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

Euving, De Jong (verslag), Lintsen, Maex 
 
1. Opening   
 
2. Update Coronazaken 

In aanwezigheid van Peter Wurtz van 09:30u-10:00u  
• Vooruitblik persconferentie dinsdagavond 3 nov: De verwachting is dat er geen nieuwe 

maatregelen worden aangekondigd die het HO raken. Een eventuele sluiting van publiek 
toegankelijke locaties heeft naar verwachting geen gevolgen voor de UB-locaties, maar wel 
voor het Allard Pierson Museum.  

• Het College bespreekt hoe studenten actiever betrokken kunnen worden bij de inrichting van 
het (hybride) onderwijs in coronatijd, buiten het reguliere overleg met de CSR/FSR. Bij veel 
studenten bestaat de indruk dat er weinig wordt gedaan met hun ideeën. Dit punt zal in ieder 
geval aan de orde komen in het gesprek dat Ten Dam en Maex volgende week met het 
nieuwe ASVA-bestuur hebben. Verder is van belang dat naast het betrekken van studenten 
op centraal niveau, de inbreng van studenten ook decentraal wordt georganiseerd (dicht op 
de uitvoering van het onderwijs). Van Beek vult aan dat het belangrijk is om inzicht te 
geven in de bestuurlijke afwegingen op centraal niveau.  

• Lintsen deelt mee dat de afspraken met de Vervoersregio na 1 januari op dezelfde manier 
worden gecontinueerd.   

• Euving heeft een uitvraag bij de directeuren bedrijfsvoering gedaan over de consequenties 
van een mogelijke verzwaring van de maatregelen.  
 

3. Verslag Collegevergadering d.d. 27 oktober jl.   
Het verslag wordt met een tweetal wijzigingen vastgesteld.  
 

4. Memo streefcijfer vrouwelijke hoogleraren 2020-2025  
In VSNU-verband is afgesproken een nieuw streefpercentage vrouwelijke hoogleraren voor de 
periode 2020-2025 vast te stellen. In 2015 hebben de Nederlandse universiteiten voor het eerst 
gezamenlijk per universiteit een streefpercentage voor vrouwelijke hoogleraren opgesteld. De 
UvA heeft zich destijds aan het streefpercentage van 25% vrouwelijke hoogleraren in 2020 
gecommitteerd. Als de benoemingen van nieuwe hoogleraren in de komende weken 
meegerekend worden komt de UvA uit op 24.9%. 
Het College staat stil bij effectiviteit van de tot nu toe genomen maatregelen en de verwachte 
ontwikkeling van hooglerarenbestand. Geconstateerd wordt dat naast het benoemingsbeleid, met 
specifieke aandacht voor een aantal individuele faculteiten, ook de uitstroom en de bestuurlijke 
last van reeds benoemde hoogleraren aandacht verdient. Het College besluit een streefcijfer van 
30% vrouwelijke hoogleraren in 2025 vast te stellen en door te geven aan de VSNU.  
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5. Bestuurlijke overleggen  

VSNU 
a. Vergaderset bestuursvergadering 6 november –geen opmerkingen n.a.v. de vergaderset. 
b. Vergaderset General Assembly 13 november –geen opmerkingen n.a.v. de vergaderset. 
 
Overige overleggen 
c. Agenda RvT commissie Bestuur, Personeel en Organisatie 5 november – Ten Dam merkt op 

dat in overleg met Brentjes een aangepaste agenda is opgesteld.  
d. Conceptagenda PBO FEB 12 november – geen opmerkingen n.a.v. de conceptagenda. 
 

6. Aandachtspunten en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender - geen opmerkingen n.a.v. de uitnodigingen 
en kalender.      
TKN - Timetable Collegevergaderingen – geen opmerkingen n.a.v. de timetable 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2020: het overzicht leidt niet tot 
opmerkingen. 

 
7. Mededelingen 

a. Voordracht nieuw lid RvT Asser Instituut: Het College stemt in met de benoeming van prof. 
mr. Ivo Giesen tot lid van de Raad van Toezicht bij het T.M.C. Asser Instituut. 

b. Memo definitieve instroomcijfers – Het College neemt kennis van de definitieve 
instroomcijfers. Achterhaald moet nog worden wat de hogere instroom voor gevolgen heeft 
op het marktaandeel van de UvA.  

c. Jaarverslag COBEX 2019 – Het College neemt kennis van het jaarverslag van het College 
van Beroep voor de Examens 2019. Van Beek merkt op dat het aantal beroepen in 
vergelijking met andere universiteiten hoog is.  

• Lintsen meldt dat de UvA na een langlopende discussie met de Belastingdienst over btw-
afdracht van gemengde activiteiten een schikkingsvoorstel heeft gedaan dat is geaccepteerd 
door de Belastingdienst.   

• Lintsen spreekt de wens uit om een Cybersecurity-overleg in te richten onder zijn 
voorzitterschap. Lintsen overlegt hierover met Euving om te zorgen dat dit niet interfereert 
met de reguliere ICT-governance.   

• Lintsen stelt voor om aan te haken bij de OZON tabletop crisismanagement simulatie van 
SURF. De oefening stond gepland voor dit najaar, maar is verplaatst naar 2021. Hoewel dit 
een flinke tijdsinvestering vraagt van medewerkers, is het belangrijk om mee te doen. 

• Het Diversity Forum heeft verzocht om het gesprek met het College op te nemen. Het 
College vindt dat het maken van opnames niet past bij de aard van het gesprek in de CvB-
uurtjes. Mochten er meer dan de maximale twintig deelnemers in gesprek willen gaan, dan 
biedt het College aan om een extra gesprek te organiseren. 

• Lintsen kondigt aan dat Wilma de Koning de portefeuille van Nicole Ummelen overneemt 
in de VSNU-Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF).  

• Maex heeft kennis gemaakt met de nieuwe rector van de Universiteit van Freiburg, een van 
de partnerinstellingen in het LERU-netwerk. Afgesproken is om in gesprek te blijven over 
het onderwerp Open Access. 

• Maex heeft een inspirerende LERU-Townhall Meeting bijgewoond over Artificial 
Intelligence. 

• Maex is Lead speaker op een online conferentie van European Universities op 4 november. 
Onderwerp is: Building the universities of tomorrow.   

• Er is een eerste voorstel over Dual-use van onderzoeksgegevens in de maak. Het College 
spreekt de wens uit om dit voorstel ook te bespreken in het Universiteitsforum en zal een 
verzoek neerleggen bij de agendacommissie.   

• Van Beek heeft gesproken met de FSR ACTA. Zij zijn bezig met een routekaart voor af- en 
opschaling van onderzoek. De FSR wordt goed betrokken bij het traject rond 



3 
 
 
 

kwaliteitsverbetering. Punt van aandacht voor het College is het beperkt aantal afgegeven 
licenties voor online proctoring wat vreemde roostertijden oplevert. 

• Van Beek heeft een goed gesprek gehad met de studentassessor van de RUG. 
• Het CvB van de UU heeft aangekondigd niet negatief tegenover het instellen van een 

studentassessor te staan. Van Beek zal zijn positieve UvA-ervaringen met de UU delen.  
• Van Beek is gevraagd om mee te denken over het instellen van een ombudsstudent binnen 

EPICUR. 
• Ten Dam was op 3 november aanwezig bij een theatershow van Stichting Time Out over 

studentenwelzijn. Hier is ook met bestuursleden van ASVA gesproken. 
• Ten Dam wordt op 9 november geïnterviewd in de serie Open Kaart van de Balie.  
• Het College staat stil bij het 25 jarig jubileum van Peter Vonk bij het Bureau 

Studentenartsen.  
• Ten Dam heeft een goed gesprek gehad met vertrekkend ASVA-voorzitter Emma Hilde 

Fuchs waarin is gereflecteerd op haar afgelopen bestuursjaar. 
• Ten Dam meldt uit de SSPG dat de deadline voor het Groeifonds naar achter is geschoven.  
• In het SSPG is daarnaast gesproken over samenwerking met China. Het College vindt het 

belangrijk dat de discussie in VSNU-verband wordt gevoerd. 
• Euving licht de status van enkele vacatures toe.  
• Van Dijk geeft een update over de reacties (in nieuwsmedia en op sociale media) op het 

rapport van de Externe commissie Sociale Veiligheid.   
 

8. Rondvraag  
Van Dijk heeft vanuit het team CDO de vraag gekregen of het College ook dit jaar aandacht aan 
het initiatief Orange the World wil schenken. Het College geeft aan graag zichtbaar 
ondersteuning aan dit initiatief te geven. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 november 2020. 
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