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VERSLAG 50 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Rutten opent de vergadering om 12.39 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 55 
2. Mededelingen 

Datum 

25 augustus 2017 
Locatie 

Bushuis F0.21 
 

 

Verslag door 

E.B.I. Moors 
Tijd 
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• De leden van de aankomende CSR zitten vandaag op de publieke tribune. Ze worden op het 
moment ingewerkt door de huidige CSR en zullen vanaf 1 september zitting nemen in de 
GV. 

• GV-lid Markaki heeft meer onderwijstaken gekregen en stopt daarom als COR-lid per 1 60 
september. Dit is haar laatste GV.  

 
3. Vaststelling van het verslag van de 79e GV d.d. 07-07-2017 
Het verslag wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag.   65 
 
4. Kaderbrief 2018 
GV-voorzitter Rutten geeft aan dat vandaag over de kaderbrief 2018 moet worden besloten. De GV 
heeft voor de zomer met het CvB afgesproken dat de GV in ieder geval dit jaar nog 
instemmingsrecht heeft op de begroting. Er zijn twee punten die besproken moeten worden vandaag, 70 
namelijk de middelen van de Wet studievoorschot en het instellingscollegegeld. De middelen van de 
Wet studievoorschot worden eerst behandeld. De UvA zal dit jaar 8,6 miljoen euro extra ontvangen 
vanuit het rijk. Dit geld zou gealloceerd worden met een agenda. Doordat er nog geen nieuw kabinet 
is, zijn er nog geen duidelijke inhoudelijke afspraken en zal het geld dit jaar lumpsum worden 
gegeven. Er is wel een gemeenschappelijke agenda geschreven door het ministerie van OCW en de 75 
LSVb, ISO, VH en VSNU als handreiking. Hierin staat dat het College met de medezeggenschap 
afspraken moet maken over waar het geld aan zal worden besteed. Het geld moet in ieder geval 
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De gemeenschappelijke agenda was 
later klaar dan de kaderbrief en is daarom nog niet in de kaderbrief opgenomen. In de huidige 
kaderbrief zijn de middelen opgenomen in de inkomsten van het allocatiemodel en zijn ze voor een 80 
groot deel over onderwijs en een klein deel over onderzoek verdeeld. De middelen gaan dan via de 
vaste verdeling naar de faculteiten. Het is goed om stil te staan dat er op het moment dus geen extra 
geld naar de kwaliteit van onderwijs en onderzoek lijkt te gaan. Met het College is afgesproken dat 
de UvA zich wel volledig zal houden aan de gemeenschappelijke agenda. GV-voorzitter Rutten wil 
dit graag bespreken met de GV. 85 
 
GV-lid Kleverlaan vraagt of er niet meer geld was afgesproken dan 8,6 miljoen euro. GV-voorzitter 
Rutten antwoordt dat het bedrag wellicht wat lager is uitgevallen, omdat 90 procent van de gelden is 
verdeeld, 10 procent wordt landelijk ingezet. Verder vallen de opbrengsten van het leenstelsel lager 
uit dan verwacht. GV-voorzitter Rutten vraagt nog eens of de GV het een probleem vindt dat het 90 
geld nu niet extra naar onderzoek en onderwijs gaat. GV-lid Breetvelt vraagt zich af of dit in strijd is 
met een ministeriële brief. GV-voorzitter Rutten antwoordt dat zij niet heeft kunnen vinden dat het 
in strijd is met een brief.  
 
GV-voorzitter Rutten schetst de situatie van de faculteiten. Uit de tabel Resultaat UvA enkelvoudig 95 
blijkt dat het totaal uitkomt op 0 in 2018 (het onderdeel Allocatie draait positief, maar de onderdelen 
Treasury en Organisatie staan op een negatief resultaat). Bij het onderdeel Organisatie komt het 
negatieve resultaat door het verlies dat de faculteiten draaien. Dit zijn echter voornamelijk 
faculteiten die aanspraak maken op hun reserves. GV-lid Donner geeft aan dat bij de behandeling 
van de begroting kan worden gekeken of de gelden goed terecht zijn gekomen. GV-lid Kleverlaan 100 
noemt een schatting uit 2015 waarin extra gereserveerd onderwijsgeld wordt beschreven vanaf het 
jaar 2018. Hier staat dat het specifiek extra onderwijsbudget betreft. GV-lid Donner concludeert dat 
die extra gelden er dus wel zijn, maar dat die boekhoudkundig niet zichtbaar zijn gemaakt. De GV 
zou kunnen vragen om de gelden van de Wet studievoorschot wel in de begroting zichtbaar te 
maken. 105 
 
GV-voorzitter Rutten vraagt wat de GV wenst te doen. GV-lid Palies antwoordt dat er 
aandachtspunten kunnen worden meegegeven, zoals bij de voorinvesteringen. Er zou kunnen 
worden benadrukt dat extra docenten nodig zijn. GV-voorzitter Rutten geeft aan dat dit mogelijk is. 
Ook kan er worden opgeroepen om het geld duidelijk te labelen. De inhoudelijke discussie over de 110 
labels van het geld en waar het geld naartoe gaat, kan in de komende maanden worden besproken. 
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De GV heeft hier geen bezwaar tegen. GV-voorzitter Rutten vraagt zich wel af of de 
medezeggenschap nog wel genoeg ruimte zal hebben om discussies te voeren en keuzes te maken.  
 
GV-voorzitter Rutten gaat over op het volgende onderwerp, namelijk het voorstel om het  115 
instellingscollegegeld direct naar de faculteiten over te maken. Het instellingscollegegeld wordt 
momenteel via het allocatiemodel verdeeld wat betekent dat faculteiten het geld met twee jaar 
vertraging ontvangen. Het voorstel is nu om de vertraging eruit te halen.  
 
GV-lid Donner geeft aan het een goed plan te vinden. Internationale studenten betalen een hoger 120 
tarief en moeten daarom zien waar het geld naartoe gaat. De normale collegegelden lopen via Den 
Haag, het instellingscollegegeld loopt via de universiteit zelf. Er zijn klachten van de 
onderwijsorganisatie dat het geld pas na twee jaar wordt gegeven en dat er daarom niet direct kan 
worden gereageerd op eventuele stijgingen of dalingen. GV-voorzitter Rutten en GV-lid De Vos 
vinden het vreemd dat dit nu al wordt besloten, terwijl op dit moment beleid op internationalisering 125 
nog in voorbereiding is. Verder meent GV-lid De Vos dat de stijging in studentaantallen ook niet zo 
hoog is als oorspronkelijk was verwacht. GV-voorzitter Rutten geeft aan dat in de brief kan worden 
opgenomen dat beleid op internationalisering hard nodig is.  
 
Stemvoorstel  130 
De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de kaderbrief 2018. 
 
Voor  COR 13 CSR 9 
Tegen:   COR 0   CSR 1  
Blanco:  COR 0   CSR 0  135 
Onthouding:  COR 0   CSR 0  
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
GV-voorzitter Rutten en GV-lid Donner zullen de conceptbrief schrijven. GV-lid Hooijmans zal een 
alinea over het instellingscollegegeld aanleveren (actiepunt). De brief zal volgende week ter redactie 140 
worden rondgestuurd en uiterlijk 31 augustus worden verstuurd naar het CvB.  
 
5. Antwoordbrief CvB inz. advies GV opdrachtformulering Uitvoeringsplan dienstverlening 
GV-lid Donner geeft aan dat de GV in eerdere brieven heeft gevraagd om in de evaluatie van de 
dienstverlening ook uit te zoeken wat voor de UvA de voordelen zijn van de samenwerking met de 145 
HvA. Ook wil de GV graag weten wat beide instellingen voor onderwijs en onderzoek bijdragen in 
de samenwerking. Uit gesprekken met de directeuren bedrijfsvoering blijkt dat zij zich willen richten 
op de verbetering van de diensten. Er lijkt niet te worden gekeken naar waar de UvA beter wordt van 
de samenwerking en wat de bijdrage van de UvA is. Het CvB heeft in de antwoordbrief ook 
aangegeven dit niet apart te willen toetsen. De andere inhoudelijke aandachtspunten van de GV zijn 150 
goed geadresseerd.  
 
GV-voorzitter Rutten vraagt of er nog een brief moet worden gestuurd waarin wordt gevraagd om 
toch wel te kijken naar wat de samenwerking kost en oplevert. GV-lid Doeleman meent dat als er 
een evaluatie komt, het goed is om vroegtijdig een brief te sturen. Dan zijn de aandachtspunten van 155 
de GV bekend.  
 
De GV besluit een brief te schrijven waarin wordt gevraagd de kosten en de baten van de 
samenwerking voor de UvA en de HvA te evalueren. De voortgang van de samenwerking kan 
worden besproken in een latere vergadering. GV-leden De Vos en Donner zullen een conceptbrief 160 
schrijven (actiepunt). Vervolgens wordt de brief redactioneel voorgelegd aan de GV. 
 
6. Labelreductie eenjarige lerarenopleidingen 
GV-lid Hooijmans geeft aan dat de FSR FMG lang heeft gediscussieerd over deze kwestie. De 
raadsleden hebben ervoor gepleit dat de OC ILO meer inspraak krijgt en een klankbordgroep wordt 165 
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opgericht, waar meer mensen kunnen meepraten over de opleidingen. Deze klankbordgroep wordt 
nu opgezet, maar zal geen formele rechten hebben. 
 
GV-lid Palies vraagt wat de GV vindt van de vermindering van CROHO labels in het algemeen. 
GV-lid Hooijmans antwoordt dat er een landelijke afspraak is gemaakt, maar LOF en LSVb lijken er 170 
niet goed van op de hoogte. Ze vindt zelf de argumentatie niet echt overtuigend, maar de OR en FSR 
hebben wel al ingestemd. GV-lid Markaki geeft aan dat ze het een negatieve tendens vindt. Ook is 
de accreditatie op de tracks van een opleiding onduidelijk. 
 
Voordat het instemmingsverzoek inhoudelijk wordt behandeld, zullen GV-lid Hooijmans, haar 175 
opvolger en GV-lid Breetvelt nog wat zaken proberen te verhelderen. Ze zullen kijken naar 
accreditatie op maat en de rechten van de tracks, het CvB vragen wat de precieze redenering is voor 
dit besluit en contact opnemen met de FSR FMG. Het verzoek zal voor de volgende GV op 8 
september geagendeerd worden.  
 180 
13.46 uur GV-lid Markaki verlaat de vergadering.  
 
7. Naamswijziging opleiding System and Network Engineering 
GV-leden Ó Nualláin en Rodenburg lichten toe dat de naamswijziging van System and Network 
Engineering naar Security and Network Engineering logisch is. De opleiding gaat over security.  185 
 
Er wordt per acclamatie ingestemd met het instemmingsverzoek aangaande de naamswijziging van 
de opleiding System and Network Engineering. GV-voorzitter Rutten zal de brief opstellen 
(actiepunt). 
 190 
8. Rondvraag en sluiting 

• De GV-leden bedanken elkaar voor de fijne samenwerking en in het bijzonder GV-
voorzitter Rutten voor het voorzitterschap.  

 
GV-voorzitter Rutten dankt alle aanwezigen voor de inzet dit jaar en geeft aan dat ze met een goed 195 
gevoel terugkijkt. Ze sluit de vergadering om 13.50 uur.  


