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

Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 1 september jl. 

Het verslag wordt behandeld in de volgende vergadering.  
 

3. Mededelingen  
a. Kade Grimburgwal (Wurtz): de laatste onderzoeken door duikers worden afgerond; in de 

komende dagen volgen naar verwachting de nodige rapportages, bijv. over de zetting van het 
pand. Daarvan hangt af wanneer de panden heropend kunnen worden. De gemeente werkt aan 
het plaatsen van noodmaatregelen, en UvA en gemeente buigen zich in goed overleg over 
herstelplannen.  

b. Instroom: het College bespreekt de meest recente cijfers. De komende maand bespreekt het 
College wekelijks de instroom.  

• Lintsen meldt dat de second opinion over de UB iets vertraagd is.  
• Ten Dam nam deel aan een bijeenkomst van GroenLinks waarin werd gediscussieerd over de 

concept-onderwijsparagraaf van het verkiezingsprogramma. Indien mogelijk, is het interessant 
om bij meer partijen mee te discussiëren.  

• Huawei: Maex meldt dat het onderwerp in de VSNU-stuurgroepen aan de orde is geweest; 
verder heeft Subramaniam contact gehad met Wiersma (TK VVD). Maex zou, o.m. na 
bespreking met de COR, graag zien dat er in de UvA een debat wordt gevoerd rond vragen als: 
wat zijn de academische waarden in een universiteit? Wat is de meerwaarde van samenwerking 
met een groot bedrijf, of een land, en onder welke voorwaarden kan dat? Hoe blijven we als 
Nederlands WO relevant en competitief in bepaalde domeinen? Een dergelijk afwegingskader is 
mogelijk een goed discussieonderwerp voor het Universiteitsforum. 
In de beantwoording van de Kamervragen wordt de nadruk gelegd op de spanning die er zit 
tussen enerzijds de ambitie om als Nederland voorop te willen lopen op een terrein als AI, en 
anderzijds de restricties die velen daarop willen aanbrengen. Maex buigt zich verder i.s.m. 
Lintsen over een concept voor een dual use code. 
 
Ex. Groeifonds 
De regering heeft het Groeifonds gepresenteerd. Dit jaar is er nog geen open aanvraag, de eerste 
toekenning vindt plaats voor de verkiezingen. In deze ronde wordt ingezet op AI en Quantum. 
Academische Zaken start intussen de voorbereiding voor de aanvraag t.b.v. 2021.  
Projecten die voor het Groeifonds worden ingediend moeten uitgaan van een ondergrens van 
30M€, en een samenwerking zijn met (lokale) overheid en/of bedrijfsleven. Ook moet 
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aangetoond worden dat het project daadwerkelijk bijdraagt aan verhoging van de welvaart op de 
langere termijn.  
Voor AI komt de gemeente met een contactpersoon; Nijboer is goed gepositioneerd om dat op te 
pakken. De UvA dient intern te bezien welke werkzaamheden nog gedaan moeten worden om 
het project namens de AI-coalitie voor de deadline van 1 november a.s. in te leveren.  
Lange suggereert om een bureau in de arm te nemen dat gewend is dergelijke bids te winnen 
 

4. Update Coronazaken:   
In aanwezigheid van Wurtz en Van Tatenhove  

a. Stand van zaken ondersteuning hybride onderwijs: Van Tatenhove licht m.b.t. 
ondersteuningsmiddelen toe dat op het web een Educational Redesign Tool is geplaatst om 
docenten te ondersteunen. Verder zijn er veel ruimere middelen om onderwijs op te nemen: 
daarvoor zijn enkele zalen op het REC ingericht, en elke faculteit heeft computers die met 
goede A/V apparatuur zijn toegerust. En FS heeft enkele sets uitleenapparatuur (uilen) om 
hybride onderwijs te ondersteunen. Het contract met Zoom is verlengd en verruimd, waardoor 
nu 50 webinars met max. 1000 deelnemers tegelijk gegeven kunnen worden. Verder hebben 
faculteiten zelf de nodige maatregelen genomen, zoals de theaterzaal die de FEB heeft 
ingericht. M.b.t. medewerkers zijn de nodige student-assistenten ingehuurd om docenten te 
ondersteunen. Moeilijk punt voor ICTS en FS, maar ook voor faculteiten: het bereiken van de 
individuele docent met informatie over mogelijkheden.  
Het College bespreekt graag nader in het CBO wat mogelijk en nodig is om hybride 
onderwijsvormen verder te stimuleren.  

b. Fysieke aanwezigheid op de campus: bijgevoegd is een eerste rapportage. Het is nog erg rustig 
op de campussen; onderzocht wordt wat de redenen daarvan precies zijn. Uit de rapportage 
blijkt een relatief gebrek aan discipline bij het volgen van de regels, dat is enigszins zorgelijk 
met het oog op de langere termijn. Verder is er vertraging met het uitleveren en activeren van 
de studentenpas. Dat leidt ook tot grote drukte op sommige plekken.  
De rapportage komt voorlopig wekelijks aan de orde, over enkele weken wordt duidelijk of en 
zo ja, waar, aanpassingen nodig zijn. Tot slot geeft het College opdracht dat FNWI hetzelfde 
telsysteem dient te gebruiken als de rest van de UvA.    

c. Besmettingen: stand van zaken en handelingskader: na deze vergadering volgt overleg met het 
privacyteam over aanpassingen in het handelingskader. Bij verspreiding van het bijgestelde 
kader zal duidelijk worden toegelicht wat is gewijzigd en waarom. De Autoriteit 
Persoonsgegevens heeft reeds enkele instellingen op dit punt aangesproken. De spanning tussen 
het beschermen van medewerkers en indammen van verspreiding vs. de privacy van de zieke 
medewerker leidt tot complexe vraagstukken voor de instelling. 

d. Communicatie: in de update wordt bovengenoemde informatie over IT-ondersteuning 
opgenomen, naast het kader voor activiteiten van studieverenigingen en, indien gereed, het 
bijgestelde handelingskader bij besmettingen. 

• Lange merkt op dat in de maatschappij toenemende aandacht is voor de negatieve effecten van 
de situatie op (eerstejaars) studenten. De instellingen kunnen weinig anders dan de regels 
toepassen, maar wellicht kan er bij het OMT op aan worden gedrongen om de effecten op jonge 
studenten meer te betrekken in hun afwegingen m.b.t. verruiming. Er zijn eerste contacten met 
enkele media op dit punt.  

• Lintsen meldt dat de UvA cijfers zal aanleveren voor de analyse die de VSNU maakt van 
coronakosten. Voor de UvA is een voorzichtige raming gemaakt die in 2020 uitgaat van een 
negatief effect op de begroting van ongeveer 20M€. 

• Ten Dam heeft, ter voorbereiding op de UCLO-vergadering, informatie gekregen over de 
invulling door de faculteiten van de 0,45%-regel uit de cao. De informatie wordt nog van 
nadere duiding voorzien.  
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5. Benoeming bijzonder hoogleraar Musical, vanwege de Stichting VandenEnde  
Foundation, in de Faculteit der Geesteswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Musical, vanwege de Stichting VandenEnde Foundation, in de Faculteit der 
Geesteswetenschappen voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.  
 

6. Aanvraag NWO lokale Digitale Competentie Centra (DCC) 
NWO stelt middelen beschikbaar aan alle universiteiten in Nederland voor de vorming van 
lokale Digitale Competentie Centra (DCC) bij de universiteiten waar expertise op het gebied van 
data(stewardship), software en computing gebundeld aangeboden kunnen worden. De 
subsidieronde vanuit NWO sluit op 17 september a.s. Elke universiteit krijgt de gelegenheid om 
1 aanvraag in te dienen.  
De Bibliotheek wil de beschikbare € 220.689 inzetten voor de vorming van een virtueel UvA-
DCC waarin de volgende onderdelen bij elkaar worden gebracht: 
• bibliotheekdienst Digital Skills (trainingen digitale en datavaardigheden) en 

bibliotheekdienst RDM Support; 
• Netwerk van datastewards die zijn aangesteld door faculteiten; 
• UvA Data Science Center i.o. dat onderdeel wordt van de Bibliotheek en ondersteuning 

van data science beoogt via research software engineers die zijn aangesteld bij de 
faculteiten en innovatie via promovendi die zijn aangesteld bij faculteiten; 

• ICTS Research IT Support; 
Het UvA-DCC beoogt een community te vormen rondom research data van waaruit training, 
ondersteuning en tooling worden verzorgd door de UvA-DCC partners. De UB wil de 
financiering als volgt inzetten: 
• Een kwartiermaker om de community te vormen en de beoogde trainingsfaciliteiten op te 

zetten; 
• 10 medewerkers van de UB uit de teams van informatiespecialisten en (IT-)ontwikkelaars 

de mogelijkheid geven zich verder te bekwamen in Digital Skills, RDM of research 
software ontwikkeling. Deze specialisten zullen vanuit het UvA-DCC trainingen verzorgen 
en onderzoekers ondersteunen. De bibliotheek stelt zelf in-kind middelen ter waarde van 
€527.067 beschikbaar (t.w. medewerkers, inzet eigen opleidingsbudget); 

• Training voor datastewards in de faculteiten. 
Het College gaat conform voorstel akkoord met de aanvraag.  
 

7. Integrale Veiligheid 
Onder invloed van verschillende ontwikkelingen is het noodzakelijk om het beleidsvermogen en 
de uitvoeringskracht van de UvA op het gebied van Integrale Veiligheid verder te versterken. 
Gegeven deze omstandigheden is het zaak bestuurders en directeuren op alle lagen van de UvA 
beter te equiperen voor hun rol in het kader van IV van de universiteit en de ondersteuning 
hiervan verder te versterken. Daarnaast speelt het feit dat binnen de UvA al langere tijd sprake is 
van ‘onderbemensing’ op dit thema.  
Bijgevoegd is een adviesrapport dat COT in opdracht van de UvA in de winter van 2019 heeft 
opgeleverd. Het rapport maakt een analyse van IV bij de UvA op dit moment en doet de nodige 
aanbevelingen, die heel behulpzaam kunnen zijn. Als vertaling van het rapport wordt in de 
bijgevoegde memo een voorstel gedaan voor enkele te werven functionarissen ter versterking 
van IV in de UvA.  
Het College heeft kennis genomen van het COT-rapport en gaat akkoord met de werving van de 
voorgestelde functionarissen t.b.v. het IV-domein.  
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8. Bestuurlijke overleggen  
VSNU:  
a. Terugblik extra SSPG en extra SOO 7 september: dit punt is voldoende aan de orde 

geweest. 
 
Overige overleggen: 
b. Agenda UOC 8 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
c. Agenda RvT 9 september: de agenda wordt doorgenomen.  
d. Conceptagenda Bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU 14 september: de agenda leidt niet tot 

opmerkingen. 
e. Conceptagenda BVO 16 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
f. Conceptagenda CBO 17 september: de agenda wordt doorgenomen.  

 
9. Aandachtspunten- en actielijsten  

a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.    
d. Overzicht besluiten buiten vergadering september 2020: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

10. Rondvraag 
 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 september 2020.  
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