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Aanwezig: Maex (voorzitter), Lange (woordvoerder), Euving, Kassabian (student-assessor), 

Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag) 
Afmelding:  Ten Dam 
 
1. Opening 

 
2. UNL hoofdlijnen 

In aanwezigheid van Boels 
Lintsen woonde heden een extra overleg van UNL met de minister bij en koppelt daaruit terug.  
 

3. Verslagen Collegevergaderingen 13 en 19 april 2022 
Het College stelt de verslagen met enkele tekstuele wijzigingen vast.  
 

4. Projecten kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten 
In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget 
gereserveerd voor de aanpassing van onze onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor 
kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en 
whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te vragen 
voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten goede 
komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De adviescommissie heeft 
op de vergadering van 17 maart jl. positief geadviseerd op drie projecten. 
De decaan FMG doet een aanvraag voor het inrichten van de onderwijsruimtes voor de 
bacheloropleiding Computational Social Sciences (CSS). Het gaat om meubilair, AV-middelen 
en indelingstekeningen voor 6 werkgroepruimtes, 7 projectruimtes en voor de centrale 
ontmoetingsruimte voor docenten én studenten.  
De decaan FdR doet een aanvraag voor functionele aanpassingen in de Active Learning Space, 
waardoor hybride samenwerken in de drie subzalen tegelijk mogelijk wordt.  
De decaan FNWI doet een aanvraag om werkgroepruimte SP A1.22 in te richten voor hybride en 
activerend onderwijs.  
Het College keurt conform voorstel de aanvragen van FMG, FdR en FNWI goed.  
 

 
5. Bestuurlijke overleggen  

UNL: geen 
 

Overige overleggen 
a. Conceptagenda UOC 3 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 

 
6. Aandachtspunten- en actielijsten  

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

7. Mededelingen 
• In de bestuursvergadering van UNL is gesproken over de manier waarop de afgesproken 

jaarlijkse cyberaudit bij instellingen vorm kan krijgen. De CISO’s zullen zich buigen over een 
voorstel.  

• Euving heeft een kritisch advies van de GOR ontvangen iz. de voorstellen voor BAU. Zij gaat 
hierover in gesprek met de GOR.  

• HO heeft Kassabian en Jhinkoe-Rai een rondleiding over het UK gegeven. 
• Kassabian merkt bij Politicologie de effecten van de docentenstaking: het kan nu voorkomen dat 

een 2e assignment gedaan moet worden zonder feedback op het eerste assignment.  
• Lange meldt dat verschillende media, waaronder RTL, vragen stellen over de aanwezigheid van 

studenten op de campus. Daarop is, met input van enkele docenten en opleidingsdirecteuren, een 
antwoordlijn geformuleerd. Hoofdlijn is dat het WO zich in een transitiefase bevindt, waarin 
zowel studenten als medewerkers wennen aan de terugkeer naar een volledig fysiek 
onderwijsprogramma.  
Met het oog op een eventuele volgende lockdown wijst Euving erop dat het grote belang van 
fysiek onderwijs onderstreept moet worden. Binnenkort volgt in dat kader een stuk over 
manieren waarop opleidingen daarop kunnen anticiperen, en een beleidsstuk over onderwijs na 
corona.  

 
8. Oekraïne 

De Update is n.a.v. opmerkingen bijgesteld en wordt zo spoedig mogelijk verzonden.  
 

9. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 mei 2022. 


