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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kassabian (student-assessor), Van Dijk 

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

 
2. Update Coronazaken: 
• Stand van zaken: Euving meldt dat Weijermans een informeel moment heeft gepland om vragen 

te beantwoorden over het hanteren van de coronacheck.  
• De COR signaleert dat bij FGw soms meer studenten dan toegestaan in een ruimte komen. Dat 

dwingt de docent tot een besluit over het al dan niet ingrijpen c.q. laten doorgaan van het 
onderwijs. Euving neemt contact op met FGw en FS over dit signaal. 
 

3. Verslag Collegevergadering d.d. 21 september jl. 
Het verslag wordt i.v.m. de tijd aangehouden tot de volgende vergadering.  
 

4. Vestigen van de bijzondere leerstoel Corporate and Financial Reporting Law, vanwege de 
Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek, in de Faculteit Economie en 
Bedrijfskunde 
Het College besluit de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek toe te laten tot het 
vestigen van een bijzondere leerstoel Corporate and Financial Reporting Law in de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde. 
 

5. Vervolg evaluatie blended onderwijs 
Prof. dr. M.L.L. Volman heeft de afgelopen tijd een beleidsgericht onderzoek uitgevoerd naar de 
ervaringen van docenten met de noodgedwongen omslag naar online onderwijs gedurende de 
Coronacrisis. De resultaten van het onderzoek zijn aan het College gepresenteerd. Mede op 
verzoek van het College is een opdracht voor een vervolgonderzoek uitgewerkt. Het betreft een 
vervolgmeting, waarbij een survey wordt afgenomen en focusgroepen en casestudies inzicht 
geven in nieuwe digitale (blended) onderwijsvormen en de ervaringen daarmee. Tevens beoogde 
de studie een meer systematische analyse van studentgegevens om inzicht kunnen bieden in de 
effectiviteit van bepaalde vormen van blended onderwijs. De inzichten van deze vervolgstudie 
dragen bij aan een onderbouwde, evidence-informed vernieuwing van ons onderwijs. Het 
onderzoek levert bouwstenen op voor de verdere concretisering en implementatie van de UvA-
visie op blended learning zoals die de afgelopen tijd is ontwikkeld. 
Het College is akkoord met het voorstel voor het vervolgonderzoek, en daarbij behorende 
budgetten.  
 

6. Nieuwe overeenkomst OnCampus 
De UvA heeft in 2013 een overeenkomst gesloten met OnCampus. Sinds 2019 is gewerkt aan 
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een nieuwe overeenkomst, die wenselijk is mede in verband met Kamervragen en de 
aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport van september 2020 van de landelijke commissie 
Hoger onderwijs. In de nieuwe overeenkomst is rekening gehouden met c.q. tegemoet gekomen 
aan de eerdere bezwaren en de aanbevelingen uit het rapport van de landelijke commissie.  
Het College besluit conform voorstel in te stemmen met de nieuwe overeenkomst en deze te 
ondertekenen; en in te stemmen met de voorwaarden voor het nieuwe fonds “Amsterdam 
Economics & Business Talent Fund”, en met separate ondertekening van deze 
fondsovereenkomst namens de UvA door de decaan van de FEB.   
 

7. Beëindiging lening Nereus 
In 1993 heeft de UvA het besluit genomen om Nereus behulpzaam te zijn bij het oplossen van 
haar huisvestingsprobleem door verstrekking van een lening onder gunstige voorwaarden. Deze 
lening bedraagt ongeveer k€45.  
Voorgesteld wordt nu dat UvA afziet van haar recht op terugvordering van de lening. Nereus is 
bereid om als tegenprestatie gedurende 5 jaar de ledenwerving voor het USC actief te 
ondersteunen. Succesvolle ledenwerving bij het USC kan resulteren in een lagere bijdrage van 
UvA aan het USC. Deze tegenprestatie staat in redelijke verhouding tot de waarde van de 
verstrekte lening, gegeven het grote netwerk van Nereus en de grote aantallen aankomende 
studenten, die bij Nereus uitgeloot worden en wel benaderd kunnen worden voor de promotie 
van het USC.  
Het College gaat conform voorstel akkoord met beëindiging van de lening in ruil voor de 
promotionele activiteiten van Nereus voor het USC gedurende vijf jaar.  
 

8. Conceptbegroting 2022 
In aanwezigheid van Boels 
Aan de orde is de UvA conceptbegroting 2022 met de actualisatie van het Huisvestingsplan en 
de contouren van de ICT-projectportfolio. Uitgangspunt voor de conceptbegroting 2022 is de 
kaderbrief 2022, die op 26 juli jl. door het College is vastgesteld na instemming op de 
hoofdlijnen van de begroting door de Gezamenlijke Vergadering (GV) en de begin september 
door eenheden aangeleverde eenheidsbegroting. In de conceptbegroting is een cijfermatig 
overzicht plus toelichting opgenomen van alle mutaties tussen kaderbrief en conceptbegroting. 
Voor de UvA als geheel is sprake van een nulresultaat in 2022, maar er moet nog wel actie 
worden genomen om daar op uit te komen. Voor 2022 wordt verder gesproken met de eenheden 
om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de afgesproken resultaten in de kaderbrief. Voor 
2023 en verder zullen de gesprekken hierover met alle onderdelen van de UvA binnenkort van 
start gaan. Medio oktober vindt de telling van de definitieve studentenaantallen en prestaties 
plaats, die zal resulteren in aanpassingen, die verwerkt worden tot de definitieve begroting 2022-
2025.  
Lintsen geeft een nadere toelichting, waarna het College enkele verhelderende vragen stelt. 
Vervolgens wordt de conceptbegroting, incl. de actualisatie van het HVP en de contouren van de 
ICT-projectportfolio, vastgesteld. De conceptbegroting zal ter consultatie voorgelegd worden aan 
de academische gemeenschap. De GV heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de 
begroting; de COR en de CSR hebben adviesrecht op de begroting als geheel. De decentrale 
medezeggenschapraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen. In het CBO van 28 
oktober a.s. komt de begroting eveneens aan de orde. 
 

9. UvA brede halfjaaranalyse 2021 
Lintsen licht toe dat de halfjaaranalyse een herkenbaar beeld laat zien. Onderdeel van 
vaststelling van de financiële halfjaaranalyse 2021 is de toekenning van de budgetten uit de 
centrale reservering voor 2021, die nog niet verdeeld waren.  
Het College stelt conform voorstel de UvA-brede financiële halfjaar analyse 2021, inclusief de 
halfjaarrekening 2021 en de Financiële Rapportage ICT-Portfolio UvA t/m juni 2021 vast, en 
gaat akkoord met de voorgestelde toezeggingen uit de reserves.  
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10. Bestuurlijke overleggen  
VSNU: 
a. Vergaderset SOO 1 oktober met annotatiememo: het College neemt de agenda door.   
b. Vergaderset SBF 1 oktober met annotatiememo: het College neemt de agenda door.  
 
Overige overleggen: 
c. Agenda Bestuurlijk Overleg UvA-VU 29 september: het College neemt de agenda door. 

Euving wil zich i.s.m. Van Staalduinen buigen over de inrichting van de overlegstructuur. 
d. Agenda RvT UvA 30 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
 

11. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender  
TKN - Timetable Collegevergaderingen 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021 

 
12. Mededelingen  
• Lintsen woonde een bijeenkomst bij met vervoerders en instellingen over de 

hyperspitsproblematiek. Hij heeft bij die gelegenheid de positie en belangen van studenten 
geschetst, en stelt voor deze ook in een opiniestuk op te nemen. Van Dijk denkt daarover mee.  

• Lintsen heeft namens de UvA de overeenkomst getekend om 3000 studentenwoningen in 
Almere te bouwen.  

• Maex meldt dat de UvA een bijdrage gaat leveren aan de masteropleiding van AMS; dit is een 
resultaat van overleg dat zij voor de zomer met AMS voerde.  

• Ten Dam was aanwezig bij het afscheid van Cohen als RvT-voorzitter van het UAF; zij heeft 
contact gelegd met Den Heijer (FdR) die ook lid is van de RvT en zal met hem verder 
verkennen hoe de relatie tussen UvA en UAF te optimaliseren. 

• Kassabian meldt dat op het Instagram-account UvA Happenings berichten gedeeld worden 
waarin een student bij naam in verband gebracht wordt met grensoverschrijdend gedrag. Van 
Dijk gaat dit na.  

• Fischer heeft het College benaderd met een voorstel voor GGZ-aanbod bij de UvA. Het College 
bespreekt dit voorstel graag met integraal advies van de staf.  
 

13. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  
 

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 oktober 2021.     
 


