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

Euving, Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 25 augustus jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
 

3. Mededelingen  
a. AI: in CREA vond een prettige bijeenkomst van de AI-coalitie met de Nationale AI Coalitie 

plaats; een verslag is aan Collegeleden toegezonden. 
b. Huawei: het College bespreekt de recente artikelen in de pers, waaronder het interview van De 

Rijke en Van Harmelen in het FD. De VU is portefeuillehouder van het project en neemt 
daarom het voortouw in de communicatielijn, in nauwe afstemming met de UvA.  

c. Terugblik startbijeenkomst CSR: de bijeenkomst kende een prettige sfeer, het College kijkt 
terug op interessante gesprekken.  

d. Stand van Zaken bekostigingsonderzoek: een memo van de VSNU is bijgevoegd; er vindt deze 
week een bijeenkomst plaats van SBF en CFA over het onderwerp.  

e. Rapport Inspectie inzake declaratiegedrag (incl. reactie minister): het rapport concludeert dat 
bestuurders zich over het algemeen goed aan de regels houden en pleit voor uniforme regels 
voor wo en hbo. Binnen VSNU is recent juist afgesproken dat regels voor declaraties binnen 
het domein van de RvT vallen.  

f. Concept reactie op brief medezeggenschap inz. instemming kaderbrief CvB: het College brengt 
1 tekstuele wijziging aan in de brief.  

• Lintsen meldt dat het initiatief van FNWI en VU-collega’s, m.b.t. data-uitwisseling rond joint 
degrees, nu goed loopt.   

• Ten Dam was aanwezig bij de start van de fietstocht van #WOinActie van het REC naar het 
Domplein te Utrecht, onderdeel van de Tour of Academics-actie rond de opening van het 
academisch jaar.  

• Ten Dam nam deel aan een gesprek met de Nationale Ombudsman, in het kader van de pilot met 
ombudsfunctionarissen voor universiteiten. Aan de orde kwam onder meer het belang van 
eenduidige invulling van deze functie bij de verschillende universiteiten, zodat er helderheid is 
over de rol. Er komt een seminar over het onderwerp.  

• Van Dijk meldt dat vorige week voor het eerst de nieuwe externe Nieuwsbrief is verstuurd; deze 
kent een bredere doelgroep dan voorheen, toen de nieuwsbrief vooral aan perscontacten werd 
verstuurd. De eerste reacties zijn positief.  

• Euving meldt dat het CSB deze ochtend heeft besloten het bezwaar van de Coronapartij m.b.t. 
de studentenraadsverkiezingen ongegrond te verklaren. Dit betekent dat nu z.s.m. de brieven aan 
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verkozen SR-leden van betreffende faculteiten verzonden kunnen worden, die nog wachtten op 
bevestiging.  
 

4. Update Coronazaken:   
In aanwezigheid van Wurtz, Zuijdam en Swartjes  

a. Overleg Vervoersregio en afspraken: het akkoord is getekend. Wethouder Dijksma heeft 
aangegeven de werkgroep voorlopig te willen handhaven, om in brede samenstelling zorg te 
blijven dragen voor goede vormgeving van de spits.  

b. Vergroten betrokkenheid studenten: in de UCO wordt nagegaan in hoeverre het lukt om 
studenten allemaal 1x per week op de campus onderwijs te geven. Verder zijn activiteiten van 
studieverenigingen van groot belang om betrokkenheid en verbinding te versterken; opleidings- 
en onderwijsdirecteuren hebben een rol om die activiteiten te stimuleren. Aan een handreiking 
voor activiteiten van studieverenigingen wordt gewerkt. Euving en Zuijdam buigen zich i.a.m. 
BI over een uitvraagronde langs studieverenigingen, om bijv. in kaart te brengen welke 
problemen verenigingen precies ervaren bij het organiseren van activiteiten.  

c. Balans digitaal – fysiek onderwijs: Zuijdam licht toe dat een uitvraag is gedaan naar de 
benutting van de fysieke ruimte op de campus. Nog niet alle gegevens zijn daarvan 
beschikbaar, maar de indruk is dat niet alle ruimte wordt benut. Het onderwerp komt ook aan de 
orde in de UCO van deze week. Van belang is eventuele drempels voor fysiek onderwijs z.s.m. 
te identificeren en weg te nemen. Ook zijn er signalen dat technische ondersteuning voor het 
geven van hybride onderwijs op plekken nog ontbreekt; Van Tatenhove wordt gevraagd om 
daarvan een update te geven in de komende vergadering.   

d. Update gebouwen en logistiek: Swartjes meldt dat de eerste dag van het academisch jaar goed 
is verlopen. Aan het eind van de week krijgen gebouwmandatarissen een rapportage van het 
aantal aanwezigen (en eventueel het aantal incidenten). Het College zal deze rapportage ook 
ontvangen. Verder heeft FS gesprekken met leveranciers, waarvan sommigen het lastig hebben 
als gevolg van de coronacrisis. Focus is om in gesprek te blijven en om de dienstverlening op 
een goed niveau te houden.  

e. Communicatie: het streven is de DCT update wekelijks relatief snel na het overleg in de 
Collegevergadering te versturen.  

• De COR heeft gevraagd hoe de UvA omgaat met medewerkers die bewust naar een oranje 
gebied reizen. Deze vraag is uitgezet bij het kernteam HR/JZ.  
  

5. Benoeming hoogleraar Embedded Computer Systems in de Faculteit  
Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica 
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Embedded Computer 
Systems in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica voor de volledige 
werktijd.  
 

6. Benoeming hoogleraar Experimentele Fysica van Top Quarks in de Faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica 
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Experimentele Fysica 
van Top Quarks in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica voor de 
volledige werktijd.  
 

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Marine Palaeobiodiversity in de Faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Marine Palaeobiodiversity in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica voor 
7,6/38e deel van de volledige werktijd.  
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8. Benoeming bijzonder hoogleraar Dynamics of Crime and Violence in de  
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar 
Dynamics of Crime and Violence in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.  
 

9. Stuurgroep Functiebeperking  
In aanwezigheid van Telkamp 
De stuurgroep Studeren en werken met een functiebeperking heeft begin 2017 als opdracht 
meegekregen om de voortgang van de implementatie van het beleidsplan van dezelfde titel te 
bewaken en eventuele knelpunten op te lossen. Van juni 2017 tot februari 2020 heeft de 
Stuurgroep haar werkzaamheden verricht, in goede samenwerking en met brede betrokkenheid.  
De Stuurgroep biedt haar eindrapport aan, ter bespreking door het College van Bestuur. 
Vervolgens wordt de Stuurgroep opgeheven, en zal de aandacht voor dit onderwerp op reguliere 
wijze via de lijn geborgd worden. Structurele borging van het onderwerp wordt belegd bij een 
nog aan te stelen coördinator Integrale Veiligheid, samen met de beleidsmedewerker Integrale 
Veiligheid. Er zijn duidelijke resultaten bereikt in de afgelopen jaren, al is er nog belangrijk 
werk te doen in de nabije toekomst.  
Het College stelt Telkamp enkele verhelderende vragen over het rapport, dat aangeboden wordt 
aan CBO, COR en CSR. Telkamp is bereid het in die gremia nader toe te lichten.  
Het College spreekt waardering uit voor het werk van de Stuurgroep, en Telkamp als voorzitter 
daarvan, en dechargeert de Stuurgroep onder dankzegging.  

 
10. Bestuurlijke overleggen  

VSNU:  
a. Vergaderset extra SSPG 7 september: de set is nog niet ontvangen. 
 
Overige overleggen:  
b. Agenda OV CSR 1 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
c. Agenda UCO 3 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
d. Agenda COR 4 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
e. Conceptagenda RvT 9 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
f. Conceptagenda CBO 17 september: de agenda wordt doorgenomen.  
g. Conceptagenda’s PO’s diensten  sept 2020: de agenda van het PO ICTS wordt aangevuld.  
h. Bijeenkomst RvT-CvB-Decanen 27 oktober: onderwerp: het College bespreekt een 

suggestie voor een thema.  
 
11. Aandachtspunten- en actielijsten  

a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.    
d. Overzicht besluiten buiten vergadering september 2020: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

12. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 september 2020.  
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