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Gerwin van der Pol en Nina Hol
-

Reactie GV aan CvB inzake de NPO-gelden

Dear Executive Board,
The General Assemblée (hereafter: GV) follows up its letter of agreement on the
Framework Letter 2022 of July 9th 2021 addressing the plans for the NPO funds.
The NPO is one other main guideline of the Framework Letter 2022 and the GV
decided that the information was insufficient to give its consent before the summer
recess. Meanwhile additional documentation has been provided and the GV has
considered how this affects its earlier decision. The response is as follows:
Thank you that the plans for the NPO funds have been sent to the GV at the first
possibility. The GV regrets that its vote on the plans and especially the faculty debate
on them could not be delivered in time. However, the GV has submitted it to the
members for a vote on approval for these plans. The GV has decided to consent with the
NPO plans but holds it decision of consent to the framework for Student Services until
the technical conference that is promised about this.
The GV hereby gives the following observations.
The GV regrets that it has not been informed about the first tranche of the NPO
funds.
The short time for the advice of the faculty councils and OCs shortly before the
approval period raises the question whether negotiations on the consent can have a
substantive influence on the decision on the plans for the second tranche. The faculty
councils and program committees (OCs) would be wise not to take this approval as the
conclusion of the discussions, but as a part of monitoring the implementation of the
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plans and follow-up monitoring their intentions as some councils have already set
conditions for continuing. with the plans but also to carry out a first evaluation this
autumn. Such an evaluation would also be a good time for the central plans during the
2022 Budget.
The government has not promised to compensate all damage to education and
research with the NPO funds. The GV would like to see that the damage that is not
compensated by the NPO funds is broadly compensated so that the shortfalls are as
much as possible repairable or limited to an inconvenience and that projects or careers,
health or results are not terminated prematurely.
The monitoring method has linked the NPO resources to specific WBS elements,
so that monitoring of the finances is tightly regulated. What the board has not yet
explained is how coordination and management of the monitoring process are arranged.
Has a process already been set up for this?
With regard to the weight given to online support through student welfare plans,
Care 2.0, the GV would like to see more importance given to reducing waiting times for
student psychologists. Your commitment to a technical discussion of Student Services
rates during the 2022 Budget advise and consent period will align with this point.

Sincerely,

Nina Hol
Chair
General Assemblée (GV) 20|21
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In Dutch:
De Gezamenlijke Vergadering (GV) volgt haar instemmingsbrief over de
Kaderbrief 2022 van 9 juli 2021 op met bespreking van de plannen voor de NPO
gelden.
Dank dat de plannen voor de NPO gelden zijn toegestuurd naar de GV op de kortst
mogelijke termijn. De GV betreurt dat haar stemming over de plannen en vooral de
facultaire bespreking ervan minder tijdig kon worden aangeleverd. De GV heeft
evenwel deze ter stemming over instemming voor deze plannen aan de leden
voorgelegd. De GV heeft besloten in te stemmen met de NPO- plannen maar houdt haar
instemming voor het kader van Studenten Services nog aan in afwachting van de
technische bespreking die hierover is toegezegd.
Hierbij tekent de GV de volgende opmerkingen aan.
De GV betreurt dat ze niet over de eerste tranche van de NPO gelden is
geïnformeerd.
De korte tijd voor het advies van de faculteitsraden en OC’s vlak voor
instemmingtermijn werpt de vraag op of onderhandelingen over de instemming wel van
inhoudelijke invloed op het besluit over de plannen voor de tweede tranche kan zijn. De
facultaire raden en opleidingscommissies doen er verstandig aan deze instemming niet
als afronding van de besprekingen te nemen maar als een onderdeel voor het bewaken
van de uitvoering van de plannen op het gevolg aan hun voornemens zoals sommige
raden al voorwaarden hebben ingesteld om wel verder te gaan met de plannen maar ook
dit najaar een eerste evaluatie uit te voeren. Tijdens de Begroting 2022 zou zo’n
evaluatie ook voor de centrale plannen een goed moment zijn.
De overheid heeft met de NPO-gelden niet toegezegd alle schade aan onderwijs en
onderzoek te compenseren. De GV ziet graag dat de schade die niet door de NPOgelden worden gecompenseerd wel breed worden gedragen opdat de tekorten zoveel
mogelijk herstelbaar of tot een ongemak beperkt blijven en niet projecten of loopbanen,
gezondheid of resultaten voortijdig gestaakt worden.
De methode van de bewaking heeft de NPO-middelen gekoppeld aan specifieke
WBS-elementen waardoor monitoring van de financiën strak is geregeld. Wat de
bestuurder nog niet heeft uitgelegd is hoe coördinatie en management van het
monitoringproces zijn geregeld. Is daar al een proces voor ingericht?
Ten aanzien van het gewicht dat in de plannen voor studentenwelzijn aan online
ondersteuning d.m.v. Care 2.0 wordt gegeven, ziet de GV graag dat meer belang aan
vermindering van de wachttijden voor de studentenpsychologen wordt besteed. Uw
toezegging voor een technische bespreking van het kader van Studenten Services tijdens
de advies- en instemmingsperiode van de Begroting 2022 zal op dit punt aansluiten.
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