
1 
 
 
 

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

Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 14 april jl. 

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.  
Het College bespreekt twee mogelijke projecten in onderwijs, die mogelijk in aanmerking 
kunnen komen voor investering. Het eerste project betreft grondige evaluatie, met 
wetenschappelijke inbreng, van de maatregelen die nu genomen zijn in het snel digitaliseren van 
onderwijs. Het tweede idee is om in breder verband te werken aan bijv. het ontwikkelen van een 
minor. Dat komt ook tegemoet aan vragen om (internationale) samenwerking.  
Lintsen wijst erop dat 28 april a.s. de deadline is voor financiering uit de investeringsruimte van 
de UvA. Dat komt zeker voor het 2e idee te vroeg, maar het 1e voorstel is urgenter, wanneer de 
uitkomsten ervan bruikbaar moeten zijn voor de start van het komend academisch jaar. AcZ 
wordt gevraagd t.b.v. de Collegevergadering van 6 mei een voorstel te doen, i.a.m. FP&C voor 
de financiële dekking.  
 

3. Mededelingen  
a. AI: er heeft een virtuele lunch met de AI-coalitie plaatsgevonden; Nijboer heeft verslag 

uitgebracht van haar activiteiten. Heden volgt het webinar over het voorstel van de landelijke 
coalitie. Ten Dam zal daar aandacht vragen voor de service-industrie en voor talent.  

b. AMDEX: bezien wordt of enkele instellingen alvast een klein opstartproject zouden kunnen 
vormgeven, vooruitlopend op de grotere pilot vanaf november. Er volgt nog een uitgebreide 
toelichting op de gekozen insteek, en een overzicht van de vragen die worden gesteld aan 
deelnemende instellingen.  

c. Vakantieoverzicht: het overzicht keert terug in de vergadering van 6 mei a.s. 
• De CSR heeft gevraagd om hulp m.b.t. XIOR, die studentenhuisvesting exploiteert in o.m. 

Diemen. De UvA heeft met XIOR geen contract, maar verwijst wel naar hen door. XIOR stelt 
zich jegens internationale studenten op dit moment weinig coulant op, en lijkt de eigen regels 
niet toe te passen. De UvA heeft XIOR daarover een brief gestuurd, en een standaardbrief ter 
beschikking gesteld aan studenten die protest willen aantekenen.  

• Euving heeft in de overlegvergadering met de GOR voornamelijk over coronazaken gesproken, 
men vroeg aandacht voor de inspanningen van OBP. Lintsen vult aan dat hij i.o.m. Reuling heeft 
afgesproken een vlog te maken voor de medewerkers van de diensten.  

• De Auditcommittee heeft zich gebogen over de jaarstukken en de recente audits.  
• De commissie O&O van de RvT heeft gesproken over Instellingsplan, jaarverslag en 

coronaeffecten. 

Datum 
 
Onderwerp 
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 21 april 2020 
 

Verslag door 
S.E. von Meyenfeldt 

 

College van Bestuur 
  

Bestuur en Bestuursstaf 
 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

 
T 020 525 2880 

www.uva.nl Verslag 



2 
 
 
 

• In de vergadering met de COR ging de meeste aandacht uit naar de verlenging van het 
arbocontract. De COR staat kritisch tegenover de Arbodienst, maar heeft aangegeven o.b.v. het 
verbeterplan te zullen instemmen met een verlenging van 2 jaar.  

• Er is een mailwisseling met decanen ontstaan over de communicatie m.b.t. de zachte knip vanuit 
het CCT. Deels wordt de discussie veroorzaakt doordat sommige opleidingen graag zouden 
vasthouden aan de harde knip, hetgeen niet mogelijk is nu OCW een zachte knip heeft 
afgekondigd. Maex stuurt ter afsluiting van de discussie een mail aan decanen. 

• UvA Sociaal heeft het College per brief gevraagd om de nodige acties ter ondersteuning van de 
verkiezingen voor de studentenraden. De meeste van deze acties waren al in gang gezet. Lange 
zorgt voor een conceptantwoord.  

• 2 Studenten van de VU hebben de aandacht van de universiteiten gevraagd voor een safety net 
policy, waarbij een daling van het gemiddelde cijfer door coronagevolgen niet wordt 
meegerekend (en een stijging van het gemiddelde wel). Vraag is of zoiets mogelijk is; JZ wordt 
verzocht een antwoord voor te bereiden i.a.m. AcZ en de VU.  

  
4. Instellen leerstoel, samenstelling BAC, verkorte procedure en benoeming hoogleraar  

Data, Culture & Institutions in de Faculteit der Geesteswetenschappen  
Het College besluit conform voorstel tot het instellen van de leerstoel Data, Culture & 
Institutions in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Tevens is het College akkoord met het 
voeren van een verkorte procedure en de voorgestelde BAC, zodat het College nu ook besluit de 
heer dr. T. Poell te benoemen tot hoogleraar op de genoemde leerstoel voor de volledige 
werktijd. 
 

5. Advies commissie Instellingscollegegeld 
Het College heeft op advies van de Commissie Instellingscollegegeld 2019 (d.d. 20 juni 2019) 
en op basis van het Beleid t.a.v. de instellingscollegegeldtarieven (p. 6, paragraaf 8) besloten om 
de methodiek voor het berekenen van de instellingscollegegelden te evalueren. Deze evaluatie 
heeft plaatsgevonden, waarbij de commissie bijzondere aandacht had voor: de berekenings-
methodiek in het licht van recente ontwikkelingen; de gehanteerde opslag voor niet-EER 
studenten; de mogelijkheid voor het opnemen van een waiverregeling voor vertraagde 
studenten; en marginale tariefverschillen ten opzichte van de UvA standaardtarieven.  
Op basis van deze evaluatie adviseert de commissie het volgende ten aanzien van het beleid: 
1. Baseer de berekeningsmethodiek op de geschoonde rijksbijdrage. 
2. Verwerk de middelen wet studievoorschot in het standaardtarief. 
3. Stel tarieven voor drie jaar vast en het beleid voor zes jaar. 
4. Continueer het beleid t.a.v. de opslag voor niet-EER studenten. 
5. Neem geen waiverregeling op voor vertraagde studenten. 
De commissie doet ten aanzien van het proces de volgende aanbevelingen: 
6. Verbeter de communicatie naar faculteiten ten aanzien van de procedure. 
7. Laat twee CSR-leden deelnemen aan de Commissie ICG. 
Het beleidsdocument ICG is geactualiseerd en de aanbevelingen van de commissie zijn 
verwerkt.Het College kan zich vinden in de aanbevelingen en de bijstelling van het 
beleidsdocument en legt dit voor advies voor aan de CSR.  
 

6. Bestuurlijke Kalender 2021 vergaderoverzicht  
Het College neemt de lijst van vergaderingen door en brengt daarin enkele aanpassingen aan. 
Met inbegrip van deze aanpassingen zullen de overleggen voor 2021 worden ingepland. 
 

7. Voorwoord Jaarverslag 2019  
Het College bespreekt de concepttekst en geeft Lange enkele verzoeken mee. 
 

8. Bestuurlijke overleggen  
VSNU 

a. Vergaderset Bestuursvergadering 24 april: het College bespreekt de vergaderset.  
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Overige overleggen  

b. Agenda UCO 23 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
 

9. 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. Onderzocht wordt, in hoeverre sommige 

werkbezoeken zich lenen voor een online vorm.  
d. Overzicht besluiten buiten vergadering april 2020: het College neemt kennis van het overzicht.  

 
10. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 28 april 2020.  


