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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:   
a. Update activiteiten CREA en FMG-Psychologie: CREA werkt aan een plan voor fysieke 

activiteiten zodra dat weer mogelijk wordt; online ziet CREA geen mogelijkheden. Fischer werkt 
het idee m.b.t. inzet van Psychologiestudenten verder uit en bespreekt enkele complexiteiten 
daarin deze week met Maex. 

b. Communicatie – DCT update: de concept-DCT update wordt op enkele punten aangescherpt. De 
Update wordt verstuurd na de persconferentie van hedenavond. 

• Het College verzoekt om scenario’s voor een herstart te formuleren, zodat er nauwelijks 
aanlooptijd nodig is als de maatregelen verruimd worden. Dat vereist inzet van faculteiten, zodat 
het punt in het komende CBO aan de orde zal komen, maar ook van de diensten. Het streven moet 
zijn z.s.m. op het niveau van wat gepland was voor het 1e semester te komen. 
 

3. Verslag Collegevergadering d.d. 5 januari jl. 
Het verslag wordt aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

4. Benoeming hoogleraar Orbita Chirurgie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Orbita Chirurgie in de Faculteit der 
Geneeskunde AMC-UvA voor 30,4/38e deel van de volledige werktijd. 
 

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Algorithms, Optimization and Game Theory in de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Algorithms, Optimization and Game Theory vanwege de stichting Bèta Plus in de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd. 

 
6. Aanpassen reglement UvA Erepenningen  

Het College heeft in 2019 een commissie stapenningen ingesteld die zich bezighoudt met adviezen 
voor aanvragen voor het toekennen van die onderscheiding. De commissie adviseert nu tot 
aanpassing van het reglement en voortaan te spreken van UvA erepenning in plaats van 
stapenning. 
Het College heeft enkele vragen bij het aangepaste reglement; Ten Dam neemt daarover contact 
op met Fischer, die de commissie voorzit. Daarna keert het stuk terug op de agenda van het 
College. 
 

Datum 
 
Onderwerp 
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 januari 2021 
 

Verslag door 
S.E. von Meyenfeldt 

 

College van Bestuur 
  

Bestuur en Bestuursstaf 
 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

 
T 020 525 2880 

www.uva.nl Verslag 



2 
 
 
 

7. Implementatie IP 
In aanwezigheid van Boels 
Reeds voor de vaststelling van het Instellingsplan eind 2020 werd nagedacht over welke 
hulpstructuren de UvA nodigt heeft om invulling te geven aan de ambities uit het plan. Deze 
gedachten, met als kernpunt een hoofdrol voor de staande organisatie, zijn door Boels verwoord in 
een bespreeknotitie.  
Het College stelt diverse vragen over de voorgestelde werkwijze en kan zich vinden in de 
gedachten achter de notitie, die op enkele punten tekstueel wordt verhelderd.  
Verder spreekt het College kort over het overzicht van acties die het IP suggereert; deze acties 
dienen op zo kort mogelijke termijn belegd te worden bij opdrachtnemers, zodat hen gevraagd kan 
worden op de implementatie ervan te reflecteren (in een impactanalyse bijv.) 
Afgesproken wordt, buiten vergadering een eerste reactieronde op deze lijst te organiseren en deze 
in de komende Collegevergadering te laten terugkeren. 
 

8. Bestuurlijke overleggen  
VSNU:  
a. Vergaderset extra VSNU SOO i.z. BSA: de set wordt doorgenomen. In de volgende 

vergadering zal de UvA haar lijn bepalen, o.b.v. de uitkomsten van deze extra SOO. 
b. Vergaderset overleg VSNU-VH over UAS PD-plan: de set leidt niet tot opmerkingen.  

Vergaderset extra over SBF: in dit overleg stond het PwC onderzoek centraal. 
 

Overige overleggen:  
c. Verslag CvB retraite 9 november: het verslag leidt niet tot opmerkingen.  
d. Agenda OV + art. 24 overleg CSR 12 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
e. Agenda COR 15 januari: de agenda wordt doorgenomen.  
f. Agenda UCLO 15 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
g. Conceptagenda BVO 20 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
h. Conceptagenda CBO 21 januari: de agenda wordt doorgenomen.  

  
9. Aandachtspunten- en actielijsten  

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender 
TKN - Timetable Collegevergaderingen 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december 2020 

 
10. Mededelingen  
a. Terugblik Dies Natalis 2021: de Dies is voorspoedig verlopen, er zijn de nodige complimenten 

voor de organisatoren ontvangen.  
b. Omgaan met bijzondere emails en ongebruikelijke communicatie: het College kan zich vinden in 

de bijgevoegde werkwijze, maar verzoekt ruimte om in bijzondere gevallen persoonlijk te kunnen 
reageren. Dit wordt verwerkt in het memo.  

• Het College staat kort stil bij het overlijden van voormalig vicevoorzitter Rob Scheerens.  
• Lintsen heeft een interview aan Folia gegeven inzake het Huisvestingsplan; het artikel is 

inmiddels gepubliceerd en geeft een goede weerslag van de feiten. 
• Van Beek meldt dat gewerkt wordt aan een brandbrief over het belang van fysiek onderwijs.  
• Lange heeft met het programma Onderwijslogistiek en het AC vragen van Folia beantwoord over 

de vakaanmelding, waarover binnenkort een artikel zal verschijnen.  
 

11. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 januari 2021.  
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