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Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), 

Lange, Du Perron, Van Velzen, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Verslag Collegevergadering d.d. 30 november 2015 en gezamenlijke Collegevergadering 

UvA-HvA-VU d.d. 12 november 2015 
Het verslag van de Collegevergadering d.d. 30 november jl. wordt vastgesteld. 
Het verslag van de gezamenlijke Collegevergadering d.d. 12 november jl. levert geen 
opmerkingen op. 

 
2. Mededelingen 
• Opzet Jaarverslag 2015: belangrijkste toevoeging is een separaat hoofdstuk voor verslaglegging 

over de prestatieafspraken.  
• Er heeft voor de tweede keer een UvA-assessorenbijeenkomst plaatsgevonden; de frequentie 

van de bijeenkomsten is ongeveer 1x per maand. In dit overleg is gesproken over de 
mogelijkheden voor het vormen van een gezamenlijke visie op het assessorschap. Op een vraag 
van De Jong licht Schmidt toe dat ook gewerkt wordt aan het in kaart brengen van taken en 
bevoegdheden van het assessorschap aan de UvA, dat per eenheid zeer verschillend wordt 
ingevuld.  

• In de UCLO is o.m. gesproken over tijdelijke contracten aan de UvA.  
• Sociaal Plan CNA: De Jong heeft met het Lokaal Overleg gesproken over het Sociaal Plan 

CNA; er is een onderhandelaarsakkoord bereikt. Nu rest uitsluitend de ledenraadpleging van de 
bonden. 

• De Jong heeft een bijeenkomst van de HR-hoofden bijgewoond, waar o.m. is gesproken over de 
uitvoering van de HR-agenda. Men is goed met elkaar in contact gekomen en werkt samen aan 
afstemming en implementatie.  

• Deze week presenteert het AIAS zijn rapport over tijdelijke contracten aan de UvA. De Jong zal 
de presentatie namens het College van Bestuur bijwonen. 

• Van den Boom meldt dat een overeenkomst met Elsevier is bereikt over Open Access, waar de 
instellingen tot het middaguur op kunnen reageren. De overeenkomst betreft een groei in Open 
Access van 10% per jaar tot 30% in 2018. 

 
3. Hervormingsagenda 

Het College bespreekt de eerste indicaties van de kostenraming van de commissie Financiën en 
Huisvesting, die nog niet aan het College is aangeboden. Men is van mening dat de nu 
voorliggende kosten (ca. 560 k€) erg hoog liggen, en had op basis van de kosten van 
bijvoorbeeld de accountantscontroles verwacht dat deze eerder rond de 200-250 k€ zouden 
bedragen.  
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De vraag is of een dergelijk hoog bedrag aan dit onderzoek besteed moet worden, terwijl de 
commissie (net als de accountant en de Inspectie voor het Onderwijs) in zijn vooronderzoek 
constateert dat er geen financieel probleem is bij de UvA. Wanneer de begroting formeel wordt 
ingediend, zal dit de belangrijkste vraag zijn die ook met de medezeggenschap aan de orde 
gesteld moet worden. 
M.b.t. de commissie D&DC wordt Du Perron gevraagd om nogmaals nadrukkelijk aan te geven 
dat het College uitgaat van 200-250 k€ als redelijke kosten voor onderzoek van de commissies. 
 

4. Opheffing bijzondere leerstoel en instelling gewone leerstoel Internationale fiscale 
aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen; benoeming onbezoldigd 
hoogleraar Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen 
in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Het College is akkoord 
 

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten, in 
de Faculteit der Geneeskunde AMC/UvA 
Het College is akkoord 
 

6. Vestiging bijzondere leerstoel Translationele Immunohematologie in de Faculteit der 
Geneeskunde AMC/UvA vanwege de stichting Sanquin Bloedvoorziening 
Het College is akkoord 
 

7. Voorstel pilot flexibel studeren van collegejaar 2016/2017  
Dit voorstel van Kamerleden Duisenberg (VVD) en Mohandis (PvdA) om een pilot uit te 
voeren waarin collegegeld per vak (o.b.v. aantal studiepunten) wordt betaald, wordt overwogen 
door de Minister; UvA en HvA zijn gevraagd zich voor de pilot beschikbaar te stellen.  
Van den Boom licht toe dat de in de nota beschreven werkwijze uitvoerbaar is; gedacht wordt 
aan een deelnemersaantal van ongeveer 1000 studenten. Nu moet afgewacht worden of OCW 
inderdaad uitvoering wil geven aan deze pilot. Van den Boom onderstreept dat de studenten 
regulier onderwijs zullen volgen; dat blijkt niet helder uit het stuk van de initiatiefnemers. 
Schmidt vindt het ook van groot belang dat de studenten in de pilot dezelfde rechten hebben als 
gewone studenten; dat is het geval. Verder constateert het College dat de te volgen studiepunten 
vooraf betaald worden in dit voorstel; wanneer het vak niet gehaald wordt, wordt opnieuw 
betaald. Van den Boom beziet met Academische Zaken wie projecteigenaar zal zijn.  
 

8. UvA-beleid inzake Vluchtelingen  
Van den Boom heeft Zieck gevraagd deze nota op te stellen om het beleid te bevestigen, 
aangezien sommige faculteiten mensen toelaten die nog in de crisisopvang zitten. In het CBO 
zal o.b.v. deze notitie onder meer worden bevestigd dat alleen vluchtelingen die in de 
asielprocedure lopen, toegelaten kunnen worden.  
De Jong vraagt aandacht voor goede afstemming met het gemeentelijk overleg over de 
vluchtelingen, waarin hij UvA en HvA vertegenwoordigt, zeker waar het de begeleiding naar 
werk betreft.  
De uitvoering van dit beleid is deels bij StudentenServices belegd, en deels bij de faculteiten.  
 
 

9. Vervolg advies Lerarenopleidingen 
a. Verslag Amsterdam Economic Board strategiedag 25 september jl.: het verslag leidt niet tot 

opmerkingen.   
b. Concept verslag Rectoren College 28 oktober jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.   
c. Agenda werkbezoek FGw d.d. 7 december a.s.: de agenda is akkoord.    
d. Agenda Rectoren College 9 december a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.    
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e. Programma Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse rectoren d.d. 9 december: het programma 
leidt niet tot opmerkingen.  

f. Conceptvergaderset BAU/UBHB/ StS SZ 9 en 10 dec: de vergadersets zijn akkoord.     
g. Agenda Amsterdam Economic Board 10 december a.s.: de AEB verwacht een update van de 

kennisinstellingen over talent acquisition en de HCA; Winter is verhinderd, Amman en Van den 
Boom ook. De Jong zou een deel van de AEB-meeting kunnen bijwonen.     

h. Conceptagenda CBO UvA d.d. 17 december a.s.: het punt UvA-VU kan geschrapt worden; het 
onderwerp komt immers bij de presentaties van de faculteiten aan de orde. Schmidt woont dit 
CBO graag bij.      

i. Conceptagenda RvT UvA/HvA d.d. 18 december a.s.: er is op de agenda geen ruimte voor een 
onderwerp rond onderwijs of onderzoek, gegeven het feit dat beide begrotingen behandeld 
moeten worden. Schmidt woont de vergadering van de RvT graag bij.  

 
10. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable medezeggenschap : de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Timetable RvT: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
c. Aandachtspuntenlijst: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen. 
d. Timetable Collegevergaderingen: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen. 

 
11. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14  december 2015.  
 
 

 
 


