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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, De Jong (verslag), 

Kassabian (student-assessor), Lintsen, Maex  
 
1. Opening   
  
2. Update Coronazaken 

In aanwezigheid van Grem, Voortman, Weijermans en Zuijdam 
a. Stand van zaken: Euving meldt dat begin deze week een DCT-update is verstuurd met een 

verheldering op een aantal punten, waaronder het mondkapjesbeleid en kader voor activiteiten 
van studieverenigingen. Het nieuwe weegmoment voor maatregelen is medio februari, dus tot 
die tijd wordt er weinig nieuws verwacht. Na het aflopen van blok 4 zou veel onderwijs ook 
weer fysiek op de campus plaats moeten vinden. Het blijft hierbij zaak om de verzuimcijfers, bij 
docenten én studenten, goed te blijven monitoren en adequate voorbereidingen te treffen. 
Zuijdam geeft aan dat in UNL-verband opnieuw wordt gewerkt aan een landelijke lijn omtrent 
de zachte knip i.v.m. de corona-omstandigheden. Vorig jaar werd een norm van maximaal 15 
EC gehanteerd voor doorstroming, maar het is nog niet duidelijk waar het dit jaar op uitkomt.  
Gemeld wordt dat de UNL aan de slag gaat met een langetermijnstrategie m.b.t. corona. In 
eerste instantie pakken de hoofden strategie en het IV-netwerk binnen de UNL dit op. Daarna 
volgt bespreking in de SOO. 

b. Memo studentenwelzijn: N.a.v. een ongevraagd advies van de CSR is een memo over 
studentenwelzijn aan de UvA opgesteld op basis van verschillende informatiebronnen. 
Geconstateerd wordt dat de problematiek met name toenam rond de avondklok en bij 
internationale studenten. Besloten wordt om een oplegger bij het memo te maken waarin context 
en kaders worden gegeven en het vervolgens ter bespreking voor te leggen aan de CSR. 

 
3. Verslag Collegevergadering d.d. 25 januari jl.   

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 
N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat er een goed gesprek met wethouder Groot Wassink over 
het voorgestelde convenant onderwijs aan ongedocumenteerden heeft plaatsgevonden. 

 
4. Benoeming hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie in de Faculteit der 

Geneeskunde (AMC-UvA) 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Klinische en Experimentele 
Audiologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd. 
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5. Benoeming hoogleraar Politiek Pluralisme in de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Politiek Pluralisme in de Faculteit 
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor de volledige werktijd. 

 
6. Audit Promotie Volg  

Het project Promotie Volg richt zich op de implementatie van een geautomatiseerd systeem dat 
faculteiten de mogelijkheid biedt het promotietraject van promovendi te ondersteunen. In 
december 2020 heeft de stuurgroep van het project Promotie volg het project on hold gezet 
omdat een deel van de stuurgroepleden onvoldoende vertrouwen had in de kwaliteit van de 
eindoplossing. Hierop heeft het College de afdeling Audit gevraagd om een audit uit te voeren. 
In de Audit wordt een analyse gemaakt van de status van het project en worden aanbevelingen 
gedaan voor het vervolg. Het College neemt kennis van de Audit en stelt de bestuurlijke reactie 
vast. 

 
7. Audit Informatiebeveiliging 

In 2021 is door een onafhankelijke auditor (KPMG) een audit uitgevoerd op basis van het SURF 
normenkader Informatiebeveiliging naar de status van Informatiebeveiliging bij de UvA/HvA, 
met de scope ICTS en het CISO office. Het rapport bevat een aantal adviezen om de volgende 
stap te zetten naar een hoger volwassenheidsniveau. Het SURF normenkader IB is afgeleid van 
de internationale standaard voor Informatiebeveiliging ISO 27001 en 27002. Deze normen zijn 
ook opgenomen in het vastgestelde informatiebeveiligings-beleid van de UvA. Het door SURF 
toegepaste NBA volwassenheidsniveau beschrijft de basis die nodig is om het 
volwassenheidsniveau aan te tonen. De instellingen hebben met elkaar afgesproken om te 
streven naar een volwassenheidsniveau van 3, op een schaal van 1 tot 5. Het auditrapport stelt 
vast dat het volwassenheidsniveau van het procesbeheer bij de UvA/HvA is verbeterd ten 
opzichte van de audit van 2019, maar nog wel onder het gewenste basisniveau ligt. Er zijn veel 
maatregelen genomen die de informatiebeveiliging hebben verbeterd, maar de documentatie 
daarvan is nog niet overal zodanig dat de auditor het effect kon vaststellen. Het College neemt 
kennis van de audit en stelt de bestuurlijke reactie met een tekstuele wijziging vast.  

 
8. Auditplan 2022  
Het plan voor uitvoering van een aantal audits in 2020 is gebaseerd op bilaterale gesprekken met 
alle stafhoofden en dienstdirecteuren. Prioritering is tevens gebaseerd op de urgentie, het 
universiteitsbrede of eenheidsoverschrijdende karakter van de kwestie, de verhouding tot de 
ambities uit het Instellingsplan, de spreiding over de diverse beleidsterreinen, de beschikbare 
resources van de afdeling Audit, het verwachte tijdsbeslag van de afzonderlijke audits en de 
mogelijkheid voor eventuele extra audits die zich gedurende het jaar aandienen. Het College 
stelt het Auditplan met enkele tekstuele wijzigingen vast.  
 

9. Bestuurlijke overleggen 
UNL - geen 
 
Overige overleggen 
a. Agenda UOC 1 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
b. Agenda commissie O&O 2 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
c. Agenda BVO SLA 2 februari: Lintsen benadrukt het belang van een aparte BVO-sessie over 

de SLA-cyclus.  
d. Agenda heisessie CvB-COR 4 februari: Ten Dam kondigt aan dat het voornaamste 

bespreekpunt hybride werken is. Hierover wil het College graag een open gesprek voeren 
met de COR. 

e. Agenda Auditcommissie 7 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
f. Programma werkbezoek FMG 7 februari: Ten Dam meldt dat het werkbezoek wordt 

verplaatst. 
g. Conceptagenda werkbezoek CvB aan FdR 9 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
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h. Conceptagenda UCO 10 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
 
10. Aandachtspunten en actielijsten  

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender  
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2022 
 

11. Mededelingen 
a. Overzicht cijfers studentenwelzijn: Is besproken onder 2b. Update coronazaken. 
• Studentenhuisvesting: Lintsen heeft een bestuurlijk overleg over studentenhuisvesting gehad 

met wethouder Wedemeijer, die erg geïnteresseerd was in de kwestie. Een actueel issue is 
de nieuwe huisvesting in Amstelveen in de aanvliegroute van Schiphol. 

• Middelen regeerakkoord: In UNL-verband worden gesprekken gevoerd over de verdeling 
van de extra middelen voor het HO die staan aangekondigd in het regeerakkoord. Voor 
universiteiten is het PWC-rapport belangrijk, omdat daarin wordt onderbouwd dat de sector 
te kampen heeft met een structureel tekort.  

• De GV heeft middels een brief ingestemd met de begroting 2022. Over de twee 
belangrijkste bezwaarpunten van de GV, het allocatiemodel en het huisvestingsplan, zijn 
procesafspraken gemaakt. Een reactie op de brief wordt voorbereid.  

• Ten Dam koppelt terug uit een overleg met de UCLO. Een aandachtspunt is de duur van de 
afhechting van besluiten aan de UvA-zijde. Daarnaast heeft de UCLO de vraag neergelegd 
of ze eens per maand een bericht in de nieuwsbrief voor medewerkers mogen plaatsen. Van 
Dijk kijkt wat hier mogelijk is.  

• EPICUR: Er lijkt een beweging gaande waarin European Universities steeds meer aandacht 
zullen krijgen, in verhouding tot het huidige stelsel. Dit is een ontwikkeling die goed 
gemonitord moet worden. 

• Maex meldt dat er onlangs een LERU-position paper is gepubliceerd over Erkennen en 
Waarderen in Europees verband.  

• Maex was onlangs aanwezig bij een gesprek tussen de kenniscoalitie en Elsevier over Open 
Access.  

• Kassabian is benaderd door het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam 
om de samenwerking voort te zetten en om hen te helpen met het werven van studenten die 
als bijbaan examentraining aan leerlingen willen geven. 

• Op 1 april start de nieuwe Coördinerend vertrouwenspersoon. 
• Op 5 februari vindt de demonstratie tegen het leenstelsel #Nietmijnschuld plaats. De UvA 

heeft hier via de sociale media-kanalen aandacht aan besteed.  
    

12. Rondvraag  
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 februari 2022. 
 


