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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. 26 oktober 2015 

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
• Lange licht toe dat de Keuzegids Hoger Onderwijs is verschenen, waarin de UvA bij de 

universiteiten op de laatste plaats staat. De NSE is als basis gebruikt. Duidelijk wordt dat de 
UvA wel vooruit gaat, maar minder snel dan andere instellingen. Het College bespreekt deze 
uitkomst. Du Perron weet uit gesprekken met ouders dat Amsterdam zelf vaak een 
doorslaggevende factor is, maar dat ouders vooral bezorgd zijn dat de UvA onvoldoende 
begeleidt. Het is daarom zaak goed de veelheid van begeleidingsvormen te laten zien, die de 
UvA aanbiedt. Het College stelt opnieuw dat een daling van het aantal studenten een reflectie is 
van het beleid uit het Instellingsplan, maar dat de daling nu te schoksgewijs gebeurt. 

• Er is afscheid genomen van Bremer als directeur CNA; zij is naar een nieuwe functie bij de 
Haagse Hogeschool vertrokken. 

• Schmidt meldt dat de GV zoals verwacht het voorgestelde compromis heeft verworpen dat 
College en DB van de medezeggenschap hadden bereikt over de Kaderbrief. De GV staat een 
andere maatregel voor m.b.t. de n+1 maatregel en zal die in zijn reactie toelichten. 

 
3. Hervormingsagenda 

De commissie Financiën en Huisvesting is bezig met het vooronderzoek. 
Voor de commissie Democratisering en Decentralisering worden gesprekken met kandidaten 
gevoerd. Ook wordt een secretaris gezocht, en wordt gewerkt aan een beschrijving van de 
werkwijze. 
De Night of Protest van Humanities Rally is goed verlopen, met een behoorlijke opkomst en 
geanimeerde sprekers; er deden zich geen incidenten voor. De benaming van de bijeenkomst 
was voor de organisatoren van groot belang; de activistische toon wekt echter bij medewerkers 
werkzaam in het Maagdenhuis zorgen op en leidt landelijk tot vragen over de doelstellingen van 
de actiegroepen.  

 
4. Benoeming hoogleraar Opto-electronic Materials in de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
Het College is akkoord.  
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5. Subsidievoorwaarden Folia 
Het College stelt conform voorstel met terugwerkende kracht de subsidievoorwaarden voor 
Folia vast, nadat deze eerder dit jaar aangehouden waren i.v.m. onduidelijkheid over de 
huisvestingslasten.  

 
6. Cijfermatige weergave stand van zaken begroting 2016 

In aanwezigheid van Boels 
Amman licht toe dat er een fors verschil is tussen Kaderbrief en voorlopige begrotingen; 
bovendien is er meerjarig geen zicht op een sluitende begroting bij deze stand. Het College gaat 
kort in op de stand bij de verschillende faculteiten, de diensten en op de centrale budgetten, en 
bespreekt mogelijkheden om in de breedte besparingen te realiseren, zoals het temporiseren van 
enkele bouwprojecten en het afbouwen van enkele themabudgetten.  
E.e.a. wordt in het CBO dat volgt op deze vergadering met decanen besproken en vervolgens 
door FP&C verwerkt in de begroting.  

 
7. Bestuurlijke overleggen 
a. Timetable medezeggenschap : de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Timetable RvT: de timetable leidt niet tot opmerkingen.  
c. Agenda BO ACTA 12 november a.s.: de agenda is akkoord.  
d. Agenda UvA-HvA-VU 12 november a.s. : de agenda is akkoord.  
e. Conceptverslag CBO 15 oktober jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.  

 
8. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Aandachtspuntenlijst: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen. 
b. Timetable Collegevergaderingen: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen. 

 
9. Rondvraag 

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 

 

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 november 2015. 
 


