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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von 

Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 maart jl. 

Het verslag is nog niet beschikbaar. 
 

3. Mededelingen  
a. Update CCT coronavirus: het College bespreekt kort de stand van zaken en de laatste informatie 

uit het CCT.  
b. WO in Actie : het College staat in principe positief tegenover de actie, en gaat graag in gesprek 

over de uitvoering ervan.  
• Maex vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van coaching voor de student-assessor, vanaf 

diens aantreden, o.m. om wegwijs te raken in de Bestuursstaf en de UvA. Euving beschikt over 
namen van coaches die, afhankelijk van de vraag, geschikt zouden zijn.  

• Maex heeft een gesprek gevoerd met Ferrari, de nieuwe president van de ERC. 
• Maex heeft een speech gegeven bij een LERU-bijeenkomst van decanen, waarin zij aandacht 

heeft gevraagd voor de onafhankelijkheid van universiteiten, die weerklank vond.  
• Lintsen was bij de kick-off bijeenkomst voor REC P, waar hij o.m. heeft toegelicht dat het pand 

UvA-breed ingezet zal worden.  
• Euving meldt dat zij deze week zal spreken bij de uitvaart van Bakkerus; Ten Dam zal de 

uitvaart bijwonen namens het College.  
• Ten Dam meldt dat in de COR-vergadering over Office 365 werd gesproken; er zijn nog enkele 

aandachtspunten meegegeven.  
 

4. Eindrapportage programma werkdruk 
Deze eindrapportage bestaat uit de onderdelen: afronding programma (publieke 
verantwoording); overzicht eindresultaten; discussienotitie Werkdruk. Een financiële 
verantwoording van het programma volgt. In een volgende vergadering zal de opdracht voor de 
commissie Werkdruk nader aangescherpt worden.  
De eindrapportage is geschreven als een publieke verantwoording aan de UvA-gemeenschap. 
Het College kan zich vinden in de eindrapportage en is akkoord met publicatie ervan.  
 

5. Huis van de sociale veiligheid: vertrouwenspersonen  
De memo beschrijft een voorstel voor aanpassing van de inrichting van het systeem van 
vertrouwenspersonen van de UvA. Het College kan zich vinden in de gekozen lijn en toetst deze 
graag bij decanen in het CBO van 12 maart a.s. 
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6. Instellingsplan 
In aanwezigheid van Brentjes en Vergeer 
Het College bespreekt een conceptbeschrijving van het Impuls-idee uit de Contouren. De 
gemaakte opmerkingen worden betrokken bij de uitwerking van de ambities, waarvan in de 
volgende vergadering een concept aan de orde komt.  
 

7. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: geen. 
 
Overige overleggen  

a. Agenda drie voorzittersoverleg UvA-VU-HvA 11 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
b. Agenda BVO (def) 11 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
c. Agenda CBO (def) 12 maart : de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
d. PO vergadersets maart 2020: de sets zijn akkoord; het College zal bij de eenheden vragen naar 

werkdruk en de maatregelen die op dat punt genomen zijn. 
 

8. 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: de lijst wordt doorgenomen.  
d. Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2020: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

9. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2020.  


