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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 12.13 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  50 
 
2. Mededelingen  

• Het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap treedt per 1 januari 2019 af 
vanwege haar aanstelling bij de Onderwijsraad.  

 55 
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De vaststelling van de verslagen wordt doorgeschoven naar de volgende GV.  
 
4. Conceptbegroting 2019 incl. concept actualisatie Huisvestingsplan en contouren ICT-
projectportfolio 60 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat de GV nog niet alle decentrale adviezen heeft ontvangen. 
Het CvB zal ook nog enkele documenten nasturen naar aanleiding van de GOV. Hij vraagt of de GV 
desondanks vandaag al wil besluiten over de conceptbegroting 2019. Het alternatief is om het besluit 
uit te stellen tot de GV van 7 december. De GV geeft aan de voorkeur te hebben om het besluit op 7 
december te nemen.  65 
 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat voor de GV van 7 december een conceptbrief wordt 
opgesteld door hemzelf en GV-vicevoorzitter Van der Pol. Dan kan daarover in de vergadering 
worden besloten. De GV besluit om voor de brief te inventariseren hoe het proces decentraal is 
verlopen aangezien daar veel negatieve berichten over zijn gehoord. Er zal onder meer aan de 70 
decentrale raden worden gevraagd wanneer het adviesverzoek is binnengekomen, wanneer het 
daadwerkelijke advies is verstuurd, of de begroting het centrale format aanhoudt en of er eventuele 
andere opmerkingen zijn over het proces. De inventarisatie kan worden meegenomen in de 
beoordeling van het proces en als bijlage aan de brief worden gevoegd.  
 75 
GV-lid Van den Berg geeft aan dat het proces sowieso zal worden geëvalueerd door FP&C, maar het 
is goed om het belang van de evaluatie nogmaals te benadrukken in de brief van de GV. De 
decentrale medezeggenschap dient ook hierbij te worden betrokken.  
 
GV-lid Ten Brink vraagt of het proces en het gebrek aan informatie bij sommige faculteiten een 80 
breekpunt is voor de GV. GV-lid Sluijs antwoordt dat dit bij de decentrale medezeggenschap ligt. 
Als er decentraal positief wordt geadviseerd ondanks dat er te weinig informatie is geleverd, dan is 
dat aan de raden. GV-lid Van Tubergen vindt het geen reden om niet in te stemmen met de 
begroting. GV-voorzitter Voorbergen concludeert dat het geen breekpunt lijkt te zijn, maar dat het 
wel een groot aandachtspunt is van de GV.  85 
 
De GV gaat over op de bespreking van de inhoudelijke onderwerpen die zojuist in de GOV zijn 
besproken.  
 
Internationalisering 90 
De GV discussieert over de vraag of internationalisering in de brief moet worden aangekaart of niet. 
GV-lid Grassiani stelt dat er wel iets over kan worden gezegd met betrekking tot de financiën. 
Volgens de wet moet internationalisering bijdragen aan de kwaliteit, maar in de praktijk lijkt het 
voornamelijk om studentaantallen te gaan. GV-lid Breetvelt vindt dat verengelsing kan leiden tot 
kwaliteitsafbreuk. GV-lid Rodenburg merkt op dat bij sommige studenten lessen in het Engels 95 
minder goed aankomen. GV-lid Van den Berg reageert dat sommige docenten niet goed genoeg 
Engels kunnen. De financiële prikkel voor internationalisering zou uit het systeem moeten worden 
gehaald.  
 
De studentassessor geeft aan dat internationalisering en de gevolgen van internationalisering per 100 
faculteit verschillen. Het is goed als de GV daar aandacht aan besteed. GV-lid Sluijs merkt op dat 
voor de COR de werkdruk die medewerkers door internationalisering ervaren, belangrijk is. Daar 
moet de COR een standpunt over innemen. GV-lid Huygens benadrukt dat de internationalisering 
van de universiteit voor druk zorgt bij de diensten, bijvoorbeeld bij Student Services die de 
internationale studenten moet begeleiden.  105 
 
GV-voorzitter Voorbergen stelt voor om in de brief de zorgen omtrent internationalisering te 
vermelden. De verdere discussie kan in de raden apart worden gevoerd.  
 
Reserves 110 
GV-lid Landhuis geeft aan dat bij de FEB hoge reserves zijn. De OR wil dat er wordt gekeken naar 
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een ander aanstellingsbeleid. GV-lid Rodenburg merkt op dat hoge reserves ook spelen binnen de 
FNWI. Er wordt geprobeerd om personeel nu grotere onderzoekscontracten te geven. 
 
GV-lid Van den Berg zet vraagtekens bij het reservebeleid. De FGw en FMG moeten hun gebruik 115 
van de reserves afbouwen, terwijl de FEB en FNWI grote reserves aanleggen.   
 
GV-vicevoorzitter Van der Pol begrijpt de uitleg van het CvB en de faculteit over de inzet van 
reserves. De FGw mag overigens nu wel reserves inzetten voor de salarisstijging. Daarin heeft de 
FGw een uitzonderingspositie. De vraag blijft echter of er door de bezuinigingen expertise verloren 120 
gaat. Daar wordt door het Faculteitsbestuur geen goed antwoord op gegeven.  
 
GV-lid Breetvelt meent dat er moet worden gekeken naar het reservebeleid. Zij vindt dat er extern 
advies over moet worden ingewonnen. GV-lid Huygens is het eens met het voorstel van GV-lid 
Breetvelt. De politiek houdt zich nu ook bezig met de reserves van universiteiten en de GV is nu 125 
onvoldoende geëquipeerd om grip te krijgen op hoe het reservebeleid werkt. GV-leden Van 
Tubergen en Van den Berg vinden dat er eerst met de bestuursstaf over het reservebeleid moet 
worden gesproken. Aan de GV moet worden uitgelegd hoe het reservebeleid functioneert. Daarna 
kan worden besloten of extern advies nodig is. Ook kan dan worden gekeken of er moet worden 
gepleit voor een maximumpercentage. Er moet een beter plan zijn voor de reserves, zodat ze binnen 130 
een redelijke termijn worden ingezet.  
 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat er een tekstvoorstel zal worden gedaan in de brief. Daar kan 
in de GV van 7 december verder over worden gesproken.  
 135 
Kostenstijging diensten 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat volgens het CvB de kostenstijging relatief is en door de 
stijging van het volume komt, namelijk de groei van de universiteit.  
 
GV-lid Ten Brink vraagt zich af of de uitleg van het CvB wel klopt. Ze vindt de uitleg over de status 140 
van nuttige meters van de fietsenstalling onduidelijk. GV-lid Van Tubergen antwoordt dat op deze 
wijze de kosten kunnen worden gedeeld met verschillende faculteiten. 
 
Schakeltrajecten 
GV-lid Van den Berg geeft aan dat er te weinig budget is voor schakelstudenten. Het grootste deel 145 
van het budget gaat naar administratie. GV-lid Colenbrander merkt op dat de kosten inderdaad niet 
worden gedekt. Bij de FMG wordt uit solidariteit de bekostiging wel voortgezet. GV-vicevoorzitter 
Van der Pol vindt dat het zichtbaar moet worden wat de faculteiten doen ten aanzien van 
schakeltrajecten. Iedereen moet toegang hebben tot goed onderwijs en schakeltrajecten dragen daar 
aan bij.  150 
 
GV-lid Sluijs vraagt hoe schakeltrajecten werken bij selectieve masters. De studentassessor 
antwoordt dat schakelstudenten niet automatisch toegang hebben tot een selectieve master. Zij 
doorlopen dezelfde aanmeldingsprocedure als de overige studenten. 
 155 
ICT-investeringen 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat er nog een adviesverzoek volgt over de investering van vijf 
miljoen euro, vanwege het nog ontbreken van een inhoudelijke toelichting. Hij vraagt of de GV 
akkoord is met het bedrag.  
 160 
GV-lid Van den Berg vindt het bedrag een grote gok omdat er nog geen duidelijke bestemming is. 
Ook is de begroting van ICTS niet realistisch. GV-lid Breetvelt vindt de investering niet per se heel 
groot als er wordt gekeken naar de gestelde doelen op ICT-gebied. Er zou wellicht wel kunnen 
worden gesteld dat de UvA dient samen te werken binnen VSNU-verband op ICT-gebied. GV-
voorzitter Voorbergen merkt op dat het laatste punt kan worden ingebracht bij het adviesverzoek.  165 
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GV-lid Van Tubergen vindt het bedrag verre van toereikend. Ook vindt hij dat er voor 2019 een 
behoudend plan ligt. Hij hoopt dat een helderdere visie naar voren komt in het adviesverzoek. 
Verder is te lezen dat in de komende periode projecten zullen aflopen en dat er daarna wordt 
gekeken naar nieuwe projecten. GV-lid Van Tubergen stelt voor om als zorgpunt op te nemen in de 170 
brief dat er niet moet worden stilgestaan. GV-lid Ten Brink meent dat de vijf miljoen euro te weinig 
geld is en de gestelde ambitie onrealistisch is. GV-lid Huygens geeft aan dat er een duidelijke 
analyse moet komen voor de projecten die uit de vijf miljoen euro zullen worden betaald, onder 
meer naar de onderhoudskosten en de baten.  
 175 
GV-voorzitter Voorbergen vat samen dat er duidelijk moet zijn hoe het geld wordt ingezet en hoe 
het onderhoud van de projecten in de toekomst eruit zal zien. Ook zal worden benadrukt dat er geen 
gat moet vallen tussen de huidige en toekomstige initiatieven.   
 
Interdisciplinaire opleidingen en instituten 180 
GV-lid Van Tubergen merkt op dat PPLE niet verder besproken hoeft te worden. De GV-leden zijn 
hiermee akkoord.   
 
Technische opleiding FNWI 
GV-lid Van den Berg vindt het antwoord van het CvB dat was gegeven tijdens de GOV niet 185 
overtuigend. De wens van een technische opleiding staat haaks op het standpunt van het 
Faculteitsbestuur van de FNWI om niet verder te groeien. GV-lid Sprinkhuizen geeft aan dat er geld 
wordt vrijgemaakt voor een verkenning of de technische opleiding kan worden opgezet. Het gesprek 
tussen de FSR en de decaan moet echter eerst worden afgerond, voordat het centraal wordt 
besproken. De GV-leden hebben hier geen bezwaar tegen.  190 
 
ACTA 
GV-lid Breetvelt vindt het antwoord van het CvB dat was gegeven tijdens de GOV onvoldoende 
bevredigend. Het CvB geeft aan pas een formele rol te hebben bij de situatie van ACTA, als de 
NVAO besluit tot het instellen van een herstelperiode. De universiteit heeft echter een 195 
maatschappelijke taak om het Tandheelkundeonderwijs op goed niveau te houden. GV-lid Sluijs 
vindt het ook merkwaardig dat er nog geen stappen worden gemaakt gezien het negatieve advies dat 
al mondeling is aangegeven.  
 
GV-lid Ten Brink stelt voor om in de brief een opmerking op te nemen dat er middelen opzij moeten 200 
worden gezet voor ACTA. Die lijken wel beschikbaar, maar zijn nog niet duidelijk zichtbaar in de 
begroting. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat dit in de brief kan worden opgenomen.  
 
AMC en allocatiemodel 
Het CvB heeft aangegeven dat wellicht in de toekomst het matchingsplafond wordt aangepast voor 205 
het AMC. De GV geeft aan geen verdere opmerkingen hierover te hebben.  
 
5. Startnotitie kwaliteitsafspraken 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat er vorige week een GOV was gehouden over het niet-
instemmen met de startnotitie kwaliteitsafspraken. GV-voorzitter Voorbergen vraagt of de GV-leden 210 
nieuwe opmerkingen hebben gehoord waardoor zij hun besluit willen herzien.  
 
GV-lid Grassiani is niet overtuigd door het CvB. Zij heeft geen nieuwe punten gehoord. Daarnaast 
gaat het om relatief weinig geld. GV-lid Bekkenkamp geeft aan wel nieuwe punten te hebben 
gehoord. Zij vindt de gevolgen voor het AMC nu duidelijker. Daarbij kan het niet volgen van het 215 
allocatiemodel op den duur het allocatiemodel ondermijnen. GV-lid Bekkenkamp begrijpt echter 
ook dat de studievoorschotmiddelen niet onder de reguliere financiering vallen.  
 
GV-lid Sluijs geeft aan dat het in de GOV duidelijker is gemaakt dat het CvB ernaar streeft dat 
iedere student dient te profiteren van een gelijke kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Bij sommige 220 
faculteiten kost dezelfde kwaliteitsimpuls meer geld. GV-lid Ten Brink stelt dat het helder is 
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gemaakt door het CvB dat een ongewogen verdeling grote negatieve effecten heeft voor een 
faculteit. GV-lid Rodenburg vindt dat het allocatiemodel niet ondergraven moet worden. Ook komt 
de FNWI landelijk op een achterstand als andere bètafaculteiten wel de middelen op een gewogen 
manier binnenkrijgen. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat de meeste universiteiten de 225 
middelen vooral vanuit centraal niveau inzetten in tegenstelling tot de UvA.  
 
GV-lid Van Tubergen vraagt of er kan worden gekeken naar een andere verdeling tussen centraal en 
decentraal. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat de GV eerder in het proces al met de 
verhouding centraal-decentraal akkoord is gegaan.  230 
 
GV-lid Sluijs vraagt wat de uitkomst is als de GV bij haar standpunt blijft. GV-lid Van den Berg 
antwoordt dat er een geschil wordt gestart of niet. Als een geschil niet wordt gestart, dan moeten 
faculteiten opnieuw bekijken hoe ze het geld gaan besteden.  
 235 
Nadat GV-voorzitter Voorbergen geconcludeerd heeft dat een ruime meerderheid van de GV een 
heroverweging van het besluit nodig vindt, geeft hij aan dat er een emailstemming zal worden 
gehouden. De emailstemming zal 48 uur duren. Afhankelijk van de uitslag wordt gekeken naar de 
volgende stappen.   
 240 
6. Rondvraag en sluiting 

• GV-lid Van den Berg geeft aan dat de GV ook de wijze waarop intern de begroting is 
behandeld, moet evalueren.  

• GV-lid Huygens geeft aan dat de GOR een succes heeft geboekt: de bestuurder heeft alle 
punten van het advies van de GOR aangaande de UB overgenomen.  245 

• GV-lid Breetvelt vraagt of de GV er zeker van is dat de studievoorschotmiddelen aan extra 
initiatieven worden uitgegeven. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat dit bij het eindplan 
goed moet worden bekeken. 

 
GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 14.07 uur.   250 


	Interdisciplinaire opleidingen en instituten
	Technische opleiding FNWI

