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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 50 
GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 10.09 uur en heet iedereen van harte welkom. 
GV-lid Kleverlaan vraagt of de status van agendapunt 8, Voorstel aanpassing reglement en 
huishoudelijk reglement GV, kan worden aangepast naar bespreking. De GV is hiermee akkoord. De 
agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 55 
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• Er wordt melding gedaan van de afwezigen met bericht.  
• De voertaal van de GV is niet geagendeerd voor deze vergadering, omdat er nog geen 

concrete voorstellen zijn gedaan.  
• Het instemmingsverzoek over de opheffing van de masteropleiding Contemporary Asian 60 

Studies wordt via emailstemming afgehandeld. 
• Het instemmingsverzoek over de nieuwe bacheloropleiding Cognition, Language and 

Communication ligt nog bij de faculteit.  
• De raadsassistenten van de CSR zijn deze week allebei afwezig, maar zullen de volgende 

GV nog formeel welkom worden geheten.  65 
 
3. Vaststelling van het verslag van de 83e GV d.d. 17-11-2017 
Het verslag wordt zonder tekstuele aanpassingen vastgesteld. GV-lid Kleverlaan vraagt naar 
aanleiding van pagina 2 van het verslag, regels 85-88, naar de GOV over de conceptversie van het 
allocatiemodel. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat dit zal worden besproken bij de 70 
behandeling van agendapunt 5. 
 
4. Ontwerpbegroting 2018 incl. ontwerp actualisatie Huisvestingsplan en contourennotitie ICT 
portfolio  
GV-voorzitter Van Helvoirt stelt voor om eerst naar de hoofdlijnen van de begroting te kijken. Deze 75 
liggen ter instemming voor. Vervolgens kan er worden gekeken naar de gehele begroting die ter 
advies is voorgelegd.  
 
10.18 uur GV-lid Rodenburg betreedt de vergaderzaal.  
 80 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft nog voor de volledigheid aan dat de FSR FEB zijn advies heeft 
veranderd van negatief naar positief. De FSR FdG onthoudt zich nog steeds van het geven van 
advies, maar heeft aangegeven tevreden te zijn met de punten die zijn overgenomen uit de vorige 
brief en het proces.  
 85 
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of er opmerkingen zijn over het centrale proces. GV-lid Donner 
antwoordt dat de GV als leerpunt moet meenemen om volgend jaar de decentrale medezeggenschap 
te vragen om, naast de adviezen, ook de begrotingsversies die bij de adviezen horen te sturen.  
 
GV-lid Jaarsma geeft aan dat vanwege het aanpassen van de ICTS begroting de begroting in zijn 90 
geheel niet meer actueel is. Daarnaast zou hij graag een universiteitsbrede evaluatie van het 
begrotingsproces willen zien. In elke brief van de GV tot nu toe is aangegeven dat het proces bij de 
faculteiten niet goed is gegaan. Er zijn dit jaar ook veel negatieve adviezen gegeven. GV-lid Donner 
geeft aan dat het proces dit jaar wel beter is verlopen dan voorgaande jaren. Vanuit centraal zou er 
wel een betere rol kunnen worden gespeeld bij het decentrale proces. GV-voorzitter Van Helvoirt 95 
antwoordt dat de punten in de brief worden opgenomen.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat bij de GOV ook de begroting van de FEB was besproken. 
GV-lid Van Tubergen merkt op nog steeds twijfels te hebben of de meerjarenbegroting wel serieus 
is genomen door de FEB. GV-lid Koster geeft aan dat de OR FEB ook twijfels heeft. Het is echter te 100 
vroeg voor een detailbegroting. Daarin zal beter te zien zijn wat de cijfers betekenen. GV-lid Van 
Tubergen vraagt of er in de brief kan worden opgenomen dat er meer aandacht moet komen voor de 
meerjarenbegroting. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat dit in de brief zal worden 
opgenomen.  
 105 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de GV eerder over AUC heeft gesproken, met name over 
het ontbreken van het advies van het personeel. GV-vicevoorzitter Ó Nualláin geeft aan dat dit een 
kwestie is van de OR FNWI, die heeft het advies niet gezien. GV-lid Van Tubergen stelt dat het een 
patroon begint te worden dat er vanuit het AUC niet of weinig informatie komt. Gegevens moeten 
op tijd worden geleverd. GV-lid Rodenburg geeft aan dat AUC een lastige positie heeft. Formeel 110 
valt de personeelsgeleding onder de OR van de FNWI, daar heeft het de aandacht. De verwachting is 



 3 

dat het volgend jaar is opgelost. GV-voorzitter Van Helvoirt merkt op dat hier wel een opmerking 
over kan worden gemaakt in de brief.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt stelt over te kunnen gaan naar de punten die ter instemming voorliggen. 115 
Hij geeft aan dat vanochtend een memo aangaande het IDA fonds is verspreid. Hij vraagt of hierover 
vragen of opmerkingen zijn. GV-lid Jaarsma antwoordt dat het grootste probleem ligt bij 
interdisciplinaire opleidingen die alleen een bachelor aanbieden. Geld voor promovendi zal de 
problemen van de interdisciplinaire opleidingen, namelijk het hebben van docenten met een voltijds 
onderwijsaanstelling, niet oplossen. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de promotieplekken 120 
bedoeld zijn voor de docenten van de interdisciplinaire opleidingen die nu geen onderzoek kunnen 
doen. 
 
GV-lid Koster vraagt hoe het IDA fonds zich verhoudt tot de inspanningen van de faculteiten die 
zelf promovendi moeten werven. Bijna alle promovendi moeten vandaag de dag interdisciplinair 125 
onderzoek doen. GV-voorzitter Van Helvoirt verduidelijkt dat het fonds voor de ondersteuning van 
interdisciplinair onderzoek is dat niet onder een onderzoeksinstituut valt. Hij geeft aan dat het niet 
gaat om een structurele investering. GV-lid Jaarsma verzoekt om in de brief te vragen naar de 
doelmatigheid van het IDA fonds en hoe het zich verhoudt tot de andere problemen van bijvoorbeeld 
het AUC.  130 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt gaat over naar het behandelen van schakeltrajecten. Er was toegezegd 
door het CvB dit te bespreken bij de kaderbrief 2018. GV-lid Jaarsma vult aan dat in de kaderbrief 
2018 werd geschreven dat schakeltrajecten zouden worden verwerkt in de begroting 2018. Dit is niet 
gebeurd, terwijl er een groot belang aan schakeltrajecten wordt gehecht. GV-lid Donner merkt op dat 135 
het CvB eerder had aangegeven dat schakeltrajecten moeilijk vanuit centraal kunnen worden 
geregeld. Er ontbreekt een gemeenschappelijke noemer. Als het onderwerp schakeltrajecten in de 
brief wordt opgenomen, dan moet de GV een voorstel doen over wat het CvB dient te doen. GV-
voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat in de brief kan worden benoemd dat het traject te lang gaande 
is en dat het niet in lijn is met eerdere toezeggingen. Er kan ook worden gevraagd naar de 140 
uitkomsten van de werkgroep en of de medezeggenschap betrokken wordt bij het vervolgtraject.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt kaart de middelen uit de Wet Studievoorschot aan. In het schriftelijke 
antwoord van het CvB staat dat de rapportages van de eenheden zullen dienen als input. De GV 
concludeert dat tot op heden niet alle facultaire raden betrokken zijn bij de uitgave van de middelen 145 
uit de Wet Studievoorschot. GV-voorzitter Van Helvoirt stelt voor om in de brief aan te geven dat de 
uitgave van de middelen met de medezeggenschap moet worden besproken. Het voorstel is om ze te 
oormerken en bij de faculteiten neer te leggen.  
 
Na de hoofdlijnen van de begroting te hebben besproken, gaat GV-voorzitter Van Helvoirt over op 150 
de gehele begroting die ter advies ligt. Hij geeft aan dat de toelichting op de beleidsbudgetten 
onduidelijk is. Aangezien de begroting besproken wordt aan de hand van beleid, zou het fijn zijn als 
de beleidsbudgetten voortaan beter worden toegelicht. GV-lid Donner merkt op dat bij het 
vaststellen van de begroting er wordt gekeken naar de financiële kant. Er moet worden bepaald of er 
voldoende budget is voor het voorgestelde beleid. Het zou jammer zijn om het niet meer op deze 155 
wijze te doen. GV-lid Donner stelt voor om in een technisch overleg te vragen wat bepaalde 
beleidsbudgetten betekenen voor de UvA. De GV heeft hier geen bezwaar tegen.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat tijdens de GOV de tarieven van de diensten zijn 
besproken. GV-lid Donner vult aan dat bij de invoering van het allocatiemodel het full cost model 160 
was geïntroduceerd. Alle diensten worden door de faculteiten ingekocht. De tarieven zijn bevroren, 
wat lastig wordt bij een stijging van de loonkosten en de vierkante meterprijs waar nu ook sprake 
van is. De tarieven worden van tevoren besproken door de dienstdirecteuren en de 
bedrijfsdirecteuren van de faculteiten. Over het onderhandelproces en de uitkomst is weinig bekend. 
De medezeggenschap mist transparantie. Bij de kaderbrief wordt het wat zichtbaarder, maar dan zijn 165 
de tarieven al min of meer vastgesteld. GV-lid Donner heeft dit aangekaart bij de heer Lintsen 
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tijdens de GOV. De heer Lintsen heeft aangegeven de zaak alleen te willen bespreken naar 
aanleiding van de kaderbrief. Als het echter pas op dat moment wordt besproken, dan kan er weinig 
in de praktijk worden veranderd. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de tarieven van de 
diensten ook in een eerdere brief van de GV waren genoemd. Er is echter geen gehoor aan gegeven 170 
door het CvB. Hij geeft aan dat dit punt in de brief moet worden opgenomen. Er zal worden 
aangegeven dat de centrale medezeggenschap eerder betrokken moet worden.   
 
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of er nog opmerkingen zijn over de taakstelling. GV-lid Jaarsma 
merkt op dat de heer Lintsen het tijdens de GOV leek af te schuiven naar een later moment. GV-lid 175 
Donner stelt dat het nog niet duidelijk is wanneer de taakstelling gaat gelden. Het zou vreemd zijn 
om nu al te gaan bezuinigen, aangezien de strekking nog onduidelijk is. Het is wel een punt van 
aandacht voor de volgende begroting.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er tijdens de GOV ook is gesproken over de reserves. De 180 
heer Lintsen gaf aan dat de UvA af en toe aan de conservatieve kant begroot. Er wordt nu ook een 
treasury plan opgesteld. In de brief zal worden genoemd dat de medezeggenschap hier graag bij 
betrokken wordt.  
 
GV-lid Van Tubergen gaat in op het HvP. Hij pleit ervoor om in het advies op te nemen dat de 185 
onderwijsfaciliteiten blijvend moeten worden geïnnoveerd. Er moet geld worden vrijgemaakt om 
onderwijsfaciliteiten te innoveren met een meerjarenplan per campus. Daarbij moet flexibiliteit en 
dubbel gebruik van vierkante meters worden gepromoot. Verder worden er momenteel plannen 
gemaakt om een grote zaal te realiseren op het REC (1000 personen). Er zal ook de mogelijkheid 
worden geboden om de zaal in twee gelijke zalen te splitsen (500 personen per zaal). Er is echter 190 
behoefte aan twee ongelijke zalen (bijvoorbeeld met de verdeling 400-600 personen). GV-lid Van 
Tubergen verzoekt dit ook op te nemen in de brief. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat beide 
voorstellen worden opgenomen. Ook zal er worden gevraagd om een duidelijk overzicht van de 
gebouwen met de bijbehorende status.  
 195 
GV-voorzitter Van Helvoirt vat samen dat de grootste bezwaren de procedure, de gebrekkige 
betrokkenheid van de medezeggenschap bij de besteding van de middelen van de Wet 
Studievoorschot en de negatieve adviezen van de faculteiten zijn. Hij besluit over te gaan op 
stemming.  
 200 
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de hoofdlijnen van de begroting 2018. 
Voor   COR 12  CSR  6 
Tegen:   COR  0   CSR  1 
Blanco:  COR  1   CSR  0 
Onthouding:  COR  0   CSR  0 205 
Het stemvoorstel is aangenomen. 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt en GV-leden Donner en Jaarsma zullen de conceptbrief voor volgende 
week opstellen (actiepunt). Daarna volgt een redactionele ronde.  
 210 
5. Verdere procedure allocatiemodel 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de collegevoorzitter tijdens een agendaoverleg niet 
welwillend op het verzoek om een extra GOV heeft gereageerd. Gezien de strakke procedure is er 
nog weinig tijd om op korte termijn een extra GOV in te plannen. Het kan wel worden meegenomen 
en worden benoemd bij de behandeling van het instemmingsverzoek.  215 
 
GV-lid Kleverlaan geeft aan dat op 6 oktober jl. is besloten om een GOV uit te roepen over een 
conceptversie van het allocatiemodel. Reglementair moet dan een GOV binnen drie weken 
plaatsvinden. GV-voorzitter Van Helvoirt en GV-vicevoorzitter Ó Nualláin geven aan hier niet 
scherp genoeg op te hebben toegezien tijdens het agendaoverleg.  220 
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GV-lid Donner vraagt of het DB van de GV nog een keer het CvB zal benaderen om alsnog een 
extra GOV uit te roepen. GV-vicevoorzitter Ó Nualláin vraagt op welke punten de GV op dit 
moment invloed wil uitoefenen op het voorgenomen besluit. GV-lid Donner antwoordt dat het 
nieuwe allocatiemodel een grote invloed zal hebben op de faculteiten, ook op ACTA en AMC. Een 225 
GOV over de conceptversie is daarom van groot belang. GV-lid Kleverlaan vult aan aan dat de 
procedure moet worden gevolgd. Een extra GOV was de wens van de GV. GV-voorzitter Van 
Helvoirt geeft aan dat er dan moet worden verzocht om de planning naar achteren te schuiven om 
nog een extra GOV over de conceptversie in te plannen. GV-lid Kleverlaan vraagt om een schorsing.  
 230 
GV-voorzitter Van Helvoirt schorst de vergadering om 11.52 uur en heropent deze om 11.54 uur. 
 
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin stelt na overleg met GV-lid Kleverlaan voor om gezien het strakke 
tijdpad deze kwestie helder te benoemen in een brief en er een principieel punt van te maken dat het 
de volgende keer beter moet gaan. GV-lid Donner merkt op dat het tijdpad niet strak is, aangezien er 235 
extra ruimte kan worden gemaakt in het instemmingstraject.  
 
GV-lid Kleverlaan vraagt of er een brief kan worden geschreven. De GV is hiermee akkoord. GV-lid 
Van der Pol geeft aan dat de GV slecht is geïnformeerd en dat dit ook expliciet moet worden 
benoemd in de brief. Het DB van de GV zal een conceptbrief schrijven (actiepunt). Vervolgens 240 
wordt deze redactioneel voorgelegd.  
 
GV-lid Bekkenkamp benadrukt dat het allocatiemodel zeer belangrijk is. Ze vraagt of er bij de 
volgende GV ook een expert aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld iemand van het Rathenau Instituut. 
GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat dit zal worden bekeken.  245 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of bij de behandeling van het aankomende instemmingsverzoek 
aangaande het allocatiemodel er ruimte kan worden gemaakt om de facultaire medezeggenschap te 
raadplegen. De GV is hier verdeeld over. GV-lid Donner geeft aan dat er nu geen tijd is voor een 
goede stemming hierover. Er moet eerst een argumentatie voor het voorstel worden gegeven. GV-250 
voorzitter Van Helvoirt antwoordt een procedure hiervoor op te zullen tuigen (actiepunt). 
 
6. Opheffing BA Latijnse Taal en Cultuur 
Het instemmingsverzoek aangaande de opheffing van de bacheloropleiding Latijnse Taal en Cultuur 
wordt via een emailstelling afgehandeld.  255 
 
7. Antwoordbrief CvB inz. uitvoeringsplan dienstverlening 
Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 
8. Rondvraag en sluiting 260 

• Linda van Exter, de studentassessor, geeft met toestemming van de GV aan dat zij 
binnenkort wordt opgevolgd en dat dit haar laatste GV is. Ze bedankt de GV voor de fijne 
samenwerking. 

• GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan in het vervolg graag weer gebruik te maken van de 
faculteitskamer van de FdR en wenst iedereen alvast fijne feestdagen. 265 

 
GV-voorzitter Van Helvoirt bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de 
vergadering om 11.58 uur.  


