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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 50 
GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 11.33 uur en heet iedereen van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 

• Vandaag zal de rechter uitspraak doen over het kort geding aangaande de verengelsing van 55 
de universiteiten van Maastricht en Twente. 
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• Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen om het Privacy Shield op te 
schorten per 1 september aangezien het niet in lijn met de AVG is. Dit kan gevolgen hebben 
voor de UvA.  

 60 
3. Vaststelling van het verslag van de 89e GV d.d. 15-06-2018 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag. 
 
4. Naamswijziging bacheloropleiding Algemene Sociale Wetenschappen 65 
GV-lid Murgia merkt op het apart te vinden dat er geen inhoudelijke redenering wordt gegeven voor 
de voorgenomen naamswijziging. GV-lid Smith antwoordt dat facultair was aangegeven dat de 
voorgenomen naam beter bij de aard van de opleiding past.  
 
De GV gaat over op de stemming.  70 
 
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de naamswijziging van de 
bacheloropleiding Algemene Sociale Wetenschappen naar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. 
Voor:  COR 8  CSR 6 
Tegen:  COR 1  CSR 1 75 
Blanco:  COR 2  CSR 0 
Onthouding: COR 0  CSR 0 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
GV-lid Ten Brink geeft aan dat er in de brief iets moet worden gezegd over de tijdsdruk die de 80 
facultaire medezeggenschap ondervond. GV-voorzitter Van Helvoirt bevestigt dat een opmerking 
hierover in de brief zal worden opgenomen. Een conceptbrief zal vanmiddag redactioneel worden 
voorgelegd.  
 
5. Kaderbrief 2019 85 
GV-voorzitter Van Helvoirt noemt eerst de actiepunten naar aanleiding van de GOV:  
 

• De heer Lintsen zal de decaan van de FNWI spreken over de correcte navolging van de 
roadmap voor ICAI, in het bijzonder het betrekken van de facultaire medezeggenschap. 

• Het CvB zal uitzoeken waarom pas afgestudeerden worden aangenomen als 90 
onderwijsassistent en niet als docent. 

• Het CvB zal het tijdelijk personeel in kaart brengen. 
• Het CvB zal het financiële overzicht van Canvas sturen. 
• Het CvB zal uitzoeken of de summer schools centraal of decentraal worden betaald en 

waarvoor 1 ton is gereserveerd. 95 
 
Verder was toegezegd dat de evaluatie van CILT te zijner tijd zal worden gedeeld, dat de rector 
betrokkenen zal spreken over het personeel met enkel een onderwijsaanstelling bij PPLE en dat 
FP&C zal nagaan of BC extra middelen nodig heeft. Ook heeft het CvB gezegd dat er met de GOR 
en COR kan worden gesproken over de SLA-cyclus. 100 
 
De GV gaat over op de bespreking van de onderwerpen die mogelijk in de brief worden opgenomen.  
 
GV-lid Oostra gaat in op ICAI. Er is intussen een gesprek geweest tussen de decaan en de FSR. Er is 
overeengekomen dat een afvaardiging van de facultaire medezeggenschap in ieder geval zal 105 
deelnemen aan een van de drie werkgroepen. Het is goed om in de brief op te nemen dat de 
facultaire medezeggenschap gedurende het gehele proces goed betrokken moet blijven.  
 
GV-lid Murgia noemt het RPA beleid. Bij het allocatiemodel was het onduidelijk wat het 
inhoudelijk zou betekenen. Er was aangegeven dat het terug zou komen in de kaderbrief, maar dat is 110 
niet gebeurd. Het is goed om dit te benoemen in de brief.  
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GV-lid Ten Brink vraagt of er kan worden verzocht om een uitweiding aangaande het 
Huisvestingsplan in de begroting zelf. GV-lid Donner antwoordt dat dan moet worden aangegeven 
hoe die uitweiding eruit zou moeten zien. In de kaderbrief is nu al een voorschot gegeven op de 115 
aanstaande projecten. REC P zal worden verbouwd, een multifunctionele onderwijsruimte wordt ook 
op het REC gerealiseerd en ICAI komt op het Science Park. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan 
dat er intern punten van aandacht kunnen worden opgeschreven voor de begroting voor de volgende 
GV. De financiële commissie zal daar een voorstel voor doen.  
 120 
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin gaat in op ICTS. Hij wil graag dat de punten die zijn genoemd in de 
GOV in de brief worden opgenomen. GV-lid Oostra vult aan dat er een benchmarkonderzoek moet 
worden aangeraden. GV-vicevoorzitter Ó Nualláin noemt ook de cloud services. In de brief kan 
hierbij de resolutie aangaande het Privacy Shield worden genoemd.  
 125 
GV-lid Oostra noemt de kwaliteitsafspraken. Hij zou graag zien dat er iets over de verdeling zou 
worden gezegd. Het CvB wil de gelden gewogen, via het allocatiemodel, aan de faculteiten 
doorgeven. De CSR heeft al aangegeven het hier niet mee eens te zijn. De COR heeft dit punt echter 
nog niet intern besproken. De GV besluit om in de brief op te roepen dat een discussie over de wijze 
van verdeling in het najaar in ieder geval moet plaatsvinden.  130 
 
GV-lid Wirken haalt aan dat FP&C heeft aangegeven dat helderheid over de tariefdifferentiatie pas 
in de kaderbrief 2021 wordt verwacht. Hij vraagt of dit niet te lang duurt en of de medezeggenschap 
niet buitenspel wordt gezet. Het gaat om grote bedragen. GV-lid Donner antwoordt dat het traject 
veel tijd en afstemming zal vergen. De vierkante meterprijs stijgt. Daarnaast zijn er faculteiten met 135 
meer gebouwen, die zitten anders in gewicht. Het is niet onredelijk dat het niet in een jaar wordt 
afgehandeld. Er kan wel om een garantie worden gevraagd dat het daadwerkelijk zal terugkomen in 
de kaderbrief 2021. De Commissies Huisvesting van de COR en CSR kunnen dit met HO bespreken. 
GV-voorzitter Van Helvoirt concludeert dat in de brief wordt opgenomen dat de centrale 
medezeggenschap op de hoogte wil blijven van de tariefdifferentiatie. 140 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat FP&C expliciet heeft gevraagd of er opmerkingen zijn 
over het format voor de decentrale begroting. GV-lid Donner antwoordt dat er kan worden gevraagd 
of de diensten een eigen format zullen krijgen. Die hebben namelijk geen O&O component die nu 
wel in het format is opgenomen. GV-lid Oostra ziet graag een expliciete toelichting op de decentrale 145 
beleidsbudgetten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden genoemd in de inleiding of bij de hoofdlijnen 
van de decentrale begroting. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat deze punten in een overleg 
met de heer Boels zullen worden besproken. 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of er nog een punt moet worden gemaakt over de 150 
meerjarenbegroting van de FEB. Het is al eerder genoemd door de GV bij de instemming op de 
begroting. GV-lid Donner antwoordt dat het een vreemde ontwikkeling lijkt die de FEB momenteel 
schetst. Wellicht is het verklaard als de numerus fixus is doorgevoerd. Er kan een opmerking in de 
brief worden opgenomen dat prognoses realistisch moeten worden opgesteld. Er kan ook worden 
gevraagd of toelichtingen op de prognoses mogelijk zijn.  155 
 
De GV besluit daarbij om de volgende punten in de brief op te nemen: 
 

• De verouderde systemen van BC moeten worden opgepakt.  
• Het treasury plan wordt bij de begroting verwacht.  160 
• Als de midterm review van het Instellingsplan tot een verandering leidt in (financieel) 

beleid, dan ziet de GV dat graag terug in de begroting.  
• De SLA-cyclus moet worden besproken in de GOR en eventueel COR. 
• Het financieel overzicht van Canvas moet nog worden aangeleverd. 
• De facultaire medezeggenschap dient een update te krijgen over de uitkomsten van het 165 

gesprek tussen de rector en PPLE.  
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• De evaluatie over CILT moet worden gedeeld met de medezeggenschap.  
• Het moet duidelijk zijn waaraan de 1 ton gereserveerd voor summer schools precies wordt 

besteed en hoe de summer schools worden georganiseerd (centraal of decentraal).  
• De punten aangaande werkdruk die tijdens de GOV zijn genoemd worden in de brief 170 

herhaald.  
 
De GV oordeelt dat de eerder besproken loonprijscompensatie niet in de brief hoeft te worden 
opgenomen. Het zal terugkomen in de begroting.  
 175 
12.21 uur GV-lid Breetvelt verlaat de vergadering.  
  
De GV gaat over op de stemming. GV-lid Murgia geeft van tevoren aan te zullen onthouden. Hij 
heeft nauwelijks tijd gehad om de kaderbrief goed te kunnen lezen omdat er te veel dossiers op het 
moment zijn voorgelegd. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat in de brief zal worden 180 
aangegeven dat sommige leden van de GV vanwege de vele dossiers de kaderbrief niet goed hebben 
kunnen doornemen. Ook wordt benadrukt dat een goede facilitering van de medezeggenschap 
essentieel is.  
 
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de kaderbrief 2019. 185 
Voor:  COR 10  CSR 7 
Tegen:  COR 0  CSR 0 
Blanco:  COR 0  CSR 0 
Onthouding: COR 0  CSR 1 
Het stemvoorstel is aangenomen 190 
 
12.24 uur GV-lid Mahapatra treedt de vergaderzaal binnen.  
 
GV-leden Oostra, Donner en Van Helvoirt zullen een conceptbrief opstellen die volgende week 
redactioneel zal worden rondgestuurd.  195 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt heeft nog een procedureel punt. De bestuurssecretaris heeft gevraagd of 
het document met daarin de vragen en antwoorden over de kaderbrief voor de GOV op de UvA-
website kan worden geplaatst om de transparantie van de kaderbrief te vergroten. De GV geeft aan 
hier geen bezwaar tegen te hebben.   200 
 
GV-lid Ten Brink geeft aan dat de kaderbrief niet meer te vinden is op denkmee.uva.nl. Normaliter 
worden documenten waarop niet meer gereageerd kan worden, geplaatst in het openbare archief van 
de website. GV-voorzitter Van Helvoirt zal dit navragen bij de bestuurssecretaris (actiepunt).  
 205 
GV-voorzitter Van Helvoirt schorst de vergadering voor een pauze van 12.28 uur tot 12.39 uur.  
 
6. Actualisering Kader Kwaliteitszorg 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat een aantal punten is besproken met de heer Weijers. De 
heer Weijers is bereid de tekstuele voorstellen van de GV over te nemen. Alleen het punt over UvA 210 
Q wil hij niet geheel overnemen. Hij stelt de volgende formulering voor: Sommige (kleinere) 
opleidingen kiezen ervoor om de evaluatie van vakken op een andere wijze te organiseren.  
 
GV-lid Murgia wil graag de wens dat de OC beter gefaciliteerd wordt in de brief opnemen. GV-lid 
Oostra is het hiermee eens en wil ook het punt over de rol van de NSE voor de kwaliteitszorg 215 
benoemen. GV-lid Ten Brink geeft aan te willen opnemen dat sommige opleidingen de wens hebben 
om externe experts/onderwijskundigen uit te nodigen om naar het curriculum te kijken. De heer 
Weijers heeft aangegeven dit niet te willen opnemen omdat het geen staande praktijk is. GV-lid Ten 
Brink vindt dit een vreemde opmerking omdat een kader niet alleen een beschrijving van de praktijk 
hoort te zijn, het is een beleidsstuk. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat er een opmerking in 220 
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de brief kan worden opgenomen dat het uitnodigen van externe experts/onderwijskundigen als 
mogelijkheid voor de opleidingen in het kader kwaliteitszorg moet worden genoemd.  
 
GV-lid Murgia stelt dat een beschrijving van de huidige praktijk technisch gezien geen kader voor 
de kwaliteitszorg is. Hier heeft de organisatie niet genoeg aan. De inrichting van kwaliteitszorg hoort 225 
meer te zijn dan een constatering van de huidige stand van zaken. De OC’s worden op het moment 
niet goed genoeg gefaciliteerd. Het Kader Kwaliteitszorg borgt dat op het moment ook niet goed. 
GV-lid Koster vraagt zich af in hoeverre de eisen aangaande kwaliteitszorg haalbaar zijn. Er is veel 
werkdruk bij gemoeid. 
 230 
De GV gaat over op de stemming.  
 
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de actualisering van het Kader 
Kwaliteitszorg. 
Voor:  COR 6  CSR 2 235 
Tegen:  COR 0  CSR 3 
Blanco:  COR 4  CSR 3 
Onthouding: COR 0  CSR 1 
Het stemvoorstel is niet aangenomen 
 240 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de punten over de betere facilitering van OC’s, het 
faciliteren van een groepscultuur onder docenten, de rol van de NSE voor de kwaliteitszorg, het 
gegeven dat het stuk in zijn algemeenheid tekortschiet als beleidsstuk en de hoge eisen die gepaard 
gaan met kwaliteitszorg, wat werkdruk verhogend werkt, in de brief worden genoemd. GV-leden 
Ten Brink, Donner en Van Helvoirt zullen een conceptbrief opstellen die volgende week 245 
redactioneel zal worden rondgestuurd.  
 
7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement GV 
De GV discussieert of er over de voorstellen moet worden gestemd of dat het naar de volgende GV 
moet worden verschoven. Er wordt besloten om wel te stemmen. Eerst is er ruimte voor het stellen 250 
van vragen.  
 
GV-lid Ten Brink geeft aan dat volgens een voorstel de blanco-stem niet meer zal tellen als 
proteststem. Ze vraagt zich af of dit wenselijk is. GV-lid Wirken antwoordt dat er als protest kan 
worden onthouden.  255 
 
Stemvoorstel 1: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de toevoeging aan artikel 5 als lid 7: 
Als het aantal uitgebrachte stemmen niet voldoet aan het quorum, is de stemming ongeldig.  
Voor:  COR 10  CSR 6 
Tegen:  COR 0  CSR 0 260 
Blanco:  COR 0  CSR 1 
Onthouding: COR 0  CSR 2 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
Stemvoorstel 2: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de toevoeging aan artikel 5 als lid 8: 265 
Een gewone meerderheid van stemmen betekent dat er meer stemmen voor zijn uitgebracht dan 
tegen- en blanco-stemmen samen. 
Voor:  COR 1  CSR 3 
Tegen:  COR 9  CSR 2 
Blanco:  COR 0  CSR 0 270 
Onthouding: COR 0  CSR 4 
Het stemvoorstel is niet aangenomen 
 
Stemvoorstel 3: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de toevoeging aan artikel 5 als lid 8:  
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Een gewone meerderheid van stemmen betekent dat er meer stemmen voor dan tegen zijn 275 
uitgebracht. Blanco-stemmen tellen hierin niet mee.  
De GV stemt per acclamatie in.  
  
Stemvoorstel 4: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de toevoeging aan artikel 5 lid 2:  
De stem die de optie van ‘onthouding’ geeft, wordt beschouwd als een niet uitgebrachte stem en telt 280 
niet mee voor het quorum.  
Voor:  COR 8  CSR 5 
Tegen:  COR 0  CSR 1 
Blanco:  COR 2  CSR 0 
Onthouding: COR 0  CSR 3 285 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
De GV besluit ook per acclamatie de toelichting bij het huishoudelijk reglement in lijn te brengen 
met de zojuist aangepaste artikelen. De GV besluit over voorstel 3.1, aangaande het niet opnemen 
van de onthoudingen in het verslag, het niet door te voeren. Een stemming wordt niet nodig geacht. 290 
 
Het huishoudelijk reglement zal worden aangepast op de aangenomen stemvoorstellen.  
 
13.28 uur GV-lid Murgia verlaat de vergadering.  
 295 
De GV besluit de brief van de FSR FGw over het huishoudelijk reglement van de GV door te 
schuiven naar de volgende GV.  
 
8. Draaiboek opleidingsaanbod 
De GV besluit de brief van de FSR FGw over de evaluatie van het draaiboek opleidingsaanbod 300 
eveneens door te schuiven naar de volgende GV.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
De GV-leden danken elkaar voor de goede samenwerking en wensen elkaar een fijne zomervakantie. 
 305 
GV-voorzitter Van Helvoirt sluit met eveneens een dankwoord aan alle raadsleden af. Ook dankt hij 
de ambtelijk secretaris voor de ondersteuning. De vergadering wordt gesloten om 13.30 uur.   


