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1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag
- GV119 d.d. 11-06-2021
4. Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
- Toelichting O&O commissies COR & CSR
- Planning GV juni, juli, aug. & sept. 2021
5. Kaderbrief 2022
- Toelichting Financiële Commissies COR & CSR
6. Rondvraag en sluiting
Aanwezig:
CSR: T. Dietvorst, N. Hol (voorzitter van de GV), E. Hidoussi, E. Hotamis, S. Koba, I. Muso, J.
Nguyen, E. Pomasqui, D. Steenmeijer, O. Abbring (ambtelijk secretaris),
COR: D. Donner, E. Grassiani, B. Groen, R. Huygens, H. Kjos, G. van der Pol (vicevoorzitter van de
GV), O. van Tubergen, Nagobi (ambtelijk secretaris),
UvA: Rijk Vegard van Beek, Student Assessor (op de publieke tribune)
Tolk: Karin van den Berg (Engelse taal)
Afwezig:
CSR: met bericht: T. Baig, C. Obiefule, A. Saidi, D. Rademaekers, K. Ullah
COR: met bericht: E. Brouwer, C. Hille, C. Kleverlaan, T. Nieuwenhuizen, E. Pasman, M. Sanders,
M. Sluijs, T. Walstra
Zonder bericht: VERSLAG
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1. Opening en vaststelling agenda
Versie d.d. 2021.09.16
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CSR-voorzitter Hol opent de vergadering om 09:00 uur.
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Ambtelijk secretaris Nagobi heeft vastgesteld dat er geen quorum aanwezig is. Ambtelijk secretaris
Abbring doet het voorstel om de GV te continueren in afwachting van later deelnemende GV-leden.
De GV-voorzitter Hol, GV-vicevoorzitter Van der Pol en de GV-voorzitters van de Financiële
Commissies Donner en Muso hebben met elkaar afgestemd om tijdens deze GV alvast de kaders te
bespreken voor de besluitvorming omtrent de NPO-memo en de Kaderbrief 2021. Besluiten over de
deze te formuleren kaders worden pas genomen zodra er een quorum is tijdens deze GV of na afloop
van de GV per e-mail.
De agenda wordt ‘informeel’ ongewijzigd vastgesteld. Informeel, omdat er tot 10:20 en vanaf 10:35
geen quorum aanwezig was.
2. Mededelingen
- GV-lid Donner deelt mee dat de voorzitters van de Financiële Commissies van de COR en de CSR
op korte termijn gelegenheid zullen krijgen op vertrouwelijke inzage in het accountantsverslag over
de jaarrekening van 2020.
3. Vaststelling Verslag
- GV119 d.d. 11-06-2021
Het verslag wordt per e-mail vastgesteld, omdat er ten tijde van de bespreking van dit agendapunt
geen quorum aanwezig was.
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4. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
- Toelichting O&O Commissies COR & CSR
- Planning GV juni, juli, aug. & sept. 2021
Toelichting Financiële Commissies COR & CSR
GV-raadsleden Donner en Muso geven aan dat momenteel de conclusie moet zijn dat de GV niet
zal kunnen instemmen met de NPO-memo zoals deze nu voorligt. Het geld dat wordt toegewezen
onder de naam Studentenwelzijn en sociale binding – trekker: StS en trekkers UvA Care, zoals
benoemd in de NPO-memo is onvoldoende om aan de vraag om psychosociale hulp van studenten te
voldoen. GV-vicevoorzitter Van der Pol en GV-lid Muso zijn het erover eens dat er sprake is van
een structureel tekort aan studentenpsychologen. Het NPO is een mooi gebaar, maar lost het
probleem niet op. GV-lid Steenmeijer betoogt dat er meer NPO-gelden moeten worden besteed aan
Studentenwelzijn. GV-lid Donner legt uit dat de Begrotingscyclus 2022, komend najaar, bij uitstek
geschikt is om dit streven te bereiken, omdat de gelden van de NPO geoormerkt zijn.
De aanwezige GV-leden zijn het er vervolgens over eens dat er in de komende Begroting 2022,
extra aandacht dient te wordt gegeven aan genoemde ontwikkeling van de prijzen van de dienst
Studenten Services.
GV-raadsleden Grassiani en Groen geven aan dat ook om een nadere definiëring van de categorie
‘tijdelijke aanstelling’ moet worden gevraagd aan het CvB.
5. Kaderbrief 2022
- Toelichting Financiële Commissies COR & CSR
Toelichting Financiële Commissies COR & CSR
GV-lid Donner geeft een update van de laatste stand van zaken rond financiën. De Financiële
Commissies van de GV, respectievelijk COR en CSR, hebben eerder deze week een technisch
overleg over de Kaderbrief 2022 gehad met directeur FP&C Erik Boels. Over het algemeen zijn er
los van de genoemde discussiepunten uit de vorige paragraaf (nr.4) over het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO), geen breekpunten volgens de Financiële Commissies van de COR respectievelijk
de CSR.
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Van 10:20 tot 10:30 uur is er een quorum.
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Nadat GV-lid Donner een samenvatting heeft gegeven aan de zojuist deelnemende GV-leden,
hebben hij en vicevoorzitter Van der Pol het volgende stemvoorstel geformuleerd:
Het voorstel is dat de drie genoemde punten zoals geformuleerd in paragraaf 4, in de Toelichting
Financiële Commissies COR & CSR, over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), neer te
leggen in een e-mailbericht voor het CvB, welke vandaag zal worden verzonden. Hieraan zal een
redactionele ronde voor de GV voorafgaan. Dit bericht houdt een onderhandelingsvoorstel in. Het
uitgangspunt is dat voor aanvang van het zomerreces de GV haar eindoordeel in een brief over de
Kaderbrief 2022 en een aparte brief over de NPO aan het CvB kenbaar zal maken. Van belang is dat
eerst zo snel mogelijk de oordelen van de decentrale raden over de NPO-memo met de GV worden
gedeeld.
Het stemvoorstel is per acclamatie aangenomen.
5. Rondvraag en sluiting
GV-vicevoorzitter Van der Pol deelt mee dat dit laatste GV is in deze samenstelling. Hij dankt GVvoorzitter Hol voor het voorzitten van de GV en de tolk Karin van de Berg voor al haar
inspanningen van het afgelopen jaar. GV-voorzitter Hol kijkt terug op haar ervaringen als voorzitter
van de GV 2020-2021 en dankt de GV-leden. Zij dankt met name de GV-leden van de Financiële
Commissies en GV-voorzitter Van der Pol in het bijzonder voor hun bedrage en expertise omtrent de
behandeling van een aantal complexe GV-dossiers. GV-lid Muso sluit zich daarbij aan en dankt GVlid Donner in het bijzonder voor de prettige en voortdurende samenwerking met betrekking tot de
financiële dossiers van de GV.
GV-voorzitter Hol dankt allen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 10.55 uur.
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De GV 2019 | 2020 heeft eerder afgesproken dat het goed zou zijn om een actiepunten lijst op te
nemen. Dit is een nieuw onderdeel van het verslag.
Openstaande actiepunten GV
- Geen.
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