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VERSLAG 45 
 
1. Opening (13:36 uur) en vaststelling agenda 
De voorzitter van de GV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Het vaststellen van de verslagen wordt doorgeschoven tot het einde van de vergadering.  
 50 
2. Mededelingen 
- De vacature voor het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap is gepubliceerd en 
staat open tot en met 1 augustus 2017. 
- Mevr. Moors is sinds heden aangesteld als de ambtelijk secretaris van de COR en de GV.  
 55 
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3. Kaderbrief 2018 
De voorzitter stelt voor om de verschillende aspecten uit de kaderbrief te behandelen per onderwerp, 
onder andere naar aanleiding van het eerdere technisch overleg.  
 60 
a). Allocatiemodel: wijzigen, centrale reservering, salderen ACTA/AMC, N+1 
Een GV-lid legt uit dat er eerst een strategische discussie gevoerd zal worden over de 
beleidsbudgetten en additionele budgetten. Wellicht zou de GV andere wijzigingen aan het 
allocatiemodel willen voorstellen die meer van technische aard zijn, maar een discussie hierover zal 
voorbereid moeten worden. 65 
Een aantal GV-leden uit kritiek op de centrale reservering die gedaan wordt voor de voorziene 
wijziging van het allocatiemodel. Een GV-lid vraagt in hoeverre deze reservering een impliciete 
keuze voor een nieuw model betreft, en vraagt of de GV op een later moment bij instemming van het 
allocatiemodel hier nog van kan afwijken. Een aantal GV-leden geeft aan vraagtekens te stellen bij 
de centrale reservering en het is niet duidelijk of deze gelden mogelijk ook voor andere kosten 70 
ingezet kunnen worden. Verwacht wordt dat na het accorderen van de reservering de 
medezeggenschap geen inspraak meer heeft over de uitgave van deze reservering. 
Er wordt verwacht dat in de Kaderbrief 2019 andere categorieën van toepassing zullen zijn op de 
ACTA en AMC. Hiervoor zal het wellicht nodig zijn om de consequenties eerst door te rekenen.  
Het opschorten van de n+1 regel  wordt via de compensatieregeling vergoedt, en een aantal GV-75 
leden bevraagt deze doorlopende compensatie.   
 
b) Gelden wet studievoorschot 
De voorzitter legt uit dat er ongeveer 8,6 miljoen euro beschikbaar zal worden gesteld uit het 
leenstelsel, en dat hiervan ongeveer 1,4 miljoen euro wordt gereserveerd voor research based 80 
education en de rest van de gelden voor  regulier onderwijs. De Tweede Kamer heeft gesteld dat de 
GV instemmingsrecht op de verdeling van deze gelden heeft. 
Een GV-lid stelt voor de uitgaven van deze gelden te koppelen aan de voorinvesteringen. Het 
probleem hierbij is dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen (niet-)structurele investeringen. De 
voorzitter stelt dat er tevens geen beleid voor de komende jaren opgesteld is, maar verwacht wordt dat 85 
dit beleid volgend jaar wordt opgesteld waardoor er nu niet op structurele investeringen ingezet wordt. 
Een GV-lid stelt dat er vanuit de Tweede Kamer een dubbel signaal wordt afgegeven over dit beleid, 
namelijk enerzijds dat studenten zeggenschap zouden krijgen over de gelden en anderzijds dat de 
gelden vanaf 2019 worden geoormerkt. De voorzitter stelt dat er steeds minder budgetten lump sum 
worden vrijgegeven, en stelt voor de discussie over de gelden uit de Wet Studievoorschot samen te 90 
nemen met de discussie over de Kwaliteitsafspraken.  
Een GV-lid stelt voor de gelden op te nemen in het allocatiemodel. Een ander GV-lid benadrukt dat het 
erg belangrijk is om de facultaire raden te betrekken bij de verdeling van de gelden uit de 
voorinvesteringen. De Wet Studievoorschot kan worden gezien als basis om te pleiten dat de facultaire 
raden zeggenschap moeten krijgen over de facultaire begroting. Afgelopen jaar werd de centrale 95 
afweging genomen op basis van de facultaire adviezen. In het voorgestelde proces is dit niet opgenomen.    
 
c) Instellingscollegegeld ICG 
Een GV-lid stelt dat de heffing van het instellingscollegegeld aangepast is, zoals aangegeven werd 
tijdens GOV44, maar dat dit een beleidskeuze betreft. Eerder werden deze gelden via het 100 
allocatiemodel toegekend, maar nu zullen ze direct worden doorgegeven aan de faculteiten. Wanneer 
een faculteit veel internationale studenten aanneemt werkt dit voordelig en geeft het een prikkel om 
meer internationale studenten binnen te halen.  
Een GV-lid legt uit dat volgens dhr. Boels deze financiële prikkel al bestond, maar dat deze met 
enige vertraging werkte. Een GV-lid stelt voor om deze financiële prikkel niet alleen voor het 105 
aannemen van internationale studenten te laten gelden, maar om de gelden van Nederlandse 
studenten ook direct aan de faculteit te betalen. Een GV-lid geeft aan dat dit lastig wordt om uit te 
voeren wanneer taalbeleid en beleid op internationalisering ontbreken, terwijl het probleem van de 
toenemende groei wel leidt tot het instellen van numerus fixi. Tevens biedt het geen oplossing voor 
interne honoursprogramma’s. Een GV-lid stelt voor om het instellingscollegegeld gelijk te maken 110 
aan de opportunity costs waardoor het niet sterk afwijkt van de kosten voor EU-studenten.  
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De GV bespreekt kort de ervaringen met het niveau van internationale studenten aan de universiteit. 
Een GV-lid geeft aan te vrezen dat de balans tussen Nederlandse en buitenlandse studenten in het 
geding komt door het instellingscollegegeld en dat Nederlandse studenten met een zwakkere 
economische achtergrond benadeeld zullen raken. 115 
 
d) Valorisatie en geld uit de holding 
Een GV-lid legt uit hoe de winsten uit de Holding eerst gedeeltelijk in het allocatiemodel werden 
opgenomen. Nu deze opbrengsten achteruit gaan wordt voorgesteld om de winsten geoormerkt te 
besteden aan valorisatie op basis van een valorisatiebeleid. Een GV-lid stelt voor om UvA Job 120 
Service ook in dit voorstel op te nemen, en ziet graag dat deze gelden ook bij onderwijs terecht 
komen, bijvoorbeeld door het aanstellen van studentassistenten.  
Een GV-lid stelt voor om de veranderingen in de Holding te bespreken aan de hand van het 
jaarverslag van de Holding B.V.  
 125 
e) Diensten (investeringen) 
Een GV-lid stelt dat de bezuiniging en verbetering van de diensten en bekostiging van het 
uitvoeringsplan afhankelijk zouden zijn van draagvlak en gemaakte investeringen, maar op basis van 
de kaderbrief en de tarieven zijn investeringen niet mogelijk. Tevens wordt het investeringsplan te 
laat beschikbaar gesteld. 130 
 
f) Schakeltrajecten 
Een GV-lid legt uit dat de studentengeleding graag ziet dat schakeltrajecten op reguliere wijze 
worden bekostigd in het allocatiemodel om zo doorstroom te bevorderen en opleidingen te 
motiveren om schakeltrajecten aan te bieden. Een GV-lid stelt dat in de kaderbrief de 135 
schakeltrajecten tot 30EC zijn opgenomen, maar uit het technisch overleg kwam naar voren dat deze 
bekostiging niet genoeg is om de kosten te dekken. 
Twee GV-leden lichten toe hoe pilots aan de FEB en FdR weinig studenten trokken en vaak niet 
werden afgerond, waardoor deze trajecten financieel onaantrekkelijk zijn om aan te bieden. Een GV-
lid stelt voor de schakeltrajecten centraal te bekostigen, zodat het voor opleidingen aantrekkelijk 140 
blijft om deze aan te bieden. Een GV-lid stelt voor om de schakeltrajecten deels in te laten dalen in 
de HBO-opleidingen.   
 
g) Huisvestingsplan 
Een GV-lid legt uit dat het Huisvestingsplan geen onderdeel van de Kaderbrief uitmaakt, maar 145 
slechts bij de begroting wordt gepresenteerd. Een GV-lid doet een voorstel tot het vragen van gelden 
om de onderwijsruimten kwalitatief te verbeteren. Wegens de wisselende studentenaantallen en 
veranderende onderwijsvraag moeten hier innovaties doorgevoerd worden. Het voorstel is om hier 
geoormerkt geld voor vrij te maken en in de PDCA cyclus op te nemen. Een GV-lid stelt dat de 
functionele aanpassingen en bijlage 3 voor dergelijke innovatie zijn bedoeld. Het voorstel betreft 150 
echter een meer functionele financiering. GV-lid Tubergen zal het voorstel uitwerken, zodat dit 
tijdens de GOV45 besproken kan worden.  
 
h) Proces 
Het voorgestelde proces voor de financiële cyclus is reeds besproken met het College en dhr. Boels. 155 
De GV zal een schriftelijke reactie uitsturen, en deze zal worden opgesteld door GV-leden Donner, 
Hooijmans en Rutten. De voorzitter vertelt dat de vraag om juridisch advies wordt uitgezet en dat dit 
advies voor de GOV45 wordt verwacht. Tevens staat er op 26 juni een agenda-overleg gepland 
waarin de punten van de GV toegelicht kunnen worden.  
Een aantal GV-leden geeft aan teleurgesteld te zijn over het verloop van het proces, omdat deze niet 160 
volgens een gewenste vorm van samenwerking verliep. Een GV-lid benadrukt ontevreden te zijn 
over het uitschrijven en benoemen van de hoofdlijnen. Een GV-lid meent dat alle posten die in de 
kaderbrief opgenomen staan nog onzeker zijn. Een GV-lid stelt dat pas aan het einde van het 
begrotingsproces vastgesteld kan worden wat de hoofdlijnen exact zijn, en dat dit het beste in 
samenspraak kan gebeuren. Een GV-lid meent dat instemming met hetgeen dat voorligt een blanco 165 
cheque aan het College verleent.  
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Een GV-lid stelt dat het proces voor obstructie zorgt in het meewegen van de decentrale adviezen 
over de begroting. Een GV-lid stelt dat problemen met de begroting in voorgaande jaren ook 
veroorzaakt werden door bestuurlijke onduidelijkheid, waardoor het tegengaan hiervan een verloop 
van een goed proces kan ondervangen.  170 
 
i) Instemming facultaire medezeggenschap 
Een GV-lid stelt dat er meerdere brieven aan het College zijn gestuurd waarin wordt gevraagd voor 
decentrale instemming op de begroting. Een GV-lid stelt voor om te vragen of de faculteiten 
instemmingsrecht op de facultaire begroting kunnen verkrijgen, waarnaast de GV instemmingsrecht 175 
op de kaderbrief behoudt.  

 
4. Vaststelling van het verslag van de 76e GV d.d. 21-04-2017 
Het verslag wordt op basis van enkele taalwijzigingen vastgesteld. 

 180 
Vaststelling van het verslag van de 76e GV d.d. 21-04-2017 - vertrouwelijk gedeelte 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Vaststelling van het verslag van de 77e GV d.d. 21-04-2017 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 185 
 
5. Naamswijziging BSc en MSc Onderwijskunde 
Een GV-lid geeft aan de inhoudelijke bespreking van de naamswijziging door de decentrale raden 
niet terug te kunnen vinden, en stelt voor om als GV na te denken welke informatie nodig is om tot 
een gedegen besluit te komen. Graag zou het GV-lid dit in de brief opgenomen zien of meegeven 190 
aan de GV voor toekomstige besluiten. Een aantal GV-leden meent dat deze informatieverstrekking 
via de afgevaardigden in de respectievelijke medewerkers- en studentengeleding loopt.  
Er zijn geen bezwaren tegen de naamswijziging aangedragen, dus het gebrek aan informatie zal 
verder niet van invloed zijn op het besluit.  
 195 
Besluit: De GV besluit in te stemmen met de voorgenomen wijziging voor de BSc en MSc 
Onderwijskunde.  
Het stemvoorstel is per acclamatie aangenomen. 
  
6. Rondvraag en sluiting 200 
- Voortaan zal er op naam worden genotuleerd. 
- GV-lid Terpstra is vandaag als afgevaardigde van de UvA aanwezig bij het LOVUM.  
 
De voorzitter bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
15:25 uur.  205 


