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

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

 
2. Update Coronazaken: 

In aanwezigheid van Voortman en Weijermans 
a. Stand van zaken: en  
b. Herstart update: Euving heeft met Zwiep gesproken over de voorbereidingen die lopen bij FS; 

het aantal knelpunten is beperkt. Zo heeft FS het reserveringssysteem voor studieplekken klaar 
voor gebruik. Wel worden bijv. extra kosten gemaakt voor BHV-inhuur in de panden die open 
zijn, omdat de gebruikelijke BHV’ers thuis werken.   
De UB werkt aan uitbreiding van het aantal studieplekken en kijkt in dat kader gedetailleerder 
naar no-shows (20-40%). De UB probeert anders te sturen. Loslaten van het reserveringssysteem 
is geen optie: dan ontstaan snel (corona-)onveilige situaties. Op aangeven van Van Beek wordt 
ook gekeken naar de afzegtermijn van reserveringen; die zou op 24u staan hetgeen te lang in het 
geval van opkomende coronaklachten.  
Verder heeft Euving met directeuren bedrijfsvoering gesproken, die allen werken aan maximaal 
benutten van de ruimte zodra die geboden wordt.  
Ook aan de orde kwamen het belang van goed laten zien wat er mogelijk is (beeldvorming), 
moeilijke handhaving van afstandsregels onder studenten, het spanningsveld tussen de noden van 
studenten vs. medewerkers en het ruimte bieden aan studieverenigingen om tenminste op de 
campus te kunnen vergaderen.   

c. Ronde langs zusterinstellingen: de UU roostert op 35% omdat zij rekening houden met een 
percentage no-show van studenten en docenten, en omdat hun panden de 1,5m-maatregel beter 
kunnen accommoderen. Lintsen meldt vanuit de SBF dat de meeste instellingen dezelfde lijn 
hanteren voor september als de UvA (d.w.z. normaal opstarten met afschaalscenario’s). 
Groningen en Nijmegen hebben minder vertrouwen dat een normale start mogelijk zal zijn en 
roosteren met 1,5m.  
Euving roept een extra LSO-vergadering bijeen om beelden over herstart en knelpunten landelijk 
te delen.   

d. Communicatie: de komende persconferentie wordt afgewacht.   
• Testen: deze week overlegt het IVHO over dit onderwerp, waarover de nodige juridische en 

praktische discussies lopen. Weijermans rapporteert in de volgende vergadering opnieuw. 
• OV-afspraken: Zwitser zal het netwerk dat in 2020 de vervoersafspraken maakte, informeren over 

de voorbereidingen die de UvA treft en een doorkijk geven naar de verwachtingen voor 
september. Aanpassing van de afspraken is vooralsnog niet nodig.  

• In het BVO en CBO van deze week wordt gesproken over de voorbereidingen op een herstart, 
eventuele punten worden in de volgende Collegevergadering meegenomen.  
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3. Verslag Collegevergadering d.d. 9 maart jl. 

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.  
 

4. Continuering financiële compensatiemaatregel schakelprogramma’s UvA 
In 2018 heeft het CvB besloten een financiële compensatiemaatregel voor faculteiten in te voeren 
voor het aanbieden van schakelprogramma’s. Schakelprogramma’s zijn belangrijk voor de 
toegankelijkheid van masterprogramma’s. Elke faculteit ontvangt voor de jaren 2019-2020 en 
2020-2021 per schakelstudent €1000,-, als tegemoetkoming voor de kosten voor vaste 
dienstverlening. Het memo laat zien dat het aantal inschrijvingen in schakelprogramma’s en 
daarmee ook de kosten van de maatregel naar verwachting relatief stabiel zullen blijven.  
Vanwege de impact van de coronamaatregelen op het onderwijs en de relatief korte looptijd van 
het nieuwe schakelbeleid is het op dit moment niet opportuun een uitgebreide evaluatie uit te 
voeren. Daarom wordt voorgesteld om de compensatiemaatregel te continueren voor de jaren 
2021-2022 en 2022-2023, en om de evaluatie van het schakelbeleid – die oorspronkelijk voor 
2021 gepland stond – in najaar 2022 te laten opleveren.  
Het College gaat daarmee conform voorstel akkoord.  
 

Ex. Benoeming Universiteitshoogleraar Artificial Intelligence (AI) & Society  
Gehoord het unanieme advies van de Benoemingsadviescommissie, besluit het College de heer 
prof. dr. C.H. de Vreese te benoemen tot universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and 
Society. 

 
5. Startnotitie Duurzame Service Level Agreement (SLA) Cyclus 

De UvA maakt sinds 2006 gebruik van een model voor integrale kostentoerekening voor haar 
onderlinge dienstverlening. Dit is verwerkt in een SLA-cyclus. De SLA-cyclus beoogt de interne 
dienstverlening op een doelmatige wijze te laten bijdragen aan het onderwijs, onderzoek en 
valorisatie zoals dat in faculteiten tot stand komt. Op basis van de evaluatie van de SLA-cyclus 
2019, is begin 2020 besloten om de SLA-processen meer gestructureerd aan te pakken, de 
tariefstructuur te verbeteren en de onderlinge interactie te verbeteren.  
FP&C is gevraagd om een tijdelijke regiehouder te zijn voor de verbetering van deze cyclus. Eind 
februari 2020 is met een brede groep medewerkers uit zowel diensten als faculteiten een start 
gemaakt. Tijdens deze werkconferentie is stilgestaan bij de ontwikkelingen voor de 
bedrijfsvoering en input geleverd voor de visie bedrijfsvoering en de dienstverlening in het kader 
van het nieuwe instellingsplan. Vervolgens is gewerkt aan deze UvA-brede startnotitie die de basis 
vormt voor de verdere uitwerking tot SLA-voorstellen. In deze starnotitie is een voorstel 
opgenomen voor de manier waarop de UvA dat wil doen, dat i.v.m. de coronapandemie is beperkt 
tot hoofdlijnen op twee sporen:  
1. het doorlopen van de SLA-cyclus zoals voorgaande jaren. Op basis van de bestaande producten-
en dienstenstructuur, tariefstructuur en de costdrivers wordt de conceptkaderbrief 2022 en 
conceptbegroting 2022 opgesteld. We voeden deze cyclus met inzichten uit het tweede spoor.  
2. werken met de vernieuwde SLA cyclus. Aan de hand van dit voorliggende stuk wordt gestart 
met de interactie, het opstellen van de startdocumenten en de paragraaf bedrijfsvoering.  
Na de zomer, maar voor het einde van het jaar, worden de SLA afspraken volledig uitgewerkt en 
definitief gemaakt, inclusief eventuele aanpassing aan de systemen en rekenmodellen. 
Het College stelt de startnotitie incl. bijlagen conform voorstel vast.  
 

6. Research Priority Areas (RPA) preproposals  
Het nieuwe RPA-beleid, zoals dat in 2018 is vastgesteld, beoogt sterke vernieuwing in het 
onderzoek, waartoe de UvA bij uitstek goed gepositioneerd is. Met dat uitgangspunt is bij de 
decanen net als vorige jaren een uitvraag gedaan om preproposals in te sturen. Er is vooralsnog per 
1 januari 2022 650k€ per jaar beschikbaar voor vijf jaar.  
Het College besluit in oktober 2021 over definitieve toekenning, na besprekingen van de 
Stuurgroep met de trekkers van uitwerkingen van de voorstellen, en na advies erover van de UOC. 
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Teneinde op 1 januari 2022 te kunnen starten, dient besloten te worden welke universitaire RPA-
voorstellen er dit jaar uitgewerkt kunnen worden. Voorgesteld worden: 

• RPA-preproposal Energy Transition through the Lens of the SDGs te laten uitwerken tot 
een RPA-voorstel ter grootte van ~300k p/a met een looptijd van vijf jaar. 

• RPA-preproposal Organisational Ethics te laten uitwerken tot een RPA-voorstel ter 
grootte van ~300k p/a met een looptijd van vijf jaar. 

Het College kan zich in het voorstel vinden en stelt het aan de orde in het CBO van 18 maart a.s. 
Gehoord het CBO zal het College over de uitwerking van de preproposals een besluit nemen.  
  

7. Bestuurlijke overleggen  
VSNU:  
a. Vergaderset SBF+ 16 maart: Lintsen meldt dat er steun was voor een gezamenlijk gesprek 

met het ABP iz. duurzaamheid van investeringen. Verder bleek er geen VSNU-lijn mogelijk 
t.a.v. de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs: bij sommige instellingen is de 
werkwijze zo, dat deze middelen worden gezien als een hoofdlijn van de begroting. Voor de 
UvA is dat niet zo, al dient de medezeggenschap zoals gebruikelijk zeer goed betrokken te 
worden bij de besteding ervan.  

b. Vergaderset SOO+ 16 maart: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.  
c. Vergaderset Bestuursvergadering 19 maart: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.  

 
Overige overleggen:  
d. Agenda CBO 18 maart – def.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
e. Agenda UCO 18 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
f. Agenda BO ACTA 24 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 

 
8. Aandachtspunten- en actielijsten  

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender 
TKN - Timetable Collegevergaderingen 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021 
 

9. Mededelingen  
a. Update cyberaanval: afgelopen week kon worden gecommuniceerd dat UvA en HvA de 

aanval hebben afgeslagen. Intussen loopt het herstelwerk aan de servers door en wordt een 
begin gemaakt met de evaluatie. Lintsen en Reuling hebben bezoekjes gebracht aan ICTS en 
de Communicatieafdelingen om de medewerkers te bedanken voor hun grote inzet in deze 
periode. Na deze week wordt het CCT afgeschaald; de herstel- en evaluatiefase wordt begeleid 
door het reguliere bedrijfsvoeringsoverleg van Lintsen en Reuling dat in hogere frequentie 
plaatsvindt.  
M.b.t. de oplossing voor het wereldwijde lek in Microsoft Exchange is de mail van de FGw 
naar de cloud gemigreerd; de diensten volgen dezer dagen. Intussen is er ook een patch van 
Microsoft ontvangen die voor de omgeving van UvA en HvA bruikbaar is en wordt 
aangebracht.  

b. Voortgang Sociale Veiligheid: Ten Dam blik terug op het vervolggesprek in het 
Universiteitsforum. Ten Dam bespreekt deze week met Voortman en Kelfkens over de 
(bijgestelde) reglementen van Klachtencommissie, Vertrouwenspersonen en 
Ombudsfunctionaris, die eind van het kwartaal aan de medezeggenschap zijn toegezegd. 
Verder beziet zij met Euving en Kelfkens het gehele beeld en de stappen die gezet zijn en 
worden.  

• Maex stuurde voor de vergadering een mail van een bezorgde vader iz. Proctorio door aan het 
College. Lange meldt dat Visser vanuit de opleiding werkt aan beantwoording; Lange maakt 
een kort antwoord voor Maex.  

• Van Beek woonde de demonstraties van ASVA (meer fysiek onderwijs) en LSVb (tegen 
leenstelsel) bij.  
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• Euving meldt dat er nauw contact is met Psychologie naar aanleiding van de suïcide van een 
internationale student. De opleiding is cf. protocol in contact met de familie en biedt studenten 
nazorg. Op Instagram reageren enkele internationale studenten met verwijten aan de UvA; dat 
aantal neemt inmiddels af. Lange en Euving geven het College nadere informatie over de 
persoonlijke omstandigheden van de student.  

• Lange meldt dat bij enkele eenheden geen verkiezingen voor de OR zullen plaatsvinden 
vanwege een gebrek aan kandidaten.  

• Ten Dam en Lange voerden het jaarlijkse gesprek met Folia. Er is gesproken over de 
mogelijkheid om rond de OAJ een special uit te brengen die eenmalig op papier verschijnt en 
uitgereikt kan worden aan eerstejaars. De splitsingstukken worden binnenkort aangereikt aan 
het College voor afronding van dat dossier.  

• Ten Dam verzorgt deze week het welkom voor de tweede serie Meet your Mentor 
bijeenkomsten, gericht op Nederlandstalige (eerstegeneratie)studenten met een niet-westerse 
achtergrond in de overgang naar de arbeidsmarkt.  

• Ten Dam heeft de nodige gesprekken gevoerd over betere ondersteuning voor de AI-
initiatieven. Het is van belang daarin tempo te maken en dat vereist tijdelijk parkeren van de 
vraag wie de kosten draagt; zij bespreekt dit laatste aspect nader met Lintsen en Euving.  

 
10. Rondvraag 

• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 maart 2021.  
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