
 

Verslag Raad van Toezicht Stichting VU 2020 
Inleiding 
De Raad van Toezicht Stichting VU houdt toezicht op het College van Bestuur van de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU). Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het uitgeoefende 
toezicht in 2020. De coronapandemie en de daaruit volgende beperkende maatregelen hebben het werk 
van de Raad van Toezicht in 2020 vanzelfsprekend stevig beïnvloed. Ook voor de toezichthouders gold 
dat zij in 2020 plotsklaps geconfronteerd werden met het werken op afstand; om goed in contact en 
geïnformeerd te blijven is de overlegfrequentie verhoogd. De Raad van Toezicht kijkt uit naar het 
moment waarop de VU-campus weer haar rol van ontmoetingsplek tussen studenten, medewerkers, 
bestuurders en toezichthouders kan vervullen.  
 
De Raad van Toezicht is steeds zo samengesteld, dat de leden ervan ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling van 
de Raad van Toezicht heeft in 2020 geen wijzigingen ondergaan. Het lid prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk is in 
2020 herbenoemd voor een tweede termijn als lid op voordracht van de medezeggenschap. Daarnaast 
heeft de Raad van Toezicht in 2020 het benoemingstraject voor drie nieuwe leden afgerond, die in de 
loop van 2021 zullen starten.  
 
Overleg Raad van Toezicht en College van Bestuur 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 in algemene zin toezicht gehouden op de ontwikkeling van 
onderwijs, onderzoek en valorisatie aan de VU en de financiële huishouding en bedrijfsvoering van de 
VU. Een aantal belangrijke, terugkerende dossiers wordt hieronder nader uitgelicht. 
 
Impact Covid-19 
Vanaf het moment dat de overheid de eerste beperkende maatregelen aankondigde, heeft het College 
van Bestuur de Raad van Toezicht met regelmaat, tijdens alle commissie- en RvT-vergaderingen en via 
ingelaste calls en bilateraal telefonisch overleg, geïnformeerd over de crisisbeheersing aan de VU en het 
zekerstellen van kritische processen, de maatregelen die in dat kader werden genomen en de inrichting 
van de crisisorganisatie. In een latere fase werd het overbrengen van onderwerpen en aandachtspunten 
vanuit de crisisorganisatie naar de lijnorganisatie een belangrijk onderwerp van gesprek. Eveneens werd 
de Raad van Toezicht bijgepraat over de dossiers en discussies die binnen de gehele sector speelden en 
die in VSNU-verband gezamenlijk met andere universiteiten werden opgepakt. De Raad wisselde daarbij 
met het College van Bestuur van gedachten over politieke ontwikkelingen, sociaaleconomische impact, 
welzijn van medewerkers en studenten, en manieren waarop de coronacrisis wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs beïnvloedt en blijvend zal veranderen.  
 
Implementatie Instellingsplan 
Nadat de Raad van Toezicht door de organisatie intensief betrokken is geweest bij de totstandkoming 
van de Strategie VU 2020-2025 en hieraan in 2019 zijn goedkeuring verleende, was 2020 het eerste jaar 
van de implementatie van de ambities uit de strategie. Sinds het najaar 2020 is er in elke vergadering 
van de Raad van Toezicht ruimte voorzien voor een verdiepende bespreking over de implementatie van 
een specifieke ambitie of speerpunt, in aanwezigheid van de verantwoordelijke decaan. Tweemaal per 
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jaar verzorgt de programmadirecteur een overall update. Dit leidde in 2020 tot gesprekken over de 
thema’s duurzaamheid, toekomstbestendige onderwijsvormen en sociale campus.  
 
Onderzoeksgebouw VU 
Begin 2020 ging de Raad naar aanleiding van tegenvallende uitkomsten van het aanbestedingstraject 
voor het nieuwe Onderzoeksgebouw VU akkoord met een verruiming van de investeringsruimte en het 
uitbreiden van de bestaande financieringsfaciliteit. De Raad heeft zich daarbij, ondersteund door het 
werk van de Audit- en Huisvestingscommissie, gericht op het toetsen van de afwegingen die het College 
van Bestuur maakte in aanloop naar besluitvorming, de manier waarop verschillende scenario’s en 
alternatieven zijn onderzocht, en mogelijke gevolgen voor de cash flow en toekomstige initiatieven en 
investeringen.  
 
Strategische samenwerkingen 
In 2020 besprak de Raad van Toezicht uitgebreid met het College van Bestuur over 
samenwerkingsverbanden van de VU met (inter)nationale partners. De Raad van Toezicht werd daarbij 
zowel geïnformeerd en geconsulteerd over de voortgang en verdere kansen in de reeds bestaande 
samenwerkingen (Universiteit Twente, Aurora Alliance), als over de resultaten van verkennende 
trajecten en samenwerkingen die zich in de allereerste fase bevonden. De Raad van Toezicht heeft 
daarbij benadrukt dat het van belang is dat dit soort initiatieven passen bij, en een integrale plek krijgen 
binnen, het implementatieproces van de strategie en niet een extra inspanning vormen die bijdraagt aan 
een verhoogde werkdruk in de organisatie.  
 
Permanente educatie 
Op 19 november vond een online sessie in het kader van Permanente Educatie van de Raad van Toezicht 
en het College van Bestuur plaats, met als thema digitalisering in en van het onderwijs. Gastsprekers 
Prof. dr. Theo Bastiaens (rector magnificus van de Open Universiteit en hoogleraar 
Onderwijstechnologie) en prof. dr. Jacqueline van Muijlwijk (hoogleraar Innovations in Human Health & 
Life Sciences, Portefeuillehouder Onderwijs Faculteit der Bètawetenschappen VU) gaven daarbij een 
toelichting op ontwikkelingen, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van digitalisering van 
onderwijs. Vervolgens reflecteerde een vertegenwoordiging van de USR op deze ontwikkelingen vanuit 
het perspectief van studenten.  
 
Voorts heeft het CvB in 2020 de Raad van Toezicht actief geïnformeerd en geconsulteerd over kwesties 
die actueel waren. Het betrof hier onder meer de afloop van de procedure bij de Ondernemingskamer 
inzake de reorganisatie bij de Faculteit Religie en Theologie, de voortgang met betrekking tot versterking 
en verbetering van privacy en security, de ontwikkelingen rond fondsenwerving, de samenwerking van 
VU- en UvA-onderzoekers met Huawei en de opdracht die het College van Bestuur gaf voor een 
onafhankelijk onderzoek naar sociale veiligheid binnen een afdeling van de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen.  
 
Contacten met de instelling 
Leden van de Raad van Toezicht namen in 2020 deel aan verschillende sessies die georganiseerd werden 
rondom de implementatie van de Strategie VU 2020-2025 (‘strategische conferenties’).  
 
Op 8 september sprak een delegatie van de Raad van Toezicht met de decanen. In dit overleg ging in het 
bijzonder de aandacht uit naar het perspectief van decanen op de impact van de coronacrisis op 
studenten en medewerkers, onderzoek en onderwijs. Decanen deelden daarbij zowel de meer context- 
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en discipline-gebonden uitdagingen, als de punten waaraan over de gehele linie aandacht moet worden 
besteed.  
 
Delegaties vanuit de Raad van Toezicht en de Gezamenlijke Vergadering (GV), bestaande uit de 
Universitaire Studentenraad (USR) en Ondernemingsraad (OR), hebben op 8 juni en 23 november 
informeel met elkaar gesproken over actuele thema’s binnen de VU. De impact van de 
coronamaatregelen was een belangrijk thema, in het bijzonder de kwaliteit van online onderwijs en 
tentaminering, het welzijn van studenten en medewerkers en vragen over de universiteit in een wereld 
na corona. Daarnaast is er intensief contact geweest met de medezeggenschap in het kader van de 
herbenoeming van de toezichthouder die op voordracht van de medezeggenschap is benoemd, en de 
benoeming van de drie nieuwe toezichthouders. Een vertegenwoordiger van de USR en een 
vertegenwoordiger van de OR maakten deel uit van de sollicitatiecommissie. 
 
Een aantal leden van de Raad van Toezicht is in de regel ook aanwezig bij de vergaderingen van de 
Ledenraad VUvereniging: in 2020 konden twee vergaderingen van de Ledenraad in het najaar (online) 
doorgang vinden. Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht individuele gesprekken met 
personen binnen de instellingen, brengen zij werkbezoeken en zijn zij, dit jaar grotendeels digitaal, 
aanwezig op belangrijke momenten voor de instellingen zoals bij de Opening Academisch Jaar en de 
Dies. De voorzitter van de Raad van Toezicht woonde de vergaderingen bij van de voorzitters van de 
Raden van Toezicht van universiteiten.  
 
Identiteit  
In 2020, het jaar waarin de coronapandemie het leven op de VU-campus ingrijpend veranderde én het 
jaar waarin gestart werd met de implementatie van de Strategie VU 2020-2025, was het thema 
identiteit en het bijzondere karakter van de VU zeer actueel. De Raad van Toezicht constateerde daarbij 
dat het College van Bestuur en de organisatie er goed in slagen in de verbondenheid met de 
maatschappij, zelfontplooiing en veerkracht in brede zin, de rol van zingeving, en de meerwaarde van 
diversiteit als thema’s levend en tastbaar te maken voor de VU-gemeenschap. De Raad van Toezicht 
onderschrijft dan ook de prominente plek die programma’s als ‘A Broader Mind’ innemen.  
 
Commissies van de Raad van Toezicht 
 
Audit- en Huisvestingscommissie 
De Audit- en Huisvestingscommissie heeft zich in het bespreken van de impact van de coronapandemie 
in het bijzonder gericht op de financiële effecten voor de VU en de verschillende financiële scenario’s die 
daarmee samenhangen. De Audit- en Huisvestingscommissie heeft daarbij met name gevraagd naar het 
doorrekenen van de impact van de coronacrisis in verschillende financiële scenario’s, om zo inzicht te 
krijgen in de bandbreedtes waarbinnen de VU zal moeten gaan opereren. Tijdens elke vergadering van 
de commissie is de meest recente prognose uitvoerig besproken waarbij de context van sectorale 
ontwikkelingen is meegenomen. De Audit- en Huisvestingscommissie heeft daarbij geadviseerd een 
accomoderend begrotingsbeleid te voeren om de organisatie te kunnen bieden wat het momenteel 
nodig heeft om het primaire proces te kunnen borgen.  
 
De Audit- en Huisvestingscommissie adviseert de Raad van Toezicht over de gezondheid en 
doelmatigheid van de financiële huishouding van de VU. De commissie heeft in het voorjaar over de 
jaarrekening 2019 van Stichting VU gesproken in aanwezigheid van de accountant en hierover aan de 
Raad van Toezicht geadviseerd. De commissie heeft benadrukt dat het van belang is een goede uitleg te 
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geven over de sturing van het resultaat en de uitdaging die de vertraging in het effectueren van 
geoormerkte middelen daarbij vormt.  
 
In de advisering aan de Raad van Toezicht neemt de Audit- en Huisvestingscommissie het aspect van 
doelmatige aanwending van middelen nadrukkelijk mee. In 2020 kwam dit in het bijzonder aan de orde 
bij de uitbreiding van de financieringsfaciliteit ten behoeve van het nieuwe Onderzoeksgebouw VU en 
het traject richting de herstructurering van de rentederivatenportefeuille. De interne 
beleidsdoelstellingen, de planning & control cyclus en de transparantie over de besluitvorming zijn 
essentieel om verantwoording af te leggen over de wijze waarop de VU de rechtmatige en doelmatige 
besteding van de middelen waarborgt. 
 
In het najaar 2020 besprak de commissie de begroting 2021 (inclusief risicoparagraaf en treasuryplan) 
van de VU, ter advisering aan de Raad van Toezicht. De Audit- en Huisvestingscommissie heeft de 
begroting over 2021 beoordeeld vanuit het oogpunt van de financiële gezondheid van de VU op korte en 
lange termijn en een doelmatige inzet van de middelen. Daarnaast heeft de commissie het College 
bevraagd over de flexibiliteit in de begroting en de bijsturingsmogelijkheden die het tot zijn beschikking 
heeft.  
 
Op basis van de rapportage inzake de interim-bevindingen 2020 van de externe accountant heeft de 
commissie ook in 2020 geconstateerd dat het fundament van de interne beheersing op orde is en dat 
lessen uit het verleden op constructieve wijze zijn toegepast. Met het College van Bestuur en de 
accountant heeft de commissie bovendien met regelmaat het ambitieniveau in de beheersing 
besproken. In de vergadering van de Audit- en Huisvestingscommissie van 6 mei vond een korte private 
sessie plaats tussen de Audit- en Huisvestingscommissie en de externe accountant. 
 
De Audit- en Huisvestingscommissie is in 2020 bijgepraat over campusontwikkeling en de scenario’s 
voor het bereiken van een energietransitie voor 2035. In een uitvoerig gesprek in aanwezigheid van de 
directeur IT heeft de commissie de noodzakelijke en urgente verbetertrajecten aangaande IT-beheersing 
besproken. Daarbij heeft de commissie IT-beheersing als aandachtsgebied en onderwerp van periodieke 
bespreking aangemerkt.  
 
Andere thema’s die aan de orde zijn geweest, zijn tussentijdse financiële rapportages, treasury 
rapportages, fiscaliteit, risicomanagement, het auditplan van de internal auditor en de ontwikkelingen 
binnen de VU Holding.  
 
De Audit- en Huisvestingscommissie is in 2020 vier keer in vergadering bijeengekomen. De notulen van 
deze overleggen zijn geagendeerd en besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 
 
Kwaliteitscommissie 
De Kwaliteitscommissie heeft in 2020 geadviseerd over de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Bij het 
uitbreken van de coronapandemie in Nederland werd onderwijs op afstand de norm voor de 
hogeronderwijsinstellingen. De Kwaliteitscommissie sprak met de rector in dit kader onder meer over 
het afschalen van fysiek onderwijs, de overgang naar online onderwijs, oplossingen voor 
(locatiegebonden) onderwijs waarbij niet direct een passend online alternatief voorhanden was, 
tentaminering binnen de restricties van de anderhalvemetersamenleving, en het creëren van 
werkplekken voor studenten die thuis niet de mogelijkheden en infrastructuur hebben om op afstand 
onderwijs te volgen en aan tentamens deel te nemen. Ook sprak de commissie over de noodzakelijke 
aanpassingen voor promotieplechtigheden en de uitdagingen waarvoor onderzoekers op alle niveaus 
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zich voor gesteld zien. Eveneens werd de wendbaarheid van de wetenschappelijke praktijk en de 
reacties van de onderzoeksfinanciers ten aanzien van compensatie van onderzoeksvertraging als gevolg 
van de coronapandemie besproken.  
 
De Kwaliteitscommissie is in 2020 nauw betrokken bij het traject dat de VU doorlopen heeft in het kader 
van de Kwaliteitsafspraken. Naar aanleiding van het negatieve advies van het NVAO-panel is gewerkt 
aan de herziening van het Kwaliteitsplan. De Kwaliteitscommissie heeft de rector met name gevraagd 
hoe in het herziene plan recht kan worden gedaan aan de opmerkingen van het NVAO-panel en hoe 
wordt meegenomen hoezeer de coronacrisis de prioriteiten in het onderwijs heeft herijkt. De balans 
tussen centrale aansturing en de ruimte in de lokale context zoals die aan de VU gezocht wordt werd 
daarbij door de commissie benadrukt. Het herziene Kwaliteitsplan zal begin 2021 ter goedkeuring aan de 
Raad van Toezicht worden voorgelegd.  
 
Overeenkomstig het voornemen om zich in 2020 meer op het thema onderzoek te richten, besprak de 
Kwaliteitscommissie de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in onderzoek(sthema’s) 
en de ontwikkelingen richting een VU onderzoeksvisie en onderzoeksstrategie. De commissie adviseerde 
daarbij voldoende aandacht te schenken aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en daarnaast 
de zaken die de VU onderscheidt in het landschap van het Nederlandse en internationale 
wetenschapsveld te benadrukken.  
 
De uitkomsten van de onderwijsvisitaties per opleiding worden periodiek gedeeld tijdens de 
vergaderingen van de Kwaliteitscommissie. Met het accreditatieportret blijft de commissie 
geïnformeerd over de kwaliteit van de opleidingen van de VU en het systeem van kwaliteitszorg van de 
VU. Ook het marktaandeel van de VU en de instroomcijfers komen terugkerend ter sprake in de 
Kwaliteitscommissie. Tenslotte is de positie van de VU in verschillende relevante rankings een 
terugkerend onderwerp in de vergaderingen van de Kwaliteitscommissie.  
 
In het jaarlijkse gesprek met de waarnemend directeur HRMAM en de Chief Diversity Officer heeft de 
Kwaliteitscommissie het diversiteitsbeleid van de VU besproken aan de hand van het Meerjarenplan 
Diversiteit voor 2021-2025 en de prioritaire doelen voor 2021. Daarbij heeft de Kwaliteitscommissie 
geconstateerd dat het meerjarenperspectief een gezonde mate van flexibiliteit biedt om mee te 
bewegen met actuele ontwikkelingen en accenten te verleggen, maar tegelijkertijd ook stevige doch 
haalbare ambities stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van het streefcijfers vrouwelijke hoogleraren.  
 
Eveneens voerde de commissie verdiepende gesprekken over een aantal inhoudelijke thema’s en 
initiatieven, zoals Community Service Learning, talentbeleid en leiderschapsprogramma’s, de meer of 
minder gevorderde strategische samenwerkingen die de VU met (internationale) partners aanging in 
2020, de verkenning van OCW naar stelsel van kwaliteitszorg omtrent vormen van 
instellingsaccreditatie, en de voortgang op de nieuwe manieren van het erkennen en waarderen van 
wetenschappers.  
 
Ten slotte heeft de rector de commissie actief geïnformeerd over relevante cases ten aanzien van 
wetenschappelijke integriteit, de problemen die optraden bij de uitslag van de decentrale selectie voor 
de opleiding Geneeskunde en de afstemming van de activiteiten van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen in relatie tot de activiteiten van het Taalcentrum-VU. 
 
In 2020 is de Kwaliteitscommissie vier keer bijeengekomen. De notulen van deze overleggen zijn 
geagendeerd en besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.  
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Remuneratiecommissie  
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over zaken gerelateerd aan de werkgeversrol 
van de Raad. In verband met het aflopen van de tweede (en daarmee laatste) termijnen van drie van de 
vijf huidige leden van de Raad in 2021, heeft de commissie in 2020 namens de Raad van Toezicht de 
werving en selectie van drie nieuwe leden opgezet en afgerond. De commissie bereidde de profielen, de 
procedure en de communicatie over de benoemingen voor, en onderhield het contact met betrokkenen 
zoals het College van Bestuur, de Gezamenlijke Vergadering, de Ledenraad van VUvereniging, 
directeuren en decanen en het searchbureau dat de procedure ondersteunde.  
 
In de periode maart– juni vond de selectie plaats en hadden de leden van de Remuneratiecommissie 
hierover meerdere keren per week contact met elkaar. De gesprekken met de kandidaten werden 
gevoerd door een brede sollicitatiecommissie, bestaande uit de twee leden van de 
Remuneratiecommissie, een lid van het College van Bestuur en een vertegenwoordiger van de Gezamenlijke 
Vergadering. Met de benoemingen is de kwaliteit en de complementariteit van verschillende 
competenties en persoonlijkheden binnen de Raad gewaarborgd. De nieuwe leden starten 
dakpansgewijs in 2021, de Remuneratiecommissie draagt namens de Raad van Toezicht zorg voor een 
uitgebreid inwerkprogramma. 
 
In dezelfde periode werd ook de herbenoeming van Aafke Hulk afgerond. Haar tweede termijn als lid 
van de Raad van Toezicht op voordracht van de medezeggenschap startte op 1 september 2020. Het 
initiatief voor de herbenoeming ging uit van de Gezamenlijke Vergadering, in het proces is als 
gebruikelijk ook advies gevraagd aan de Ledenraad van VUvereniging. 
 
De Remuneratiecommissie heeft in het voorjaar de jaargesprekken met de bestuurders voorbereid. 
Rond de zomer heeft de commissie namens de Raad van Toezicht met iedere bestuurder een 
jaargesprek gevoerd waarin werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruitgekeken op basis van 
de belangrijkste voornemens en plannen voor het komende jaar.  
 
Naast overleg specifiek in het kader van bovenstaande activiteiten kwam de Remuneratiecommissie in 
2020 twee maal formeel in vergadering bijeen om te spreken over werkgeverszaken. In deze 
vergaderingen werd onder meer de advisering aan de Raad van Toezicht besproken over voorstellen van 
nevenfuncties van bestuurders, en de WNT-verantwoording in het jaarverslag en de agendaplanning van 
2021 (waaronder frequentie en duur van overleggen). Ook bereidde de commissie de Permanente 
Educatie-sessie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur voor, evenals de zelfevaluatie van 
de Raad van Toezicht.  
 
In 2020 is de Remuneratiecommissie twee keer formeel bijeengekomen. De notulen van deze 
overleggen zijn geagendeerd en besproken in het besloten overleg van de Raad van Toezicht.  
 
Functioneren Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren aan de hand van de in het Algemeen 
Reglement vastgelegde criteria. Op 19 november heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie 
gehouden, waarin onder andere het eigen functioneren, de relatie met het College van Bestuur en de 
betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de VU-organisatie aan de orde zijn geweest.  
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De Raad van Toezicht handelt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur Universiteiten. Het 
principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad bij de uitoefening van zijn taken in het 
verslagjaar geëerbiedigd. Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe code zoals in najaar is vastgesteld. 
 
Tot slot 
De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en allen binnen de instellingen voor de inzet en prestaties 
van het afgelopen jaar en ziet ernaar uit als toezichthouder een bijdrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de VU in 2021.  
 
9 februari 2021, 
 
Raad van Toezicht Stichting VU 
 
drs. R. (Ron) Teerlink, voorzitter 
H.H.J. (Herman) Dijkhuizen1 
prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk 
prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen 
mr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraaf 
  

 
1 Per 1 maart 2021 eindigt de tweede termijn van Herman Dijkhuizen en treedt Anne Marie van der Wijst toe als lid 
van de Raad van Toezicht 
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Bijlage 1: Overzicht nevenfuncties leden College van Bestuur VU (status per 31.12.2020)  

Naam  Nevenfuncties  
Prof. dr. C.M. (Mirjam van Praag)  
(1967) 
  

• Professor of Entrepreneurship, Department of Innovation and 
Organizational Economics, Copenhagen Business School  

• Non-executive Board Member, Berlingske Media (tot 1.4.2020) 
• Hoogleraar Entrepeneurship and Society, School of Business and 

Economics, VU (vanaf 15.7.2020) 
• Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank (vanaf 

1.10.2020) 
• Lid Bankraad (vanaf 1.10.2020) 
 
Overige nevenfuncties 
• Professor of Entrepreneurship and Organization, Faculty of 

Economics and Business, Universiteit van Amsterdam (tot 
15.7.2020) 

• Lid Raad van Toezicht PharmAccess 
• Lid Raad van Toezicht Anne Frank Stichting (AFS) 
• Lid Raad van Advies Everyday Heroes 
• Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek  
• Member Board of Inspiration Diversion 
• Advisory Board member Refugees Forward 

 
Prof. dr. V. (Vinod) Subramaniam  
(1967)  

• Lid Raad van Toezicht Rijksakademie van beeldende kunsten 
• Lid Raad van Toezicht stichting hDMT 
• Lid Advisory Board Cyclotron BV 
• Ouder-lid Raad van Toezicht British School of Amsterdam (vanaf 

1.3.2020) 
• Voorzitter Nationale Adviescommissie Diversiteit en Inclusie (vanaf 

1.10.2020) 
 

Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen (1963) • Lid Bestuur Feyenoord Foundation 
• Lid Raad van Toezicht Rotterdams theatergezelschap Babel (tot 

1.8.2020) 
• Lid bestuur Studielink namens VSNU (vanaf 12.2.2020) 

 
De nevenfuncties van de bestuurders zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Goedkeuring wordt 
verleend, of afspraken worden gemaakt, op basis van een vastgesteld toetsingskader.  
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Bijlage 2: Overzicht functies leden Raad van Toezicht Stichting VU (status per 31.12.2020) 

Naam  Functie  Benoemd Termijn  
Drs. R. Teerlink 
(1961) 

Voorzitter  
Lid Remuneratiecommissie  
 

01.07.2018 1 

H.H.J. Dijkhuizen (1960)  Vicevoorzitter  
Voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie 
 

01.03.2017 2 

Prof. dr. A.C.J. Hulk 
(1952) 
 

Voorzitter Remuneratiecommissie 
Lid Kwaliteitscommissie 
Lid op voordracht van de medezeggenschap  

01.09.2020 2 

Prof. dr. E.C. Klasen 
(1949)  
 

Voorzitter Kwaliteitscommissie  06.09.2017 2 

Mr. drs. J.L. Burggraaf 
(1964)  
 

Lid Audit- en Huisvestingscommissie  
 

06.09.2017  2 
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Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting VU (status t/m 31.12.2020)  

Naam  (Neven)functies  
Drs. R. (Ron) Teerlink 
(1961) 
 
 

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank U.A., 
lid Raad van Commissarissen Just Eat Takeaway.com N.V. 
 

H.H.J. (Herman) Dijkhuizen  
(1960) 
 

Hoofdfunctie: Chief Financial Officer NIBC Bank N.V. / Vicevoorzitter 
 
Nevenfuncties: lid bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei, lid Raad van Toezicht WWF 
Nederland en voorzitter Auditcommissie, lid Raad van Commissarissen van NS en 
voorzitter Risk- en Auditcommissie 
 

Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen  
(1949)  
 

Nevenfuncties: adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum, 
adviseur (op verzoek) van het Universitair Medisch Centrum Groningen, emeritus 
hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek bij de Universiteit Leiden, 
voorzitter Raad van Toezicht ONCODE, voorzitter ZonMw Commissie Bevorderen 
van Verantwoorde Onderzoekspraktijken, voorzitter ZonMw commissie 
Personalized Medicine, voorzitter Raad van Toezicht NIVEL, voorzitter Raad van 
Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen, lid NWO-commissie Replicatieonderzoek, 
voorzitter Raad van Toezicht Healthy Ageing Network Northern Netherlands, lid 
Deskundigencommissie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).  

Mr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraaf  
(1964)  
 

Hoofdfunctie: directeur Schuiteman M&A – Corporate Finance (vanaf 1.3.2020) 
 
Nevenfuncties: non-executive lid van de board van De Persgroep S.A., lid van de 
Raad van Commissarissen NCOI Holding B.V., bestuurder BSA & Partners B.V., 
bestuurslid AECA-NL Amsterdam. 
 

Prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk  
(1952)  

Hoofdfunctie: emeritus hoogleraar Franse Taalkunde bij de Universiteit van 
Amsterdam 
 
Nevenfuncties: lid Conseil d'administration (=Raad van Toezicht) van de Réseau 
Français des Instituts d’Etudes Avancées (RFIEA), voorzitter Spinozacommissie 
NWO, voorzitter Zwaartekrachtcommissie NWO, lid Raad van Toezicht 
StichtingInnoord. 
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Bijlage 3: Overzicht formele vergaderingen Raad van Toezicht Stichting VU periode 01.01.2020 – 31.12.2020  

Aantal vergaderingen  Aanwezige RvT-leden  % aanwezigheid afgerond  
8 reguliere vergaderingen 
 
 
 
 
 
Aanvullend op de reguliere 
vergaderingen hebben RvT en 
CvB drie maal een extra 
vergadering ingelast ter 
bespreking van de (effecten van 
de) coronamaatregelen.  

R. Teerlink  
H.H.J. Dijkhuizen  
E.C. Klasen  
J.L. Burggraaf  
A.C.J. Hulk  

100%  
75% 
100%  
100%  
100%  

 


