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Middels deze brief vraagt de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de Universiteit van 

Amsterdam (UvA), om opheldering omtrent de voorinvesteringen. 

Allereerst heeft de GV haar twijfels bij de 5 thema's die door de Universitaire Commissie 

Onderwijs (UCO) zijn opgesteld. De GV vraagt u waarom u verwacht dat de thema's breed en 

overkoepelend genoeg zijn voor de treffende regelingen die nodig zijn om het onderwijs 

daadwerkelijk te verbeteren. 

Ten tweede vraagt de GV u of is overwogen deze thema's van de prioriteiten in het 

Instellingsplan 2015-2020 en de Onderwijsvisie te herijken en dat op centraal, en op facultair 

niveau te doen. juist diegenen die dicht bij het gegeven onderwijs staan, weten immers hoe de 

kwaliteit van dit onderwijs verbeterd moet warden. 

Ten derde wil de GV u vragen hoe u in deze transparante procedure de plannen van de 

faculteiten die onderwijskwaliteit moeten verbeteren laat afwegen tegen verhoging van de toch 

al te hoge werkdruk van docenten waaronder de huidige kwaliteit van onderwijs aan de UvA 

lijdt. Er wordt steeds meer van docenten verwacht terwijl zij daar geen extra ondersteuning, 

middelen of vergoeding voor krijgen. De onderwijskwaliteit heeft zwaar te lijden onder de 

overbelasting van personeel en de GV vraagt zich af of het College van Bestuur daar rekening 

mee houdt als hij spreekt over onderwijskwaliteitsverbetering. De GV heeft bij bespreking van 

de voorinvesteringen 2016 van u de toezegging gekregen dat de facultaire plannen voor 2017 

door de facultaire medezeggenschap zouden warden beoordeeld. De GV ziet in die toetsing een 

mogelijk tegenwicht dat de werkdruk kan meenemen waar dat in de faculteit opspeelt. Waar 

komt uw toezegging in deze procedure terecht? 
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Als laatste punt wil de GV opmerken dat de voorinvesteringen vanaf 2018 zullen worden 

vervangen door een structurele toename van onderwijsgelden. Er zal op tijd nagedacht moeten 

worden wat er met deze gelden gedaan moet worden. De GV vraagt zich af of het College 

voornemens is om dan ook structureel een plan te maken waar dit geld heen gaat, opdat in de 

toekomst niet dezelfde problemen zullen optreden zoals dit jaar en vorig jaar met de 

voorinvesteringen. De GV hoort graag hoe het College dit voor zich ziet. 

Wij hopen middels deze brief verheldering te krijgen omtrent de voorinvesteringen van 2017 

en voorbereiding van 2018 en verder, zodat wij tot een uitkomst kunnen komen waarvan wij 

kunnen weten dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd gaat worden. 

Hoogachtend, 

~ 
Alex Tess Rutten 

Voorzitter 
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Breanndan 6 Nuallain 

Vicevoorzitter 
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