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AGENDA 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Verkiezing voorzitter en vicevoorzitter GV (verkiezing) 25 
3. Mededelingen 

4. Vaststelling van het verslag van de 66e GV d.d. 10-06-2016 

5. Universiteitsreglement  (instemming) 

6. Voorinvesteringen 2017 (instemming) 

7. Procedure benoeming CvB (bespreking) 30 
8. Rondvraag en sluiting 

 

 

Aanwezig: 

CSR: A. Caupain, D. Doeleman, M.Dzoljic, L. Hooijmans, D. Noijens, S. Palies, A.T. Rutten, , M. 35 
Schippers, N. Visser, T. de Vos, G. Wezelman, A. Wildschut, A. Yurtseven. 

COR: I. Breetvelt, D.J. Donner, C. Kleverlaan, M. Koster, J. Maat, T. Markaki, B. Ó Nualláin, G. 

van der Pol, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, J.J. Wirken. 

Publieke tribune: 1 toehoorder. 

 40 
VERSLAG 

 

1. Opening (10:01 uur) en vaststelling agenda  

De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 45 
2. Verkiezing voorzitter en vicevoorzitter GV 

De vicevoorzitter vraagt of er geen bezwaar is tegen het volgen van de gebruikelijke verdeling, zoals 

beschreven in het Huishoudelijk Reglement Gezamenlijke Vergadering 

van de COR en de CSR van de UvA.  

 50 
Geen van de leden heeft bezwaar. 

 

Daarmee wordt de voorzitter van CSR tot voorzitter van de GV verkozen en de voorzitter van de 

COR tot vicevoorzitter van de GV verkozen. 

Datum 

2 september 2016 

Locatie 

Universiteitstheater 3.01 

 

9 

Verslag door 

B. Jonker 

Tijd 

14.00-16.00 uur 

Gezamenlijke Vergadering 

 

COR-secretariaat 

   

Spui  21 

1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 

1000 GG Amsterdam 

 

T  020 525  6955 

E-mail: cor@uva.nl 

 

Verslag 66e Gezamenlijke Vergadering 
Concept 
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De voorzitter van de GV vervolgd de vergadering als voorzitter van de vergadering. 55 
 

3. Mededelingen 

 Volgende GV: deze zal plaatsvinden op 23 september. De huidige instemmingsverzoeken 

zijn dan nog niet verlopen waardoor er in deze vergadering nog niet noodzakelijkerwijs tot 

een besluit gekomen hoeft te worden. 60 
 

4. Vaststelling van het verslag van de 66
e
 GV d.d. 10-06-2016 

Een lid merkt op dat het verslag op naam genotuleerd is. 

 

 Kleine tekstuele wijzigingen zijn doorgegeven. 65 
 Regel 50 aangegeven moet aangenomen zijn. 

 

Met deze wijzigingen is het verslag van de 66e GV d.d. 10-06-2016 vastgesteld. 

 

5. Universiteitsreglement  (instemming) 70 
In deze vergaderingen zullen twee instemmingsverzoeken aangaande het Universiteitsreglement 

behandeld worden. In het najaar zal er nog een instemmingsverzoek komen waarin meer ingrijpende 

behandeld zullen worden. 

 

Een lid vraagt of het mogelijk is om instemming te onthouden vanwege niet gewijzigde punten. Het 75 
juridisch kader hiervoor zal worden uitgezocht (AP Terpstra, Wirken). 

 

Eerst wordt het instemmingsverzoek voor de naamswijziging van de opleiding Algemene 

Cultuurwetenschappen behandeld. 

Het stemvoorstel luidt: De GV van de UvA Stemt in met de naamswijziging van ‘Algemene 80 
Cultuurwetenschappen’ naar ‘Cultuurwetenschappen’ 

 

Stemming: 

 

CSR 85 
Voor:   13 

Tegen:   0 

Onthouding:  0 

Blanco:  0 

 90 
COR 

Voor:  8 

Tegen   0 

Onthouding:  3 

Blanco:  1 95 
 

Het stemvoorstel is aangenomen. 

 

De brief met instemming wordt opgesteld door Schippers en Donner. 

 100 
Het instemmingsverzoek over wijzigingen in het Universiteitsreglement kent 16 wijzigingen. De GV 

stuurt een brief om verdere informatie te vragen en behandeld de brief per wijziging. 

 

 

Wijziging: 105 
1. Inhoudsopgave 

 Geen opmerkingen. 

2. Artikel 1 

 Geen opmerkingen. 
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3.  Artikel 3 110 
 Wat is de motivatie voor deze wijziging? 

 Er zit een eventuele inconsistentie in het artikel. 

 Alle gelieerde instellingen worden niet als “de universiteit” gezien.  

 Alle bovenstaande punten opgenomen in brief 

4. Artikel 6 115 
 De GV heeft begrip voor de strijdigheid met de wet van het artikel maar zouden, 

gezien de recente uitlatingen van de minister dat zij in het vervolg bij de RvT 

benoemingen de medezeggenschap zal horen, toch graag een dergelijk artikel 

behouden zien blijven. De GV zal zoeken naar een geschikte formulering hiervoor 

(AP Terpstra, Wirken) 120 
 In de brief wordt opgenomen dat de GV gehoord moet worden over de door het 

CvB voor te dragen kandidaten.  

5. Artikel 14 

 In de brief wordt opgenomen dat als de UvA niet een personele unie is met andere 

hoger onderwijs instelling dan mogen er niet meer dan 3 collegeleden zijn. 125 
6. Artikel 15a 

 Leden van de GV verschillen van mening over hoe de procedures rondom de 

benoeming van de studentassessor er uit zouden moeten zien, bijvoorbeeld hoe de 

CSR hierbij betrokken moet zijn. 

 In de brief wordt opgenomen dat dit artikel pas na conclusie van pilot 130 
studentassessor kan worden opgenomen en als het opgenomen wordt dan moet er 

goed gekeken worden naar de procedures.  

7. Artikel 17 

 In de brief wordt om opheldering gevraagd naar het nut van de benaming 

vicedecaan en naar de reikwijdte van het artikel aangaande de overdraagbaarheid 135 
van bevoegdheden. 

8. Artikel 31 

 In de brief wordt gevraagd welke gemeenschappelijke regelingen er aan de UvA 

bestaan, zonder toestemming van het bestuur. 

9. Artikel 34 140 
 Lid CSR geeft aan dat er studenten zijn die problemen hebben met de 

examencommissie en als de zittingstermijn zo lang is blijven deze problemen 

voortdurend. Een oplossing daarvoor kan een zittingstermijn van 6 jaar met een 

uitzondering voor kleine opleidingen zijn. 

 In de brief wordt gevraagd naar de argumenten voor de zittingsduur van 9 jaar en 145 
naar welke termijnen landelijk gebruikt worden. 

10. Artikel 40 

 Er is discussie in de GV of de hoofdlijnen gedefinieerd moeten worden of dat deze 

term juist ruimte geeft om hier veel onder te scharen. 

 In de brief zal er gevraagd worden waarom alleen de COR genoemd wordt en niet 150 
de gehele GV. 

11. Artikel 42 

 Geen opmerkingen. 

12. Artikel 42a 

 De GV zal artikel 42a voor medewerkers vergelijken met het evenredige artikel 43 155 
voor studenten en hierbij ook de juridische kaders voor eventuele verschillen 

onderzoeken (AP Wirken en Terpstra). 

13. Hoodstk X  

 Geen opmerkingen 

14. Artikel 47 160 
 Er is discussie in de GV over of dit artikel nodig is en of als het in de WHW (artikel 

9.4) vermeld staat, hier een verwijzing naar gemaakt moet worden.  
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 Er wordt voorgesteld dat dergelijke beslissingen aan de medezeggenschap gemeld 

moeten worden. 

 Dit wordt in de volgende GV besproken en niet in de brief opgenomen. 165 
15. Bijlage B 

 Het CvB van plan was om de medezeggenschap te raadplegen over dit instituut. 

Toen werd besloten om het geen ‘instituut’ te maken en dat het dus geen advisering 

of instemming behoefte. 

 De vragen die worden opgenomen in de brief zijn, zonder duidelijkheid op deze 170 
vragen kan de GV niet instemmen.:  

i. Is het IAS een investering?  

ii. Waaruit wordt het IAS betaald?  

iii. Kan het CvB meer duidelijkheid rondom het instituut geven ? 

iv. Waar wordt het budget aan besteed? 175 
v. Wie is de penvoerder?  

vi. Kan de GV Bijlage B van het instituut ontvangen?  

vii. Waarom is er voor gekozen om niet langs medezeggenschap te gaan voor 

dit besluit?  

16. Bijage C 180 
 Geen opmerkingen. 

 

15.24u Maat en Van der Pal verlaten de vergadering. 

 

De brief wordt opgesteld door Schippers, Terpstra en Wirken. Deze zal per mail aan de GV worden 185 
voorgelegd met een reactietermijn van 24 uur voor opmerkingen, welke verwerkt zullen worden, 

waarna deze opnieuw per mail aan de GV wordt voorgelegd met een reactietermijn van 24u. Hierna 

zal hij worden verstuurd. GV daarna weer 24u dan verstuurd. 

 

6. Voorinvesteringen 2017 (instemming) 190 
Het beleid aangaande de voorinvesteringen 2017 is ter instemming aan de GV voorgelegd. De GV 

zal een brief met vragen sturen en in de volgende GV over eventuele instemming besluiten. Het 

beleid kent drie onderdelen: procedure, criteria en verdeling van gelden en zal volgens die drie 

punten behandeld worden. 

 195 
Procedure: 

De GV vindt dat instemming op de plannen op facultair niveau hoort te liggen. Het is 

onduidelijk in hoeverre dit destijds in de GOV is toegezegd. Palies zoekt dit uit en aan de 

hand daarvan wordt de strategie in de komende GV bepaald. 

                                                                         200 
15.59u Caupain en Noijens verlaten de vergadering. 

 

Criteria: 

Deze thema’s zijn wellicht niet breed genoeg en leiden niet noodzakelijkerwijs richting 

onderwijsverbetering. Dit beter op facultair niveau beoordeeld kan worden. Ook lijdt onderwijs  205 
onder werkdruk van docenten en daar moet rekening mee gehouden worden. 

 

Verdeling van gelden: 

Geen opmerkingen. 

 210 
Verder wordt in de brief opgenomen dat de volgende ronde groter wordt en dat dit proces eerder en 

beter ingericht moet worden. 

 

De brief wordt opgesteld door Donner en Palies. Deze zal per mail aan de GV worden voorgelegd 

met een reactietermijn van 24 uur voor opmerkingen, welke verwerkt zullen worden, waarna deze 215 
opnieuw per mail aan de GV wordt voorgelegd met een reactietermijn van 24u. Hierna zal hij 

worden verstuurd. GV daarna weer 24u dan verstuurd. 
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16.11u Breedtvelt verlaat vergadering. 

 220 
7. Procedure benoeming CvB (bespreking) 

De CSR heeft een procedurevoorstel gedaan. De COR heeft de RvT geïnformeerd is dat het niet aan 

haar is een voorstel van de CSR te beoordelen. Daarop heet de RvT een voorstel gestuurd dat niet 

overeenkomt met dat van de CSR. Met deze procedure kan dus niet worden ingestemd. Er kan een 

aantal opmerkingen gemaakt worden over de procedure: 225 
 De voorzitter van het CvB neemt zitting in de Benoemingsadviescommissie (BAC). 

 Er wordt één BAC voorgesteld voor de twee rollen. 

 Er wordt voorgesteld een searchbureau in te zetten, gekozen door de RvT. Gezien de vorige 

procedure zou de COR niet graag zien dat Egon Zehnder nogmaals wordt geraadpleegd.  

 Het moet erg snel, de BAC zal op 16 september haar eerste vergadering hebben. 230 
 De rapporten over de evaluatie van de samenwerking UvA-HvA komen op 6 september uit. 

Een eventuele ontvlechting van het CvB heeft gevolgen voor de benoemingen. 

 

Een lid geeft aan dat een gewogen instemming of advies voor de diensten een probleem is omdat 

deze CvB leden allebei de diensten aan zullen sturen. En dus zou de instemming aan beide kanten 235 
gelijk moeten zijn.  

 

De CSR en de COR zullen informeel laten weten dat zij nog niet op het voorstel van de RvT kan 

reageren.  

 240 
8. Rondvraag en sluiting 

Ó Nualláin geeft aan uit te kijken naar de kennismaking direct na de vergadering. 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 16.20u. 

 245 


