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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kassabian (student-assessor), Lange (woordvoerder), 

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

 
2. Verslag Collegevergadering 21 juni 2022 

Het College stelt het verslag met enkele tekstuele wijzigingen vast.  
 

3. Benoeming hoogleraar Moderne Europese cultuur na 1800 in de Faculteit der 
Geesteswetenschappen 
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Moderne Europese 
cultuur na 1800 in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.  
 

4. Benoeming hoogleraar Neurologie, i.h.b. de diagnostiek van neurologische infectieziekten 
in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) 
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot Neurologie, i.h.b. de diagnostiek van 
neurologische infectieziekten in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige 
werktijd.  
 

5. Evaluatie schakelbeleid 
In oktober 2018 leverde de werkgroep Schakelbeleid een adviesrapport op over het schakelen en 
doorstromen aan de UvA, met daarin de opdracht om in 2021 het nieuwe beleid en de financiële 
compensatiemaatregel te evalueren. Door de impact van de coronacrisis is in 2021 het besluit 
genomen om de evaluatie een jaar uit te stellen en om de financiële compensatiemaatregel t/m 
2022/2023 te continueren. Begin 2022 heeft de evaluatie plaatsgevonden. De belangrijkste 
bevindingen zijn: 
• De beleidsaanbevelingen uit 2018 zijn grotendeels succesvol geïmplementeerd. Er valt nog 

winst te behalen in het mogelijk maken van ingedaald schakelen, het vermelden van de 
programma’s in de OER en het goed registreren van de schakelstudenten; 

• De cijfermatige analyse laat zien dat er meer schakelstudenten geregistreerd staan dan voor 
2017. De schakelstudenten doen het over het algemeen goed: meer dan 80% stroomt door 
naar een master en daarvan behaalt meer dan 80% binnen twee jaar het diploma; 

• De financiële analyse laat zien dat de studentgebonden kosten, waar de financiële 
compensatiemaatregel op is gebaseerd, gestegen zijn sinds 2018. De compensatiemaatregel 
is een belangrijk middel voor faculteiten om schakelaanbod aan te kunnen bieden. Het advies 
van de werkgroep is om de financiële compensatiemaatregel te continueren na 2022/2023 en 
te laten meestijgen met de studentgebonden kosten. De compensatiemaatregel kan vervallen 
indien het schakelaanbod rijksbekostigd zou worden. 
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Het evaluatierapport is besproken in de UCO van 25 mei jl. De UCO adviseert het College om 
de aanbevelingen van de werkgroep over te nemen en voegt daar nog enkele aanbevelingen aan 
toe.  
Het College stelt het eindrapport vast en besluit conform voorstel de financiële 
compensatiemaatregel te continueren na 2022/2023 en te laten meestijgen met de 
studentgebonden kosten. Daarnaast neemt het College de aanbevelingen van het rapport en van 
de UCO over.  
 

6. Samenwerkingsovereenkomst Caring Universities 
Het project Caring Universities beoogt een samenwerking te zijn tussen VU, Universiteit Leiden, 
Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam en UvA op het 
gebied van het mentale welzijn van studenten.  
Tot 1 september 2022 zal gewerkt worden op basis van een Collaboration Agreement (CA) die 
door de VU is opgesteld. De VU heeft er in eerste instantie voor gekozen om deze CA een-op-
een met de individuele partijen te tekenen, waardoor er alleen bilaterale afspraken bestaan tussen 
VU en die partijen. De VU vraagt nu ook de UvA om bilateraal de CA aan te gaan.  
Omdat het de voorkeur heeft dat er een CA tussen alle deelnemende partijen getekend wordt, 
krijgt deze bilaterale CA tussen UvA en VU een beperkte geldigheid van 1 april tot 1 september 
2022. De kosten voor dit kortlopende contract zijn 25,5K€. In september volgt een eerste 
evaluatie, waarna een contract voor de drie jaar daarna opgesteld zal worden tussen de 
deelnemende universiteiten. De kosten voor 2022 zijn door de NPO gedekt.   
Het College kan zich grotendeels vinden in het voorstel, maar geeft Euving enkele verhelderende 
vragen mee die voor ondertekening beantwoord moeten worden.  
 

7. Projectplan LabQ  
Het Project Initiatief Document (PID) LabQ is vastgesteld op 10 mei 2022. Vervolgens heeft HO 
het Projectplan voor LabQ opgesteld, dat nu ter besluitvorming wordt voorgelegd. In het 
Projectplan worden de verschillende fasen van het project met daar bijbehorende producten 
omschreven. De risico’s en beheermaatregelen zijn geïnventariseerd en de projectorganisatie 
wordt beschreven. 
Het projectplan is in de stuurgroep ASP besproken. Door FS zijn zorgen geuit over het tempo 
van het project en de beschikbare capaciteit. Er wordt nu gezocht naar een werkbare oplossing. 
Een voorstel daartoe wordt voorgelegd aan de Programma- en Stuurgroep ASP. Tevens wordt 
het memo Duurzaamheid LabQ bij het Projectplan voorgelegd. 
Het College stelt het Projectplan LabQ vast, onder kennisname van de memo Duurzaamheid en 
de afspraken voor het capaciteitsvraagstuk.  

 
8. Bestuurlijke overleggen  

UNL: de staf heeft een stuk opgesteld over de uitvoering van het bestuursakkoord door de UvA. 
Het stuk biedt een goede basis voor een gesprek met decanen en komt in aanwezigheid van 
Boels aan de orde in het CBO van 7 juli a.s. 
 
Overige overleggen 
a. Agenda ASF Board 29 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
b. Conceptagenda RvT UvA 30 juni: het College bereidt de vergadering voor. 
c. Conceptagenda CBO 7 juli: de agenda wordt doorgenomen. 
d. Conceptagenda BVO 13 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
 

9. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2022 
 

10. Mededelingen 
• Portefeuilleverdeling College van Bestuur periode 15 juli – 30 september 2022: het College is 

akkoord met de verdeling, die al eerder met de voorzitter RvT is besproken.  
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• Lintsen vernam dat de COR in de OV een update vraagt over Plot V. Lintsen verwijst naar de 
afspraak dat de medezeggenschap met regelmaat wordt geïnformeerd over huisvesting, zowel 
technisch als bestuurlijk, en dat hij bij onvoorziene ontwikkelingen zelf contact opneemt. Bij 
Plot V loopt alles cf. planning, en ook een alternatieve optie wordt voorbereid. Lintsen zal 
aansluiten bij de OV voor dit punt. 

• Maex sprak met de universiteitshoogleraren. Zij willen graag meer betrokken zijn bij de IP-
thema’s; in het komende CBO wordt daar aandacht voor gevraagd.  

• Maex heeft vergaderd met AYA, waar een interessante discussie werd gevoerd over de 
loopbaanproblemen waar deze  wetenschappers tegenaan lopen. 

• Euving heeft kennisgemaakt met Verbeek en een start gemaakt met de voorbereiding van de 
inwerkperiode.  

• In de GOR-vergadering is een update van hybride werken gegeven. Euving hoort dat de zorgen 
van de GOR enigszins verschuiven t.o.v. eerder in de coronaperiode. Waar gevraagd werd om 
voldoende ruimte om thuis te kunnen werken, wordt nu (ook) aangedrongen op sturing op 
aanwezigheid op kantoor. Verder heeft de GOR extern advies m.b.t. de RI&E PSA van StS 
opgevraagd. 

• Lange meldt dat Vermeulen (FMG, Politieke Participatie) bereid is gevonden onderzoek te doen 
naar de opkomst voor de studentenraadsverkiezingen.  

• Ten Dam vraagt aandacht voor Folia waar men kampt met zieken; het bestuur werkt met P&O 
aan extra ondersteuning.  

• M.b.t. housing is vastgesteld dat er inmiddels al bijna twee keer zoveel studenten op de 
wachtlijst voor een kamer staan, als de UvA kamers te vergeven heeft. Deze situatie is 
overigens vergelijkbaar met de situatie in 2019 (voor corona). Lintsen beziet met Van Marle en 
Euving op welke wijze studenten een tijdige waarschuwing kunnen krijgen en hoe de situatie 
kan worden aangescherpt.  

• De aanmeldcijfers laten zien dat enkele faculteiten procentueel sterk groeien, maar dat er op 
plekken ook daling plaatsvindt. Het overzicht wordt op enkele punten aangevuld en keert terug 
in de volgende vergadering.  
 

11. Oekraïne 
a. Instellingscollegegeld (in aanwezigheid van Roelants en Voortman): de werkgroep stelt twee 

varianten voor toekenning van het verlaagde collegegeld voor.  Na uitgebreide discussie besluit 
het College na afloop van de vergadering per mail tot optie 2. 

b. Statement on twinning partnership between Ukrainian and European universities: het betreft 
een oproep aan de EU via EPICUR om samenwerking met Oekraïense HO-instellingen te 
(onder)steunen. Het College is akkoord met ondertekening namens de UvA.   
 

12. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 juli 2022. 


