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Opheffing research master Business in Society
Geachte voorzitter,
./.

Bijgaand vindt u het voornemen van het CvB om, op verzoek van de decaan van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde, de joint degree research master Business in Society te beëindigen.
De beëindigingsaanvraag is het gevolg van de jarenlange achterblijvende instroom, waarbij de
faculteit aangeeft geen zicht op verbetering te zien.
De decaan verzoekt om beëindiging van instroom per september 2021-2022 (administratief gezien
31 augustus 2021) en het diplomeringseinde vast te stellen op 31 augustus 2023. De opleiding is al
gestopt met werven en verwacht geen nieuwe instroom meer in 2020. Zittende studenten hebben
daarmee drie jaar om de opleiding af te sluiten. Het curriculum wordt al langzaam afgebouwd, maar
studenten worden alternatieven geboden via de PhD-opleidingen, vervangende vakken en/of
opdrachten.
De facultaire raden hebben met de opheffing ingestemd. Hierbij verzoekt het CvB de GV om in te
stemmen met de beëindiging van deze opleiding.
Dit verzoek loopt vooruit op wijziging van het universiteitsreglement.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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Opheffing research master Business in Society

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;
gezien:
• de brief van de decaan van de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde, d.d. 17 december 2019;
• de brief van de Vrije Universiteit, d.d. 13 december 2019;
• het memo van AcZ, d.d. 17 december 2019;
overwegende:
• dat de opleiding al jaren weinig studenten trekt en er geen uitzicht is op verbetering;
• dat er voor de zittende studenten een adequate afbouwtermijn en -regeling wordt getroffen;
gehoord:
• het positieve advies van de Facultaire Studentenraad FEB, in zijn brief van 3 november 2019;
• het positieve advies van de ondernemingsraad FEB, in zijn brief van 1 november 2019;

BESLUIT:
de onder voorbehoud van instemming door de GV;
in te stemmen met de opheffing van de joint degree research master Business in Society (CROHOcode 65008).
Het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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Geacht College,
Hierbij wil ik u, mede namens mijn collega Arjen van Witteloostuijn van de VU School of
Business and Economics, verzoeken er zorg voor te dragen dat de joint researchmaster Business in
Society per l september 2023 wordt opgeheven en uit het CROHO wordt geschrapt. De instroom
van nieuwe studenten in deze master zal per l september 2021 sluiten. Maar omdat er al vanaf l
september 2020 geen nieuwe studenten meer worden aangenomen is het cohort 2019-2020
feitelijk het laatste cohort dat de opleiding doorloopt.
Ik heb instemming gevraagd en ontvangen voor beëindiging van de opleiding aan de facultaire
studentenraad en de ondernemingsraad EB. Bijgevoegd bij deze brief treft u de
instemmingsbrieven van de medezeggenschap aan. Ook het faculteitsbestuur van de VU School of
Business and Economics heeft de beëindiging van deze researchmaster aan hun medezeggenschap
voorgelegd en instemming ontvangen.
De aanleiding voor beëindiging van de researchmaster Business in Society is de lage instroom van
studenten zonder zicht op verbetering. De opleiding zal worden aangeboden tot het einde van het
academische jaar 2020-2021. Voor studenten die tijdens hun eerste jaar in 2019-2020, of tijdens
hun tweede jaar in 2020-2021, een vak niet halen, zullen passende regelingen worden getroffen,
namelijk:
• Studenten kunnen een vergelijkbaar vak uit het PhD-programma volgen. De meeste
vakken zullen namelijk aangeboden worden in het PhD-onderwijs;
• In de enkele gevallen dat een overeenkomstig vak niet meer wordt aangeboden, kunnen
studenten een vervangend vak volgen of opdracht maken.
De overgangsregelingen zullen in de OER 2020-2021 worden vermeld. De opleiding zal per l
september 2023 definitief worden beëindigd. Omdat de huidige accreditatie maar tot I juli 2022

m

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Economics & Business

loopt, willen we de NVAO verzoeken de huidige accreditatie te verlengen tot I september 2023.
Ik heb er vertrouwen in dat alle studenten Business in Society tegen die tijd hun researchmaster
succesvol hebben afgerond.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben.
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Instemming opheffing Joint Research Master Business in Society
Geachte decaan, beste Han,
Op 9 oktober 2019 ontving de Raad het verzoek om in te stemmen met de opheffing van de Joint
Research Master Business in Society van de VU SBE en UvA EB.
Tijdens de interne vergadering van 16 oktober jl. heeft de OR dit verzoek besproken en besloten in
te stemmen met de opheffing van deze master. De Raad vraagt zich hierbij af of het duidelijk is
waarom de research master te weinig studenten heeft getrokken? Het lijkt de Raad raadzaam om
hier bij de ontwikkeling van toekomstige plannen rekening mee te houden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de OR UvA EB,

Xander Sneek
Voorzitter OR UvA EB

Roger Pruppers
Vicevoorzitter OR UvA EB
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Consent on the discontinuation of the joint research
master “Business in Society”
Dear Prof. Dr. H.G. van Dissel,
The Faculty Student Council (henceforth referred to as “FSR”) at the Faculty of
Economics and Business (henceforth referred to as “FEB”) is writing this email to inform
the administration about our consent regarding the discontinuation of the joint research
master Business in Society. After thoroughly discussing this topic among the council
members, we came to a conclusion.
First of all, we recognize that there is a lack of demand for this joint research
master. As you mentioned in the attached letter, this issue is nationwide and therefore it
has little to do with our university. We, as a student council, encourage masters that are
in demand by students and masters that effectively prepare students for the labor
market. Therefore, providing as much relevant knowledge and opportunities for skill
development as possible. As it seems, this master can not deliver those terms.
Secondly, given the fact that the students who fail a course will be taken care of,
gives us a positive outlook on the process of the discontinuation. As long as the
administration can guarantee that students will not be negatively affected by the
discontinuation we do not foresee, nor expect an issue here.

Based on these arguments, we would like to inform you that we give positive
consent on this discontinuation of the joint research master “Business in Society.”
However, considering our philosophies, we would like to give a suggestion. We hope
that these allocated resources, could be redistributed among either a new master, or
used for improvements on other masters.
In case you have any remarks, please do not hesitate to contact me via the
above-stated email address or by paying a visit to our office.

With Kind regards,
Floris Minks
Member of the FSR FEB
Chairman of Education & Research
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Consent on the discontinuation of the joint research
master “Business in Society”
Dear Prof. Dr. H.G. van Dissel,
The Faculty Student Council (henceforth referred to as “FSR”) at the Faculty of
Economics and Business (henceforth referred to as “FEB”) is writing this email to inform
the administration about our consent regarding the discontinuation of the joint research
master Business in Society. After thoroughly discussing this topic among the council
members, we came to a conclusion.
First of all, we recognize that there is a lack of demand for this joint research
master. As you mentioned in the attached letter, this issue is nationwide and therefore it
has little to do with our university. We, as a student council, encourage masters that are
in demand by students and masters that effectively prepare students for the labor
market. Therefore, providing as much relevant knowledge and opportunities for skill
development as possible. As it seems, this master can not deliver those terms.
Secondly, given the fact that the students who fail a course will be taken care of,
gives us a positive outlook on the process of the discontinuation. As long as the
administration can guarantee that students will not be negatively affected by the
discontinuation we do not foresee, nor expect an issue here.

Based on these arguments, we would like to inform you that we give positive
consent on this discontinuation of the joint research master “Business in Society.”
However, considering our philosophies, we would like to give a suggestion. We hope
that these allocated resources, could be redistributed among either a new master, or
used for improvements on other masters.
In case you have any remarks, please do not hesitate to contact me via the
above-stated email address or by paying a visit to our office.

With Kind regards,
Floris Minks
Member of the FSR FEB
Chairman of Education & Research
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Instemming opheffing Joint Research Master Business in Society
Geachte decaan, beste Han,
Op 9 oktober 2019 ontving de Raad het verzoek om in te stemmen met de opheffing van de Joint
Research Master Business in Society van de VU SBE en UvA EB.
Tijdens de interne vergadering van 16 oktober jl. heeft de OR dit verzoek besproken en besloten in
te stemmen met de opheffing van deze master. De Raad vraagt zich hierbij af of het duidelijk is
waarom de research master te weinig studenten heeft getrokken? Het lijkt de Raad raadzaam om
hier bij de ontwikkeling van toekomstige plannen rekening mee te houden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de OR UvA EB,

Xander Sneek
Voorzitter OR UvA EB

Roger Pruppers
Vicevoorzitter OR UvA EB

