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Aanwezig: Amman, Van den Boom, Crijnen (verslag), Euving, Helbing, De Jong, Lange, 

Schmidt (studentassessor), Van Velzen 
 
1. Verslag Collegevergadering d.d. 12 mei 2016 

Het conceptverslag wordt met een enkele tekstuele aanpassing vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
- Decaan a.i. FNWI: Het College van Bestuur bespreekt de benoeming van Van Tienderen 

als ad interim decaan voor de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
per 1 juni a.s. Lange zorgt voor de communicatie hieromtrent. 

- Waterschade: Amman meldt dat Bijzondere Collecties als gevolg van een wolkbreuk 
gisteren waterschade heeft opgelopen. Het noodpompsysteem bleek door een storing niet 
te werken. Men is momenteel bezig met het opnemen van de precieze schade. 

- Convenant aanpak vluchtelingenproblematiek: De Jong geeft aan dat de gemeente vandaag 
met haar samenwerkingspartners een convenant wil ondertekenen met betrekking tot de 
gezamenlijke Amsterdamse aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Hij heeft de tekst 
van dit convenant echter nog niet gezien, maar hoopt deze nog vanochtend te zullen 
ontvangen. 

- Vice-provost of innovation in teaching and learning: Van den Boom stelt voor om zowel 
Van Baalen als Verheijck te benoemen tot vice-provosts of innovation in teaching and 
learning (beiden à 0,3 fte). De vice provost is voorzitter van het nog op te richten (virtuele) 
kenniscentrum Blended Learning and IT-Supported Teaching, bestaande uit facultaire 
Teaching Quality and Innovation Officers plus een liaison officer van ICT Services en 
twee studenten, met een beleidsmedewerker als secretaris. Daarnaast wordt de vice provost 
hoofd van de Expertisegroep Onderwijs in de IT-governance structuur, teneinde beide 
structuren goed aan elkaar te verbinden en het kenniscentrum toegang te geven tot de IT-
governance. Van Baalen en Verheijck worden gevraagd beide rollen in onderlinge 
afstemming te verdelen. Het College van Bestuur stemt in met dit voorstel; Euving zorgt 
dat een en ander buiten vergadering wordt afgehandeld. 

- UvA IAS: Van den Boom vraagt Lange om het UvA Institute of Advanced Studies bij te 
staan bij de lancering van het instituut. Lange heeft hierover reeds contact met Sloot. De 
officiële opening vindt overigens pas plaats in oktober.  
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- Wetenschappelijke integriteit: Het College van Bestuur gaat akkoord met het verzoek van 
de werkgroep Wetenschappelijke integriteit om aanvullende financiering (à € 30.000). 

- Studentenraadverkiezingen: Lange meldt dat de opkomst bij de studentenraadverkiezingen 
19,73 procent was. 

- Depressie: Schmidt meldt dat zij onlangs met  UvA-promovendinetwerk UvAPro heeft 
gesproken over het onderzoek dat zij hebben gedaan naar (klinische) depressie onder 
promovendi. Van den Boom geeft daarop aan dat zij Wiers, hoogleraar 
Ontwikkelingspsychopathologie, heeft gevraagd om zijn onderzoek naar depressie onder 
studenten uit te breiden met promovendi. Mede op basis van zijn resultaten moet bekeken 
worden welke maatregelen getroffen kunnen worden. 

- Opleidingscommissies: Schmidt meldt dat zij betrokken was bij de organisatie van een 
bijeenkomst van opleidingscommissies, die mede in het teken stond van het 
aangekondigde onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar opleidingscommissies 
in het kader van de Wet versterking bestuurskracht. De Jong geeft aan de HvA momenteel 
bezig is met het opstellen van een nieuw reglement voor opleidingscommissies; Van 
Velzen zal zorgen dat Schmidt een (concept)versie van het reglement ontvangt. 

  
3. Hervormingsagenda 

- Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting: Van den Boom deelt mee dat de 
commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting een verzoek heeft ingediend om extra 
budgettaire ruimte (à € 32.235). De meerkosten komen voort uit het feit dat het onderzoek 
meer tijd kost dan van tevoren was ingeschat. Omdat in overleg met de Gezamenlijke 
Vergadering (GV) met de commissies en hun leden is afgesproken dat zij in de 
gelegenheid worden gesteld om maximaal de begrote bedragen bij de universiteit te 
declareren, waarbij verschuiving tussen posten is toegestaan, maar overschrijding van het 
totaalbedrag per commissie niet, besluit het College van Bestuur het verzoek niet te 
honoreren. 

- Portefeuille Du Perron: Van den Boom geeft aan een vraag vanuit de organisatie te 
hebben ontvangen over het beleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de 
inmiddels vertrokken vicerector Du Perron. Het evaluatierapport van Du Perron moet 
echter eerst nog in de vergadering van de Raad van Toezicht (d.d. 24 juni a.s.) worden 
besproken. Tot die tijd wordt de portefeuille van Du Perron verdeeld over de zittende 
Collegeleden c.q. belegd in de staande organisatie. In het geval men specifieke vragen 
heeft over (onderdelen van) de portefeuille kan men zich wenden tot Euving. 

- Commissie Democratisering en Decentralisering: Euving meldt dat zij een planning heeft 
ontvangen van de commissie Democratisering en Decentralisering. Zij heeft de commissie 
herinnerd aan de afspraak dat de wijze van consultatie van de academische gemeenschap 
nog onderwerp van afzonderlijke besluitvorming zal zijn. 

- Maagdenhuisdebatten: Van den Boom heeft onlangs een evaluerend gesprek gevoerd met 
de werkgroep die de Maagdenhuisdebatten organiseert. Dit gesprek verliep in goede sfeer. 
Afgesproken is dat de werkgroep een voorstel (businesscase) uitwerkt met een lange 
termijn (inhoudelijke) planning, inclusief een financieel overzicht. Tevens doet de 
werkgroep een voorstel voor aanpassingen ten aanzien van de algemene voorwaarden voor 
het gebruik van het Maagdenhuis. Zodra het voorstel voorhanden is, wordt het besproken 
in de Collegevergadering. 
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In ditzelfde kader meldt Schmidt dat het Maagdenhuisdebat van vorige week, met als 
thema ‘RvT, wat moeten we ermee?’, in goede sfeer is verlopen. 

 
4. Benoeming hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde 

(AMC-UvA) 
Het College van Bestuur besluit mevrouw dr. M. Goddijn te benoemen tot hoogleraar 
Voortplantingsgeneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 38/38e deel van 
de volledige werktijd en voor onbepaalde tijd. 
 

5. Vestiging bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen 
met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen vanwege de Vereniging 
Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen 
Het College van Bestuur besluit de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) toe 
te laten tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en 
Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen binnen de 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. 
 

6. Opdrachtformulering evaluatie samenwerking UvA-HvA 
Van den Boom geeft aan dat de evaluatie van de samenwerking tussen UvA en HvA door een 
(nog te selecteren) externe partij zal worden uitgevoerd, die daarbij gebruik zal kunnen maken 
van de interne organisaties van beide instellingen, onder meer voor datacollectie. Daartoe is een 
kleine, slagvaardige begeleidingsgroep bijeengeroepen die het formuleren en begeleiden van de 
opdracht ter hand neemt. In de begeleidingsgroep hebben naast de Collegevoorzitter (Van den 
Boom tot 1 juni a.s.; na 1 juni Ten Dam) zitting een decaan van zowel UvA als HvA, de 
voorzitters van de Centrale Studentenraad (CSR – UvA), Centrale Ondernemingsraad (COR – 
UvA), Centrale Medezeggenschapsraad (CMR – HvA) en een CMR-lid van de 
personeelsgeleding, en een staflid als secretaris. Uit de eerste twee bijeenkomsten van de 
begeleidingsgroep is voorliggende conceptformulering van de opdracht naar voren gekomen. 
 
Het College van Bestuur complimenteert de begeleidingsgroep voor de zorgvuldig 
geformuleerde conceptopdracht. Afgesproken wordt dat de (short list van) externe partijen op 
korte termijn worden uitgenodigd om in de eerste week van juni te offreren. In de tussentijd 
wordt de conceptopdracht parallel daaraan voorgelegd aan de vaste bestuurs- en adviesgremia 
voor commentaar, te weten de Centraal Bestuurlijke Overleggen (CBO – UvA en HvA), de 
centrale medezeggenschapsorganen, de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO – UvA) en 
de Onderwijsraad (HvA), en de Universitaire Onderzoekscommissie (UOC – UvA) en de 
Onderzoeksraad (HvA). De reacties dienen uiterlijk 2 juni a.s. binnen te zijn om meegenomen 
te kunnen worden in de gesprekken met de externe bureaus. Als er op korte termijn geen 
vergaderingen gepland zijn, wordt men verzocht het becommentariëren middels een 
schriftelijke ronde te organiseren. 
 

7. Kernafspraken Faculteit der Geesteswetenschappen 
Van den Boom licht toe dat voorliggend document een beknopte weergave bevat van de 
kemafspraken die het College van Bestuur en de Faculteit der Geesteswetenschappen maken 
voor de periode 2015-2020 op grond van het Instellingsplan ‘Grenzeloos Nieuwsgierig’, en die 



4 
 
 
 

de basis vormen voor de Periodieke Bestuurlijke Overleggen. Met uitzondering van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid hebben alle faculteiten hiermee hun kernafspraken aangeleverd. 
 
Het College van Bestuur stelt voorliggende kernafspraken vast en legt deze voor aan de CSR en 
COR met het verzoek om, nu zes van de zeven faculteiten kernafspraken hebben opgeleverd, 
een advies uit te brengen over de facultaire kernafspraken. 
 

8. Onderzoeksrapportage Allocatiemodellen 
(in aanwezigheid van Boels) 
Boels licht toe dat de UvA het voornemen heeft om in het kader van het Instellingsplan 2015-
2020 te toetsen of het huidige allocatiemodel nog past bij de huidige situatie en strategie van de 
universiteit. De komende tijd zal daarover een brede discussie binnen de universiteit gevoerd 
worden. Hierbij helpt het de discussie om meer inzicht te krijgen in hoe de allocatiemodellen 
van andere Nederlandse universiteiten ingericht zijn. Daartoe heeft de afdeling Financiën, 
Planning en Control een onderzoek uitgezet. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in 
de parameters die Nederlandse universiteiten gebruiken om onderwijs- en onderzoeksgelden te 
verdelen. Daarnaast is de relatie tussen strategische doelen en de toekenning van budgetten een 
belangrijk aspect. Via een vragenlijst die verstuurd is aan alle leden van de Vereniging 
Nederlandse Universiteiten (VSNU) is er informatie verzameld. Voorliggend rapport is het 
resultaat hiervan. De gegevens worden hierin anoniem beschreven en vergeleken, dus zonder 
namen van universiteiten te noemen. Voor deze anonimiteit is gekozen om de drempel om aan 
dit onderzoek deel te nemen zo laag mogelijk te houden. 
 
Het College van Bestuur heeft met interesse kennis genomen van het onderzoek en stelt voor 
om het rapport aan te bieden aan de werkgroep Allocatiemodel ter ondersteuning van de interne 
discussie binnen de UvA over het allocatiemodel. 
 

9. Voorlopige analyse Nationale Studenten Enquête (NSE) 
Het College van Bestuur neemt met interesse kennis van de voorlopig analyse van de NSE-
resultaten. De UvA behaalt dit jaar de hoogste NSE-score sinds 2010, het jaar dat de UvA voor 
het eerst deelnam aan de NSE. De studenttevredenheid over de studie in het algemeen is 
gestegen tot een 4,01; voor het eerst een score boven de 4 op een vijfpuntschaal. De UvA loopt 
ook dit jaar weer in op het gemiddelde van de andere Nederlandse universiteiten. Overigens 
zijn de verschillen tussen de diverse universiteiten gering. De UvA is op de meeste thema’s van 
de NSE iets gestegen. Er zijn geen thema’s die significant lager scoren dan vorig jaar. 
Opvallende verbeteringen zijn te zien bij de beoordeling van de kwaliteitszorg en de sfeer op de 
opleiding. Verder laten de scores per faculteit ongeveer hetzelfde beeld zien als vorig jaar, met 
uitzondering van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), die wederom een flinke verbetering 
laat zien. Wel bestaan er behoorlijke verschillen tussen de faculteiten, hoewel die verschillen 
langzaam kleiner worden. 
 

10. Bestuurlijk Overleggen 
a. Conceptverslag PO Studenten Services / Studentenzaken d.d. 7 maart 2016: Het 

conceptverslag van het Periodiek Overleg wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
Zoals afgesproken wordt het verslag ter kennisname aan de Gemeenschappelijke 
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Ondernemingsraad (GOR - UvA) en de Deelraad Staven en Diensten (DSD – HvA) 
gestuurd. 

b. Conceptverslag PO ICT Services d.d. 8 maart 2016: Het conceptverslag van het Periodiek 
Overleg wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Zoals afgesproken wordt het 
verslag ter kennisname aan de GOR en de DSD gestuurd. 

c. Conceptverslag PO Administratief Centrum d.d. 10 maart 2016: Het conceptverslag van 
het Periodiek Overleg wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Zoals afgesproken 
wordt het verslag ter kennisname aan de GOR en de DSD gestuurd. 

d. Agenda Rectoren College d.d. 25 mei 2016: De agenda leidt niet tot opmerkingen. 
 

11. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: De timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Planning medezeggenschap : De timetable leidt niet tot opmerkingen. 
c. Aandachtspuntenlijst: Van den Boom geeft aan dat de aandachtspuntenlijst in het licht van 

de aantredende nieuwe Collegeleden binnenkort kritisch tegen het licht moet worden 
gehouden. 

 
12. Rondvraag 

- Euving geeft aan dat zij volgende week woensdag tot en met vrijdag afwezig is in verband 
met een werkbezoek naar Finland. 

- Lange geeft aan volgende Collegevergadering niet aanwezig te zullen zijn in verband met 
een LERU-bijeenkomst in Milaan. 

 
 

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 mei 2016. 


