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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Maex, Von Meyenfeldt 

(verslag) 
Afmelding: Lintsen 
 
1. Opening 
 
2. Verslag Collegevergadering d.d. 14 januari jl. 

Het verslag is akkoord.  
N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat zij met Hille heeft gesproken over de uitnodiging van de 
OR FMG voor een bijeenkomst over obstructie van loopbanen. Het College wordt daarvoor 
uitgenodigd als gast en toehoorder.  
Euving meldt dat Lintsen een bijeenkomst heeft belegd waarin is gesproken over de 
medezeggenschap en maatregelen t.b.v. de IT-veiligheid, n.a.v. de zorgen van de COR—zeker 
nu sommige maatregelen versneld ingevoerd moeten worden door toenemende risico’s. Op basis 
van deze bijeenkomst wordt een annotatie voorbereid voor de COR-vergadering van 24 januari. 
Later volgt ook een bericht in de Nieuwsbrief etc. 
  

3. Mededelingen  
a. AI: Er is een EU White Paper over AI uitgelekt, dat in februari gepubliceerd wordt. Daaruit 

blijkt dat de EU een netwerk van leidende universiteiten op dit thema wil vormen.  
b. Monitor aanstellingen hoogleraren december 2019: het College neemt kennis van de monitor. 
c. Lidmaatschap Metropool Amsterdam Club: het College gaat akkoord met het aangaan van dit 

lidmaatschap. 
d. Brief ministerie OCW inzake planbeoordeling kwaliteitsafspraken: het College neemt met 

genoegen kennis van het positieve besluit van de minister.  
• Maex is door de gemeente uitgenodigd voor een ronde tafel over internationalisering, waarvan 

recent de eerste bijeenkomst plaatsvond. Dat was een interessant gesprek, waarin het belang van 
de academie voor verbinding werd benadrukt en onderkend. 

• Lange wijst op het rapport van #WOinActie over werkdruk, dat de nodige persaandacht heeft 
gekregen. Ten Dam vult aan dat de voorzitters van de algemene universiteiten in februari een 
lunch met #WOinActie hebben.  

• De GV heeft per brief gereageerd op de goedkeuring van de begroting 2020; een antwoord is in 
voorbereiding.  
   

4. Startnotitie evaluatie beleid Instellingscollegegelden 
Het College van Bestuur heeft beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven 
vastgesteld tot en met 2023-2024. In het beleid is de methodiek bepaald op basis waarvan de 
instellingscollegegeldtarieven worden berekend. Actuele ontwikkelingen (gerelateerd aan de 
rijksbijdrage, de commissie-Van Rijn en de wetswijziging taal en toegankelijkheid) zorgen 
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ervoor dat de vastgestelde methodiek onder spanning staat. Het College heeft daarom om een 
vervroegde evaluatie gevraagd. Voorstel is deze evaluatie te richten op de volgende hoofdvraag:  
Hoe kan de methodiek voor berekening instellingscollegegeld worden aangepast, zodat deze 
aansluit bij de kostenontwikkeling van het onderwijs? 
Het voorstel is om een evaluatiecommissie in te stellen om het College te adviseren over een 
beleidsaanpassing. De commissie wordt ingesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld. Het beleid 
wordt bij voorkeur vóór 1 april 2020 vastgesteld, zodat de tarieven voor studiejaar 2021-2022 
tijdig kunnen worden bepaald. 
Het College kan zich vinden in de voorgestelde aanpak.  

 
5. Bestuurlijke overleggen  

VSNU: geen 
 
Overige overleggen  

a. Agenda UOC 21 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
b. Agenda COR 24 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
c. Agenda Retraite CvB 27 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen. 
d. Programma werkbezoek ACTA met CvB VU 29 januari: het programma is akkoord. 
e. Agenda 4-partijenoverleg UvA-VU-AMC-VUmc 29 januari: het College neemt de agenda door. 
f. Conceptagenda Bestuurlijk overleg CvB-IAS 30 januari: de agenda is akkoord.  
g. Conceptagenda CBO 13 februari: de agenda wordt besproken en bijgesteld.  

 
6. Aandachtspunten- en actielijsten  
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen. 
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.  
c. Vooruitblik werkbezoeken: de vooruitblik wordt doorgenomen. 
d. Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2020: het College neemt kennis van het 

overzicht.  
 

7. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.  

 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.28 januari 2020.  
 


