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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Kassabian (student-

assessor), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 

 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 30 november jl. 

Het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Vestiging van de leerstoel Curriculumstudies, vanwege de Stichting Leerplanontwikkeling,  
in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Het College besluit de Stichting Leerplanontwikkeling toe te laten tot het vestigen van een 
leerstoel Curriculumstudies in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.  
 

4. Voortgangsrapportage Arbo en Veiligheid UvA 2020  
Het College heeft met instemming van de COR in het eerste kwartaal van 2021 het Arbobeleid 
2020 vastgesteld. In het Arbobeleid 2020 is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie van het 
voorgaande jaar wordt gedaan en een planning voor het komende jaar wordt gemaakt van de 
Arboactiviteiten, zowel op decentraal en centraal niveau. De voortgang van de algemene UvA-
brede Arboactiviteiten zoals beleidsontwikkeling en de RI&E’s, waarover besluitvorming en 
medezeggenschap op centraal niveau zijn belegd, maken onderdeel uit van deze rapportage. 
Daarnaast geeft de rapportage op hoofdlijnen een beeld van de decentrale Arboactiviteiten en de 
stand van zaken van de decentrale RI&E’s. 
Het College neemt kennis van de voortgangsrapportage, die doorgestuurd wordt aan de COR.  
 

5. Jaarverslag incidenten Registratie en Analyse 2020  
Het jaarverslag van de incidentenregistratie en -analyse geeft een weergave van de aantallen 
incidenten, de achterliggende oorzaken en de gevolgen van de gemelde incidenten in 2020. Het 
jaarverslag biedt de organisatie de mogelijkheid te leren van de incidenten om de kans op 
herhaling te verkleinen. Verder geeft de analyse inzicht op welke wijze de registratie en de 
opvolging van incidenten kan worden verbeterd. 
In de bijgevoegde memo worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag 
toegelicht, inclusief de wijze waarop de afdeling Integrale Veiligheid opvolging gaat geven aan 
de aanbevelingen.  
Het College neemt kennis van het jaarverslag en kan zich vinden in de voorgestelde aanpak.   
 

6. Bestuurlijke overleggen  
UNL:  

a. Vergaderset SSPG 10 december met annotatiememo: het College neemt de agenda door.   
b. Vergaderset Bestuursvergadering 10 december: het College neemt de agenda door.  
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Overige overleggen: 

c. Agenda BO UvA-VU 13 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
d. Conceptagenda RvT vergadering 15 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
e. Conceptagenda CBO 16 december: het College bespreekt enkele agendapunten voor het 

komende CBO.  
 

7. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender  
TKN - Timetable Collegevergaderingen 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2021 
 

8. Benoemingen gelieerden/commissies 
a. Benoeming voorzitter CWI: het College besluit conform voorstel mevrouw prof. mr. J.E. van 

den Brink te benoemen tot voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, met 
ingang van 1 januari 2022 voor een termijn van 4 jaar.  
 

9. Mededelingen  
a. Corona (i.a.v. Eggers, Grem, Voortman, Weijermans):  

Weijermans licht de mogelijke scenario’s toe voor de invoering van het CTB bij de UvA, mocht 
dat wettelijk verplicht worden, en vraagt het College aan te geven welke niet wenselijk zijn; de 
resterende opties worden in de komende weken verder uitgewerkt.  
Verder heeft het CCT Onderwijs een voorstel uitgewerkt voor handelingsruimte rond toetsen, 
die moet helpen voorkomen dat studenten met klachten toch naar een tentamen komen. Er 
worden enkele opties besproken met decanen.  

b. Bijdrage muurschildering Johanna Westerdijk: het College geeft gehoor aan het verzoek van de 
initiatiefnemers om een bijdrage te leveren aan het realiseren van een muurschildering voor 
Johanna Westerdijk.  

• Lintsen meldt dat in de SBF is gesproken over de evaluatie van de totstandkoming van de cao, 
en de voortgang van de banenafspraak. Hoewel de UvA in eerste instantie zeer goede resultaten 
boekte, zit zij nu in de middenmoot. Het niet voldoen aan de banenafspraak, die afloopt in 2026, 
leidt tot een boete. Verder kwam de prescan op de kwaliteitsafspraken van de NVAO aan de 
orde.  

• Lintsen meldt dat de vergadering met de Auditcommissie goed verliep; de commissie voorziet 
de begroting van een positief advies aan de Raad van Toezicht. Verder vond ook het periodieke 
overleg plaats van de voorzitters van de Auditcommissies van UvA en HvA. Daarin werd 
gesproken over het eindrapport van Samen Doen en de ontwikkelopdracht voor de gezamenlijke 
diensten die in voorbereiding is.  

• Maex vraagt naar activiteiten voor Dry January; er is het nodige in voorbereiding, o.m. naar 
aanleiding van een initiatief van de CSR dat gesteund wordt door de studentenartsen. 
Binnenkort volgt communicatie.  

• Maex heeft deze week de gelegenheid gehad om in het Europees Parlement te spreken over het 
belang van de digitale onafhankelijkheid van universiteiten.  

• Maex meldt dat gekeken wordt naar mogelijk digitale uitreiking van de eredoctoraten tijdens de 
Dies; verder is nog de intentie dat de bijeenkomst met een beperkt aantal aanwezigen in de Aula 
plaatsvindt, mits de coronamaatregelen dat toelaten. 

• Kassabian woonde de vergadering van de GV over de begroting bij. 
• Ten Dam spreekt bij de opening van het Research Centre for Longevity Risk van de FEB. 
• Ten Dam opent tevens de tentoonstelling van het werk van Peter van Straaten in het Allard 

Pierson.  
 

10. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
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Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 december 2021.    


