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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, Weijermans en Zuijdam 
• Terugblik persconferentie: er is in de sector kritisch gereageerd op het verzoek van het kabinet 

om rekening te houden met 2 scenario’s. De UvA zal, in lijn met de reactie van de VSNU, 
vasthouden aan het scenario dat er geen beperkingen zijn bij aanvang van het academisch jaar. 
Dit onverwachte verzoek van het kabinet zou naar verluidt zijn ingegeven door hoge 
besmettingscijfers onder schoolverlaters die terugkeren van vakantie in Zuid-Europa.  

• Communicatie: Euving neemt de punten door die in de DCT-Update moeten worden opgenomen 
n.a.v. de persconferentie. De Update wordt vanmiddag in concept voorgelegd en vanavond 
verzonden. Er wordt gewerkt aan een heldere UvA-lijn m.b.t. de uitspraak van het kabinet dat 
men weer voor 50% op kantoor kan werken mits de 1,5m afstand gehandhaafd kan worden.  

• Proctoring: AcZ en JZ bezien wat de consequenties zijn voor proctoring. Hierover volgt 
binnenkort een notitie.  

• Vaccinatie: er worden enkele suggesties gedaan voor mogelijke hulp van de UvA bij het 
verhogen van de vaccinatiegraad in Amsterdam, die Weijermans meeneemt in zijn gesprek met 
de GGD later deze week. 

• Internationale studenten: StS werkt aan een pakket voor internationale studenten die naar 
Amsterdam komen, met o.m. aandacht voor vaccinatie.  

• NPO: er is een gesprek geweest met de GV over de NPO-middelen. De GV gaf aan meer 
middelen uit te willen trekken voor studentenwelzijn en extra studentenpsychologen. Er vindt een 
gesprek plaats van de CSR met StS, waarvan de uitkomst afgewacht wordt.  
  

3. Verslag Collegevergadering d.d. 15 juni jl. 
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.  
 

4. Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde,  in het bijzonder behandeling van Hiv-
infectie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA 
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, 
in het bijzonder behandeling van Hiv-infectie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de 
volledige werktijd.  
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5. Vestigen van de bijzondere leerstoel Publieke gezondheid en mondzorg, vanwege de 
Stichting Hogeschool Utrecht, in de Faculteit der Tandheelkunde ACTA 
Het College besluit de Stichting Hogeschool Utrecht toe te laten tot het vestigen van bijzondere 
leerstoel Publieke gezondheid en mondzorg in de Faculteit der Tandheelkunde ACTA.  
 

6. Vestigen van de bijzondere leerstoel Implementatievraagstukken in de jeugdzorg, vanwege 
de Hogeschool van Amsterdam, in de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College besluit de Hogeschool van Amsterdam toe te laten tot het vestigen van een bijzondere 
leerstoel Implementatievraagstukken in de jeugdzorg in de Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen.  
 

7. Vestigen van de bijzondere leerstoel Aquatic Functional Ecology, vanwege het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO) van de KNAW, in de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica 
Het College besluit het Nederlands Instituut voor Ecologie van de KNAW toe te laten tot het 
vestigen van een bijzondere leerstoel Aquatic Functional Ecology in de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.  
 

8. Verlenging benoeming decaan Faculteit der Geneeskunde 
Het College besluit de benoeming van prof. dr. J.A. Romijn als decaan van de Faculteit der 
Geneeskunde te verlengen tot 1 januari 2022. De voorzitters van OR en FSR zijn hierover 
geïnformeerd.  
 

9. Benoeming studentassessor collegejaar 2021-2022 
Het College besluit de heer D. Kassabian te benoemen tot studentassessor voor de periode van 1 
september 2021 tot 1 september 2022.  
 

10. Aanvraag ontwikkelbudget UvA Academy  
Om UvA Academy goed op de kaart te zetten, wordt tijdelijk een centraal ontwikkelbudget 
aangevraagd, om de faculteiten te helpen met het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod van 
onderzoeksintensief onderwijs voor de LLL-markt. De investering moet leiden tot een uitbreiding 
van het LLL-aanbod en een betere bekendheid en vindbaarheid van UvA Academy. Na een eerste 
periode van experimenteren en innoveren, wordt een duurzaam businessplan ontwikkeld voor de 
langere termijn waarin de faculteiten de gezamenlijke kosten kunnen dragen d.m.v. de facultaire 
inkomsten. Het College brengt een tekstuele wijziging aan, en gaat verder conform voorstel 
akkoord met het ontwikkelbudget voor de UvA Academy.  
 

11. Visie en strategie continue professionele ontwikkeling docenten  
In de afgelopen jaren heeft de professionele ontwikkeling van docenten in de UvA sterk vorm 
gekregen. Er is een lijn van continue educatieve ontwikkeling ontstaan en er zijn 
onderwijsindicatoren ontwikkeld waarmee de inzet van docenten op waarde kan worden geschat. 
Met de komst van de Teaching & Learning Centres (TLC’s) is daarnaast een fysieke infrastructuur 
ontstaan waarmee de professionele ontwikkeling van docenten nog verder kan worden versterkt. 
In de voorliggende notitie schetst de programmacommissie onderwijskundig leiderschap (POL) 
een aantal bouwstenen voor de professionele ontwikkeling van docenten voor de toekomst. De 
notitie benoemt de fundamenten van het docentprofessionaliseringsprogramma, de visie, het 
raamwerk, de doelen en de eerste stappen van de uitwerking door middel van een agenda. 
Een belangrijk uitgangspunt van de visie is dat de UvA het programma voor continue 
professionele ontwikkeling in eigen hand neemt. Dit betekent dat het TLC de uitvoering op zich 
neemt van de kwalificatietrajecten (Basiskwalificatie onderwijs, Senior kwalificatie onderwijs en 
Leergang Onderwijskundig leiderschap) en andere modules. Dit zal de komende jaren gefaseerd 
en in nauwe samenwerking met de faculteiten worden vormgegeven. De POL overziet het 
programma, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkeling en uitvoering, evalueert en 
stuurt waar nodig bij.   



3 
 
 
 

Het College onderschrijft deze lijn, en verzoekt de programmacommissie om verdere uitwerking 
ter hand te nemen.  
 

12. Talentenprogramma 
In de Nota Diversiteit 2019 is bepaald dat er eenmalig een talentenprogramma wordt gevoerd voor 
Nederlandse gepromoveerde onderzoekers uit een ondervertegenwoordigde groep, waarbij 
onderzoekers uit een etnische minderheidsgroep in Nederland nadrukkelijk worden uitgenodigd 
om te participeren (voorkeursbeleid). 
Met het talentenprogramma kunnen faculteiten bij het College financiering aanvragen voor één 
gekwalificeerde onderzoeker uit de voornoemde doelgroep. Deze persoon krijgt een dienstverband 
als UD en neemt deel aan een meerjarig traject, dat (bij een positieve beoordeling) resulteert in een 
bevordering tot UHD met een vast dienstverband. Het meerjarig traject duurt maximaal zes jaar en 
beslaat de ontwikkeling en doorgroei van UD naar UHD. Het programma wordt 3, 6 en 9 jaar na 
de honorering van de aanvragen geëvalueerd met de faculteiten. 
Het College heeft budget om het traject voor 7 tenure posities voor de helft te bekostigen: één 
positie per faculteit. Het gaat om de bekostiging van 50% van het salaris van de UD voor een 
periode van maximaal 6 jaar. Elke faculteit ontvangt hiervoor jaarlijks eenzelfde bedrag, te weten 
50k€.  
Het College gaat conform voorstel akkoord met het Talentenprogramma. 
 

13. Resultaten NSE 
De memo beschrijft de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021. Op 23 juni a.s. 
worden de resultaten landelijk gepubliceerd.  
Het College bespreekt de resultaten, die moeilijk vergeleken kunnen worden met eerdere edities 
doordat een volledig nieuwe opzet van de enquête is gebruikt. De positie van de UvA t.o.v. andere 
universiteiten is evenwel in deze uitslagen vergelijkbaar met eerdere NSE’s. Het College gaat 
akkoord met de conceptreactie die is bijgevoegd.  
 

14. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: 
a. Vergaderset SSPG 25 juni met annotatiememo: het onderwerp Kennisveiligheid, doorgaans 

op de agenda van de SBF, staat nu ook bij de SSPG op de agenda.  
b. Vergaderset bestuursvergadering 25 juni: de set leidt niet tot opmerkingen.  
 
Overige overleggen: 
c. Agenda Senaat 24 juni: de agenda is nog niet ontvangen.  
d. Agenda RvT 28 juni: de agenda wordt doorgenomen.  

 
15. Aandachtspunten- en actielijsten  

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

16. Mededelingen  
• Evaluatie cyberaanval: Lintsen meldt dat later vandaag de conceptversie van het 

evaluatierapport wordt doorgenomen in het BOGD-cyberaanval. Daarbij komt ook de 
communicatieaanpak aan de orde. De stukken worden besproken in de Collegevergadering 
van 6 juli a.s.  

• Er is een gesprek gevoerd met de Inspectie; UvA en HvA zijn n.a.v. de cyberaanval 
toegevoegd aan het lopende Inspectie-onderzoek naar kennisveiligheid.  

• Lintsen heeft deelgenomen aan een gesprek met wethouder Ivens over studentenhuisvesting. 
Hoewel de nodige huisvestingsprojecten gepland zijn, is het aantal studenten harder gegroeid 
dan verwacht, zodat de tekorten nog steeds oplopen. Er is o.m. afgesproken om te proberen in 
gezamenlijkheid buurgemeenten te interesseren in studentenhuisvesting.  
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• De vergadering van de Auditcommittee verliep goed; de commissie zal positief adviseren over 
de Kaderbrief.  

• De wetenschappelijke commissie die ABP gaat adviseren over duurzaam beleggen is 
ingesteld; Beetsma heeft daarin zitting.  

• Lintsen meldt dat in SBF-verband is gesproken over vervolgstappen n.a.v. het recente 
kostenonderzoek, zoals het inrichten van een faciliteit die inzicht geeft in de samenhang van 
kosten en kwaliteit. Dit zou een gezamenlijke faciliteit zijn, waaraan per instelling bijgedragen 
moet worden, o.m. door expertise van FP&C en BI.  

• Maex heeft bij het Glion Colloquium ideeën m.b.t. wetenschapscommunicatie opgedaan. 
• Ten Dam woonde een bijeenkomst van de ambassadeurs tegen armoede bij, waarin de 

mogelijkheid aan de orde kwam dat instellingen als de UvA afgeschreven laptops en desktops 
zouden kunnen doneren om zo achterstanden door digitalisering te helpen verkleinen. Lintsen 
laat dit idee bestuderen.  
 

17. Rondvraag 
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 juni 2021.    


