
 

 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  

 

Geacht College van Bestuur,  

 

De Gezamenlijke Vergadering (GV) wil in deze brief reageren op het instemmingsverzoek op het 

proces van de voorinvesteringen. De GV onderscheidt twee verschillende 

instemmingsverzoeken. Ten eerste het instemmingsverzoek op de verdeling van de gelden, ten 

tweede het instemmingsverzoek op het verloop van het proces.  

 

Om te beginnen stemt de GV in met de verdeling van de gelden over de verschillende faculteiten 

gebaseerd op studentenaantallen. 

 

De GV stemt echter niet in met het proces zoals het nu voor ons ligt, maar zou hier graag enkele 

wijzigingen in willen aanbrengen.  

 

Allereerst vindt de GV dat de gepresenteerde thema’s niet breed genoeg zijn. Om deze reden 

zou de GV graag in het plan willen zien dat de thema’s gebruikt worden als richtlijnen wat de 

mogelijkheid open laat om andere kwaliteit bevorderende investeringen te doen die niet onder 

te brengen zijn bij deze 5 thema’s. Daarom wil de GV graag de zin toevoegen: ‘onder andere, 

maar niet beperkend tot’.  

 

Vervolgens zou de GV graag zien dat de facultaire medezeggenschap actief bij het besluitproces 

wordt betrokken. De GV zou daartoe de volgende maatregelen van kracht willen zien, die ervoor 

moeten zorgen dat de facultaire medezeggenschap goed wordt betrokken bij de besluitvorming.   

 

De eerste maatregel houdt in dat het CvB de decanen vraagt om na te denken over een manier 

waarop opleidingscommissies betrokken kunnen worden bij de vorming van de plannen voor 

de voorinvesteringen.  

 

   

 College van Bestuur 

Spui 21 (Maagdenhuis) 

1012 WX Amsterdam 

Spui 21  

1012 WX Amsterdam  

Postbus 19268  

1000 GG Amsterdam  

  

T 020 525 6955  

cor@uva.nl, csr@uva.nl  

 

     
  

Datum 4 oktober 2016    

Contactpersoon Sacha Palies & David Jan Donner   

Bijlage(n) x 

Betreft Instemmingsverzoek voorinvesteringen 

  

mailto:cor@uva.nl
mailto:csr@uva.nl


Pagina 2 ~ 2 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g

De tweede maatregel is om aan het begin van het proces, wanneer de decanen net begonnen 

zijn met het bespreken van de plannen een voorzittersoverleg te houden met de voorzitters van 

de medezeggenschapsraden en het CvB. Als hieruit blijkt dat de facultaire medezeggenschap 

niet goed betrokken is, kan dit hier naar voren komen en kunnen de decanen dit alsnog doen. 

De derde maatregel schrijft voor dat de decanen formeel moeten aantonen dat ingediende 

aanvraag conform de overeenstemming is met de facultaire medezeggenschap. De GV denkt dat 

een brief van elk van de facultaire medezeggenschapsraden met daarin hun instemming met de 

aanvraag formeel genoeg is voor zo’n bewijs. 

De GV stemt dus in met de verdeling van de gelden over de faculteiten op basis van 

studentenaantallen. De GV stemt niet in met het proces, tenzij 1) er de zin bij de thema’s wordt 

toegevoegd ‘onder andere, maar niet beperkend tot’, 2) er aan het begin van het proces een 

voorzittersoverleg wordt gepland met de decanen, de voorzitters van de 

medezeggenschapsraden en het CvB en dat 3) de decanen schriftelijk moeten aantonen dat er 

overeenstemming is met de facultaire medezeggenschap op het moment dat de aanvraag wordt 

ingediend.  

Hoogachtend, 

Alex Tess Rutten 

Voorzitter  
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Breanndán Ó Nualláin 

Vicevoorzitter 
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