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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 Grem, Voortman, Weijermans en Zuijdam 
• Stand van zaken – DCT updates 67 en 68: Euving licht toe dat het servicedocument van OCW 

naar verwachting eind deze week gepubliceerd wordt. Er zijn veel vragen gekomen n.a.v. 
Update 67. Deze zijn in Update 68 deels beantwoord; op sommige punten wordt nog gewacht 
op informatie. Er zijn studenten en docenten die zich afvragen of het onderwijs op de campus 
goed zal verlopen, maar de algemene indruk is dat men blij is dat de universiteiten weer kunnen 
starten.  

• Update programma intreeweek en coronaregels: de organisatie moest vroeg in de zomer een 
aantal keuzes maken en heeft toen gekozen voor programmering op 1,5m. Door deze keuze kan 
de organisatie nu cf. planning de intreeactiviteiten uitvoeren. Er is veel contact met de GGD, die 
een priklocatie inricht op de REC-campus. Die is vooral bedoeld voor internationale studenten, 
maar indien er voldoende ruimte is, kunnen ook medewerkers en Nederlandse studenten daar 
terecht.  

• Vooruitblik Opening Academisch Jaar 6 september: ook voor de OAJ geldt het maximum van 
75 deelnemers in de Aula; bij de uitnodigingen wordt daarmee rekening gehouden. Het 
programma is uiteraard ook streaming te volgen.  

• Memo FS – aanpak handhaving: het College is akkoord met de voorgestelde aanpak voor de 
handhaving. 

• Overzicht issues rond tentaminering en oplossingen: in het concept-servicedocument is nog niet 
aangegeven hoe omgegaan wordt met het maximum van 75 personen bij tentamens; een motie 
van de Kamer vroeg daar aandacht voor. Wanneer dat maximum in september ook voor 
tentamens geldt, raakt dit de toetsing van 14.000 studenten. Ten Dam neemt het vraagstuk mee 
naar de SSPG. De mogelijkheid van proctoring blijft beschikbaar, als toetsing op locatie 
vanwege Covid-maatregelen niet mogelijk is en er geen alternatieven zijn.  

• Voorstel ACTA aanpassing prekliniekruimte: het College is akkoord met het voorstel van 
ACTA: het betreft een unieke situatie die zich alleen bij ACTA voordoet, en de aanpassing is 
noodzakelijk in het kader van het wegwerken van de onderwijsachterstanden. De VU heeft 
heden een gelijkluidend besluit genomen.  

• Beëindiging fiscale toepassing vergoeding reiskosten per 1 sept 2021: per september wordt 
gewerkt met werkelijke kosten; communicatie hierover is voorbereid.  

• Thuiswerkvergoeding op declaratiebasis per 1 sept 2021: er vindt deze week nog overleg plaats 
in VSNU-verband dat kan leiden tot aanpassing van het voorstel voor de vergoeding, die 
voortvloeit uit de nieuwe cao. Het stuk keert terug in de volgende vergadering.  
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• Communicatie: Folia heeft vragen gesteld over de aanwezigheidsplicht, Communicatie bereidt 
een antwoord voor. Bij aanvang van het nieuwe academisch jaar wordt een videoboodschap van 
het College opgenomen in de Nieuwsbrief.  

• Zuijdam meldt vanuit het CCT Onderwijs signalen dat docenten nog onvoldoende tot rust zijn 
gekomen; daar wordt begrip voor gevraagd. Euving vult aan dat de belastbaarheid van de hele 
organisatie verlaagd is.  

• Docenten hebben behoefte aan een handreiking m.b.t. wat ze mogen vragen van studenten t.b.v. 
de veiligheid, en verdere tips & tricks. Zo’n handreiking wordt voorbereid als bijlage bij de 
volgende DCT Update.  

• Het servicedocument vraagt om “met medewerkers en studenten die om gezondheidsredenen 
nog aarzeling of angst hebben om de 1,5 meter los te laten tot passende oplossingen te komen”. 
Voortman en Weijermans gaan na of de procedure voor werken/studeren met een 
functiebeperking toereikend is hiervoor.  
 

3. Verslag Collegevergadering d.d. 6 juli  jl. 
Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.  
 

4. Benoeming hoogleraar Musea, erfgoedcollecties en digitaal curatorschap in de Faculteit 
der Geesteswetenschappen 
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Musea, 
erfgoedcollecties en digitaal curatorschap in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38e 
deel van de volledige werktijd.  
 

5. Vestiging van de bijzondere leerstoel Financieel recht vanwege de Stichting tot 
Bevordering van Onderwijs en Onderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  
Het College besluit de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Financieel Recht 
in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het College stemt in met de benoeming van de 
voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel voor 1,9/38e deel van de 
volledige werktijd.  
 

6. Addendum model OER 2021-2022 
De addenda op de huidige modellen OER zijn opgesteld teneinde de vorm waarin het onderwijs 
gegeven wordt dan wel de wijze waarop de toetsing/tentaminering plaatsvindt te kunnen 
aanpassen als de situatie daartoe noopt. De addenda zijn tot stand gekomen op basis van de 
wetswijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende 
tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 en de 
ministeriele regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19 teneinde de afwijkende 
inschrijving mogelijk te maken voor het studiejaar 2021-2022.  
Het College stelt de addenda op de modellen OER conform voorstel vast. 

 
7. Jaarverslag vertrouwenspersonen UvA 2020  

In aanwezigheid van Voortman en Grem 
Het jaarverslag vertrouwenspersonen wordt opgesteld door de coördinator vertrouwenspersonen 
op basis van de input van de verschillende vertrouwenspersonen. Vanwege corona zijn de cijfers 
dit jaar lastiger te duiden, maar er zijn wel enkele aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling. 
Die ontwikkeling loopt parallel aan andere activiteiten in het domein van Sociale Veiligheid, 
zoals de campagne die binnenkort start en de reglementen van Klachtencommissie en 
Ombudsfunctionaris, die binnenkort beschikbaar komen. 

 
8. Bestuurlijke overleggen  

VSNU: geen 
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Overige overleggen: 
a. Agenda heisessie CvB en CSR 24 augustus: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
b. Overdrachtsoverleg CSR 31 augustus + diner: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 

 
9. Aandachtspunten- en actielijsten  

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

10. Mededelingen  
• Lintsen meldt dat overleg heeft plaatsgevonden van UvA, VU, HvA en studentenorganisaties 

(incl. medezeggenschap) over de spits in het OV. De partijen waren het uiteraard graag eens dat 
studenten niet op basis van onvolledige informatie uit de spits geweerd mogen worden.  

• In deze bijeenkomst is ook gesproken over de brand in de studentenflat van DUWO; er komt 
een brief van Lintsen, Nollen en Reuling aan de betreffende studenten om ook hulp vanuit de 
instelling aan te bieden en er is een bijdrage geleverd aan de crowdfundingsactie.  

• De werkzaamheden aan de Hogehilweg zijn grotendeels afgerond; een afdeling heeft de 
afgelopen weken al in het pand gewerkt. Zodra de diensten helemaal in het pand zijn getrokken, 
wil het College een bezoek brengen.  

• Maex heeft deze zomer met Dijstelbloem een bezoek aan de Humboldt Universität gebracht, 
waarbij men activiteiten rond kunst en citizen science toelichtte. Maex en Dijstelbloem zullen 
bezien hoe via o.m. IAS voor de UvA invulling aan dat thema kan worden gegeven.  

• Euving meldt dat Van Oosterzee de positie van directeur BAU waarneemt.  
• Ten Dam informeert n.a.v. de berichten uit Afghanistan of de UvA deelnemer is van Scholars at 

Risk; dit wordt nagegaan.  
 

11. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 31 augustus 2021.    


