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

assessor), Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag) 
Afmelding:  Maex 
 
1. Opening 

 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 29 maart jl. 

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 
3. Benoeming hoogleraar hoogleraar Responsible Marketing Strategy in de Faculteit 

Economie en Bedrijfskunde 
Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Responsible Marketing Strategy in 
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor 3,8/38e deel van de volledige werktijd.  
 

4. Vestiging bijzondere leerstoel Moleculaire T cel Immunologie, vanwege de Stichting 
Sanquin Bloedvoorziening, in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) 
Het College besluit de stichting Sanquin Bloedvoorziening toe te laten tot het vestigen van een 
bijzondere leerstoel Moleculaire T cel Immunologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-
UvA.  
 

5. Application fee diplomawaardering 
De UvA verwerkt ieder jaar een groot aantal aanmeldingen van aspirant-bachelorstudenten met 
een buitenlandse vooropleiding, en dit aantal neemt sterk toe. De diplomawaardering van deze 
groep studenten is een zware belasting voor de organisatie. De UvA ontvangt bovendien relatief 
veel ‘spookaanmeldingen’; dat zijn aanmeldingen waarvan de indiener niet de intentie heeft om 
daadwerkelijk aan de UvA te studeren of de vooropleiding verre van voldoende is om aan de 
opleiding te starten. Bij de UvA is de conversie (het aandeel studenten dat daadwerkelijk start 
met de opleiding ten opzichte van het aantal aanmeldingen) relatief laag, bij de bachelor-
aanmelders ongeveer 39%. Bij de VU, waar de application fee al is ingevoerd, ligt dat rond de 
80%. 
Per september 2021 is het voor instellingen toegestaan om een kostendekkende application fee te 
vragen aan deze groep studenten, met een maximum van € 100. Het doel van de fee is in de 
eerste plaats om de kosten van de diplomawaardering te dekken, maar er wordt ook een positief 
effect op de conversie verwacht door een daling van het aantal ‘spookaanmeldingen’.  
Het College wordt gevraagd om UvA-breed voor inschrijving voor het collegejaar 2023-2024 
een application fee van € 100 te rekenen. Voor de bachelor-aanmelders wordt het College 
gevraagd een regulier besluit te nemen. Voor de master-aanmelders wordt het College gevraagd 
een voorgenomen besluit te nemen en definitief te besluiten na de uitvoeringstoets met de 
faculteiten. De uitvoeringstoets vindt in het voorjaar van 2022 plaats. De (wettelijke) 
uitzonderingen en groepen die zijn vrijgesteld van de fee worden in het memo genoemd. 
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Het College besluit conform voorstel een application fee in te voeren voor de 
bacheloropleidingen en tot het voornemen een dergelijke fee in te voeren voor de masters, in 
afwachting van de uitkomst van de uitvoeringstoets.  
 

6. Selectie zwaartekrachtvoorstellen 
Net als vorige jaren dient er te worden bepaald voor welke Zwaartekrachtvoorstellen (max. 4) de 
UvA als penvoerder zal optreden. De decanen is gevraagd maximaal één voorstel voor te leggen 
aan het College. Dit heeft geresulteerd in vier voorstellen, naast twee voorstellen die in de 
huidige ronde nog kans maken op honorering. De uitslag van de huidige ronde zou eind januari 
2022 zijn, maar wordt nu binnenkort verwacht. Mocht één of twee van die voorstellen niet 
gehonoreerd worden, dan kan de UvA ervoor kiezen die nogmaals in te dienen. Ondertussen 
komt de deadline voor indiening in de nieuwe ronde (september 2022) steeds dichterbij.   
Het College besluit daarom conform voorstel om de opstellers van Heart Systems en The 
Institute of Chemical NeuroScience te laten weten dat zij mogen indienen, en de opstellers van 
de andere twee voorstellen te laten weten dat een besluit wordt genomen over hun voorstel zodra 
de uitslag van de huidige ronde bekend is. 
 

7. Projectplan bovenbouw bouwdeel C Gasthuiskerk 
De Gasthuiskerk (GHK) is een van de projecten die onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van 
het Universiteitskwartier (UK). Dit gebouw bestaat uit twee bouwdelen, B en C; bouwdeel A is het 
aangrenzende hoofdgebouw van Allard Pierson.  
De doelstelling is om de GHK flexibel inzetbaar te maken voor de komende jaren en in te zetten 
als tijdelijke locatie in verband met de vele werkzaamheden in de binnenstad. Het gebouw wordt 
daarom gebouwgericht ontwikkeld, op basis van de mogelijkheden die er zijn met het gebouw en 
niet o.b.v. een specifiek gebruikers-PvE. Uit een inventarisatie komt naar voren dat de ruimtevraag 
van UvA-gebruikers die tijdelijk in de Gasthuiskerk gehuisvest willen worden de beschikbare 
ruimte in het bouwdeel overstijgt. 
Het voorliggende projectplan betreft aanpak van de bovenbouw van bouwdeel C. Op 1 maart jl. 
heeft het CvB het projectplan funderingsherstel Gasthuiskerk vastgesteld. De doelstelling is om de 
werkzaamheden aan de bovenbouw direct aansluitend op het funderingsherstel uit te voeren. De 
huidige inschatting is dat het project realiseerbaar is binnen de gestelde randvoorwaarden.  
Het College stelt conform voorstel het projectplan bovenbouw bouwdeel C van de Gasthuiskerk vast 
en draagt HO op het project binnen gestelde kaders, financiën en planning te realiseren in goede 
afstemming met betrokken eenheden.  
 

8. Kantoren Handboogstraat 
De kantoren Handboogstraat worden op dit moment niet gebruikt. Met het besluit om langer 
gebruik te maken van het Aulacomplex is ook voor de kantoren nieuw gebruiksperspectief 
mogelijk. Aan FS is gevraagd een projectvoorstel te doen om deze kantoren weer geschikt voor 
gebruik te maken. In bijgevoegde projectbrief staat uitgewerkt wat nodig is om het gebouw 
gebruiksklaar te maken en te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen conform het 
bouwbesluit.  
Het gaat om ca. 1000m2 VVO. De functie van dit bouwdeel en de indeling blijft zoals die nu is. 
In 2020 is onderzocht of het mogelijk is deze kantoren te laten voldoen aan het 
toegankelijkheidsbeleid. Er zijn op dit moment geen goede mogelijkheden hiervoor. Dat betekent 
dat de kantoren alleen kunnen functioneren als onderdeel van het Maagdenhuiscomplex, dat wel 
toegankelijk is. Dit is afgestemd met de bedrijfsvoering van het Maagdenhuis. 
Het is de bedoeling de kantoren in te zetten als schuiflocatie voor gebruikers die (tijdelijk) 
huisvesting nodig hebben De uitvoering zal in afstemming met de eigenaar plaatsvinden. Voor 
de post brandveiligheid zal met de eigenaar worden overlegd welke posten voor rekening van de 
eigenaar komen. 
Het College besluit conform voorstel de projectbrief vast te stellen en geeft FS opdracht de 
uitvoering ter hand te nemen.   
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9. Universiteitsreglement 
Op verzoek van het College van Bestuur heeft een werkgroep bestaande uit de secretaris Raad 
van Toezicht, Academische Zaken, Juridische Zaken, een lid van de Centrale Ondernemingsraad 
en twee leden van de Centrale Studentenraad, het Universiteitsreglement geactualiseerd. De 
werkgroep heeft hierbij onder meer betrokken de geldende wet- en regelgeving, de vernieuwde 
Code goed bestuur universiteiten, het geldende UvA beleid en de wensen van de GV. Het 
concept is becommentarieerd door o.m. decanen en de bestuursstaf. Het totaal heeft geresulteerd 
in het bijgevoegde gewijzigde concept-Universiteitsreglement.  
Het College bespreekt het bijgestelde reglement en heeft daarbij geen aanvullende opmerkingen. 
Het reglement wordt voor commentaar voorgelegd aan de Raad van Toezicht, waarna de 
besluitvorming erover start.  

 
10. Bestuurlijke overleggen  

Bestuur UNL: het bestuur heeft n.a.v. de GA gesproken over de wijze waarop de inzet van UNL 
richting OCW vorm zal krijgen, met bijzondere aandacht voor het proces en optimale 
terugkoppeling aan alle stuurgroepen.   
 
Overige overleggen 

a. Commissie Bestuur, Personeel en Organisatie 6 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
b. Agenda BO UvA-VU-ACTA 7 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
c. Agenda OV COR 8 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Later deze week neemt Ten 

Dam deel aan het tripartite overleg met COR en UCLO, waarin over docentenbeleid wordt 
gesproken.  

d. Agenda BVO 13 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
 

11. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de minister bezoekt op 16 mei a.s. de 
Amsterdamse instellingen; er wordt gewerkt aan een programma.   
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2022 
 

12. Mededelingen 
a. Adviesrapport organisatie bedrijfsvoering Kenniscentrum Ongelijkheid: het rapport adviseert de 

ondersteuning van het kenniscentrum onder te brengen in de HvA, aangezien de directeur van 
het kenniscentrum daar lector is. Het College kan zich daarin vinden.  

• Lintsen heeft met een delegatie van de GV gesproken over huisvesting; Lammers en Boels 
waren ook aanwezig. In het gesprek zijn nadere afspraken gemaakt over moment en wijze 
waarop de GV informatie ontvangt over huisvestingsontwikkelingen; deze afspraken sluiten aan 
bij de afspraken die hierover in het kader van de begroting 2022 zijn gemaakt. De GV krijgt 
o.m. de kwartaalrapportages en er zal regelmatig een technisch overleg met HO en FP&C zijn. 
De afspraken worden vastgelegd in een brief aan de GV.  

• Lintsen meldt dat de 24-uursbijeenkomst van het BVO liet zien hoe belangrijk het is om als 
groep samen te zijn; er werden goede, inhoudelijke gesprekken gevoerd.  

• Van Dijk kondigt aan dat deze week de Nieuwsuur-reportage over nevenfuncties van 
hoogleraren wordt uitgezonden.  

• N.a.v. de campagne van het Rijk om de verwarming twee graden lager te zetten, onderzoekt FS 
hoe dat ook bij de UvA gerealiseerd kan worden.  
 

13. Oekraïne 
• Er wordt gemonitord dat de wachttijd bij studentendecanen niet te hoog oploopt voor studenten 

die een AUF-lening willen aanvragen.  
• De hoop is dat OCW binnenkort duidelijkheid geeft over mogelijke niet-EER-status voor 

Oekraïense studenten.  
• Het platform waar plekken voor onderzoekers kunnen worden geadverteerd, vordert. Het is zaak 

daar snel na de lancering eventuele plekken bij de UvA aan te melden.  
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• Weijermans en Tso nemen deel aan een ad hoc overleg tussen de Amsterdamse HO-instellingen 
voor informele afstemming.  

• Ten Dam heeft deze week overlegd met Noren en Van Praag, waarin ook Oekraïne aan de orde 
kwam. De VU gaf aan een concreet aantal studieplekken beschikbaar te willen stellen; de UvA 
gaat na op welke manier eenzelfde aanbod inzichtelijk gemaakt kan worden. Verder is 
gesproken over het aanbieden van Engelse cursussen om de instroom van Oekraïense studenten 
te vereenvoudigen; ook de cursus Nederlands die de UvA aanbiedt kan toegankelijk gemaakt 
worden.   

• Kassabian spreekt met Tso iz. Summer Schools. 
 

14. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 april 2022. 


