidatie.  

• Het WOB-verzoek over samenwerking met Israël is bij JZ in behandeling in lijn met het laatste 
statement van de UNL hierover.  

• Euving meldt dat een bureau is geselecteerd dat de organisatieontwikkeling van de Bestuursstaf 
zal ondersteunen.  
 

17. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 maart 2022. 


