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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 10.05 uur en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2. Mededelingen
• Het CSB gaf voor het kerstreces aan dat de FSR FdG het recht heeft om een raadslid naar de
CSR af te vaardigen. De FSR FdG heeft Kathelijn Verdeyen afgevaardigd. GV-voorzitter
Van Helvoirt heet haar van harte welkom als GV-lid.
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Moataz Rageb heeft Linda van Exter opgevolgd als studentassessor. GV-voorzitter Van
Helvoirt heet hem ook van harte welkom
De raadsassistenten van de CSR zijn deze week allebei afwezig, maar zullen de volgende
GV nog formeel welkom worden geheten.

3. Vaststelling van het verslag van de 84e GV d.d. 08-12-2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het
verslag.
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4. Registratie nieuwe bacheloropleiding Cognition, Language and Communication
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat het CvB opnieuw de GV verzoekt om in te stemmen met
de nieuwe bacheloropleiding Cognition, Language and Communication. Het CvB heeft aangetoond
dat beide facultaire raden hebben ingestemd. GV-voorzitter Van Helvoirt gaat over op de stemming.
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Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de registratie van de nieuwe
bacheloropleiding Cognition, Language and Communication.
Voor:
COR 12
CSR 4
Tegen:
COR 0
CSR 3
Blanco:
COR 0
CSR 1
Onthouding: COR 0
CSR 0
Het stemvoorstel is aangenomen
GV-lid Borovitskaja vraagt of de argumentatie van de tegenstemmers ook in de brief kan worden
opgenomen. De GV-leden die tegenstemden geven aan dat volgens hen het proces nog steeds niet
goed is verlopen. GV-lid Van der Pol geeft aan het hier niet mee eens te zijn. GV-voorzitter Van
Helvoirt stelt als compromis voor dat het proces niet geheel duidelijk is verlopen, aangezien volgens
sommigen het proces niet goed is verlopen en volgens anderen wel. Dit zal in de brief worden
opgenomen. GV-leden Borovitskaja, Van der Pol en Bakker zullen een conceptbrief schrijven
(actiepunt).
10.16 uur GV-lid Rodenburg treedt de vergaderzaal binnen.
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5. Allocatiemodel
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat voor het kerstreces is besloten om de decentrale raden te
raadplegen over het nieuwe allocatiemodel. De raden zullen adviezen aanleveren voor 9 februari a.s.
Verder is er naar aanleiding van het verzoek van GV-lid Bekkenkamp contact opgenomen met het
Rathenau Instituut voor een eventuele training aangaande het allocatiemodel. Zodra hier meer
bekend over is, zal de GV worden geïnformeerd.
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GV-voorzitter Van Helvoirt gaat over op de procedurele behandeling van het allocatiemodel. Hij
vraagt of er leden zijn die een procesvoorstel willen doen. GV-lid Donner geeft aan dat hij graag de
training van het Rathenau Instituut afwacht. De uitkomsten van de training en de adviezen van de
decentrale raden kunnen worden meegenomen bij het nemen van het besluit. GV-voorzitter Van
Helvoirt is het hier mee eens. Hij vult aan dat deze GV zal worden gebruikt voor het opstellen van
vragen voor de GOV van 26 januari a.s. Bij de tweede GV kunnen de GOV, de adviezen van de
decentrale raden en de bevindingen van de training worden besproken en opnieuw vragen worden
geformuleerd voor de tweede GOV. Tijdens de daaropvolgende GV moet een beslissing worden
genomen over het instemmingsverzoek.
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GV-voorzitter Van Helvoirt behandelt eerst de aanbiedingsbrief en vervolgens het voorstel voor het
nieuwe allocatiemodel. Hij vraagt of er vragen zijn naar aanleiding van de aanbiedingsbrief. GV-lid
Verdeyen geeft aan dat er in de brief staat dat er antwoord wordt gegeven op de vragen die zijn
gesteld op denkmee.uva.nl. Het CvB heeft echter niet geantwoord op de vraag over het ontbreken
van een compensatiebudget voor het onderwijs van het AMC. Ook is de vraag over de maximering
op de 2e en 3e geldstroom bij het AMC onbeantwoord gebleven. Verder vraagt ze zich af wat het
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‘tegengaan van rendementsdenken’ precies inhoudt en mist ze bij de tabel met de
capaciteitsbudgetten uitleg. Daarnaast zijn de beleidsregels ambigu en ontbreekt er een nadere uitleg.
GV-voorzitter Helvoirt beaamt dat niet alle vragen goed zijn beantwoord. Ook de vraag over de
instellingscollegegelden en de verschillende prijzen van de faculteiten is niet beantwoord. Hij geeft
aan dat het goed is deze vragen nog een keer tijdens de GOV aan het CvB te stellen.
GV-lid Van Tubergen vraagt of er een technisch overleg kan worden ingepland met de directeur
Financiën over het allocatiemodel en het AMC gezien de vele vragen van de FdG. De GV heeft geen
bezwaar tegen het inplannen van een extra technisch overleg. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan
dat dit zal worden gedaan (actiepunt).
GV-voorzitter Van Helvoirt heeft een algemene opmerking over het allocatiemodel. Hij denkt dat
een groot aantal van de medewerkers en studenten geen kennis heeft kunnen nemen van het nieuwe
allocatiemodel vanwege het alleen aanbieden van het stuk in het Nederlands. Hij wil dit kenbaar
maken aan het CvB. GV-lid Oostra vult aan dat het CvB had toegezegd om bij alle belangrijke
stukken een Engelse samenvatting toe te voegen. De Engelse introductie op denkmee.uva.nl is echter
ondermaats. Uit de infographic kunnen ook geen keuzes worden gehaald. GV-voorzitter Van
Helvoirt geeft aan dat hierover een vraag zal worden gesteld tijdens de GOV.
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GV-lid Caron stelt dat er in de brief wordt aangegeven dat de capaciteits- en beleidsbudgetten
stabiliteit zullen geven aan het nieuwe allocatiemodel. In de beschrijving van het nieuwe
allocatiemodel staat echter dat de financiële reserves zullen zorgen voor stabiliteit. Dat komt niet
met elkaar overeen. Verder vindt hij het vreemd dat de vragen die zijn gesteld op denkmee.uva.nl
niet zijn opgenomen in de brief. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat er tijdens de GOV zal
worden gevraagd naar de stabiliteit van het allocatiemodel. De ambtelijk secretaris zal verder de
vragen op denkmee.uva.nl verzamelen en in een document zetten (actiepunt).
GV-voorzitter Van Helvoirt gaat in op het nieuwe allocatiemodel en vraagt per pagina of er vragen
of opmerkingen zijn. GV-lid Verdeyen geeft aan dat in de inleiding uitleg wordt gegeven over het
opnemen van ACTA en AUC in het allocatiemodel, maar uitleg over het AMC ontbreekt. Ze wil
graag de redenering weten. De GV besluit om deze vraag eerst te stellen in het technische overleg
over het allocatiemodel en het AMC.
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GV-lid Caron vraagt of de medezeggenschapsraden van de ACTA en het AMC ook
instemmingsrecht op het allocatiemodel hebben. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat zij alleen
adviesrecht hebben op de facultaire begroting. GV-lid Kleverlaan stelt dat de VU akkoord moet gaan
met het voorstel. Hij wil het CvB vragen wat de stand van zaken met de VU momenteel is.
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GV-lid Rodenburg geeft aan dat hij de redenering over het voorkomen van een multiplier op
multipliereffect zonder basis in de externe bekostiging onduidelijk vindt. GV-voorzitter Van
Helvoirt antwoordt dat hier een vraag over kan worden gesteld.
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De GV gaat over op de behandeling van de hoofdlijnen van het allocatiemodel. GV-lid Maat merkt
op dat er steeds meer beleidsruimte wordt gegeven aan de faculteiten. Hij wil van het CvB weten of
de decentrale medezeggenschap dan ook instemmingsrecht zal krijgen op de hoofdlijnen van de
decentrale begroting. Er wordt besloten om de vraag te stellen tijdens de GOV.
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er in de paragraaf over de randvoorwaarden een
minimumpercentage wordt gegeven voor onderzoek, maar niet voor onderwijs. Hij wil het CvB
vragen waarom er geen onderwijsparameter is opgenomen.
GV-lid Caron mist een nadere uitleg bij ongewenst gedrag. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat
er kan worden gevraagd naar de sterktes en zwaktes, en de kansen en de bedreigingen, van het
nieuwe allocatiemodel en waar er mogelijk perverse financiële prikkels kunnen ontstaan.
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GV-lid Verdeyen ziet dat er in de paragraaf over de reikwijdte staat dat geen decaan zich niet kon
vinden in het allocatiemodel. De decaan van de FdG heeft echter aangegeven dat het AMC niet goed
is opgenomen in het model. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er tijdens de GOV kan worden
gevraagd wie zich niet goed kan vinden in het nieuwe allocatiemodel.
GV-lid Rodenburg merkt op dat er ook staat dat interdisciplinariteit zal worden gestimuleerd. Hij
geeft aan graag te willen weten hoe interdisciplinariteit precies zal worden gestimuleerd. GVvoorzitter Van Helvoirt geeft aan dat dit kan worden gevraagd tijdens de GOV.
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GV-lid Gonzalez vraagt bij het doorlopen van de inkomsten van het allocatiemodel of de UvA
Holding onder de 3e geldstroom valt. GV-lid Donner antwoordt dat de UvA Holding onder het
Rendement Eigen Vermogen valt.
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11.09 uur GV-lid Todercan treedt de vergaderzaal binnen.
GV-lid Oostra haalt de koppeling van onderwijs en onderzoek aan. Hij vindt het zorgelijk dat bij een
lagere studenteninstroom de onderzoeksgelden kunnen worden aangetast. Er wordt aangegeven dat
er dempingsmaatregelen zijn, maar die lijken niet geheel toereikend. GV-lid Oostra wil dit
benoemen tijdens de GOV. GV-lid Jaarsma beaamt dat er moet worden afgevraagd of dit een juiste
richting is voor de universiteit. Het kan leiden tot ongewenst hoge studentaantallen. GV-lid Van der
Pol vult aan dat een bijstelling van de studiepuntprijs dan ook enorme gevolgen zal hebben.
GV-lid Verdeyen heeft een vraag over de bekostigingsfactoren. Er wordt gesteld dat die neutraal
zijn. Zij vraagt zich af hoe een keuze neutraal kan zijn. Verder wil ze graag weten waarom AMC
geen compensatiebudget toegekend heeft gekregen voor onderwijs.
GV-voorzitter Van Helvoirt schorst de vergadering voor een pauze van 10 minuten.
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GV-lid Verdeyen gaat in op de capaciteitsbudgetten. Deze zijn niet uitgediept en het AMC wordt
niet in het overzicht genoemd. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er naar een nadere uitleg
over het overzicht kan worden gevraagd.
GV-lid Verdeyen geeft aan ook een specificatie te missen bij de matching van de 2e en 3e
geldstroom. GV-lid Kleverlaan legt uit dat waarschijnlijk de matching over het totaalbedrag
afkomstig van het NWO wordt bedoeld. Hij stelt dat niet alle beurzen horen te worden gematcht,
zoals NWO-groot. Hij geeft aan het CvB te willen vragen naar de machtingstoedrachten over totale
NWO-gelden.
GV-lid Oostra gaat in op de Research Priority Areas. Hij geeft aan dat de FNWI vreest dat er
voornamelijk tijdelijke onderzoekers worden aangesteld. Hij wil graag weten welke gevolgen de
Research Priority Areas kunnen hebben. Verder geeft GV-lid Oostra aan dat het AUC nu
onderzoeksgeld zal ontvangen. Hij wil van het CvB weten of de begroting van het AUC dan wel
inzichtelijk zal worden gemaakt.
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11.46 uur GV-lid Chew verlaat de vergadering.
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GV-lid Kleverlaan merkt op dat hij in de doorrekening 2017 en 2020 een verschil ziet van 17
miljoen euro. Hij wil graag een onderbouwing hiervoor zien. Hij zal tijdens de GOV hiernaar
vragen.
GV-voorzitter Van Helvoirt concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn. De vragen zullen
alvast ter voorbereiding naar het CvB worden gestuurd en volgende week tijdens de GOV worden
besproken.
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6. Voorstel aanpassingen reglement en huishoudelijk reglement GV
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat hij het reglement van de GV graag in lijn wil brengen met
de WHW. GV-lid Donner stelt voor om JZ te vragen om een voorstel hiervoor te doen. Vervolgens
kan de GV over de voorstellen stemmen. De GV heeft hier geen bezwaar tegen. GV-leden Donner
en Jaarsma zullen JZ benaderen (actiepunt).
GV-voorzitter Van Helvoirt gaat over op de voorgestelde wijzigingen voor het huishoudelijk
reglement van de GV, namelijk spreekrecht voor de raadsassistenten, het tweetalig opnoemen van
stemvoorstellen en een verheldering van emailstemmingen.
GV-lid Donner vraagt of de raadsassistent wel bestaat als entiteit binnen de GV. GV-lid Kleverlaan
vraagt of dit juridisch kan worden uitgezocht. GV-lid Van Rees geeft aan dit te zullen doen
(actiepunt).
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GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of er opmerkingen zijn over het voorstel aangaande de tweetalige
stemvoorstellen. GV-lid Rodenburg vraagt zich af of iemand wel een stem kan uitbrengen als
diegene de discussie niet heeft kunnen volgen. GV-lid Van Rees antwoordt dat dit niet kan en dat
daarom de voertaal Engels zou moeten zijn. GV-lid Oostra merkt op dat dit bij het volgende
agendapunt moet worden besproken.
GV-leden Jaarsma en Rodenburg menen dat tweetalige stemvoorstellen juridisch niet mogelijk zijn.
Slechts één stemvoorstel kan bindend zijn. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat in dat geval
het Nederlandse stemvoorstel bindend zal zijn. GV-lid Jaarsma vindt het onnodig om dit dan op te
nemen in het huishoudelijk reglement. GV-lid Rodenburg vraagt of dit kan worden meegenomen bij
het volgende agendapunt. GV-voorzitter Van Helvoirt is akkoord met dit procedurevoorstel.
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt hoe de leden denken over de invulling van de emailstemming.
GV-lid Donner antwoordt dat dit te maken heeft met de definiëring van de stemopties ‘blanco’ en
‘onthouding’. Hij stelt voor om eerst in een technische commissie definities te formuleren. Daarna
kan dit punt plenair worden besproken. De GV is hiermee akkoord. GV-leden Borovitskaja, Oostra,
Jaarsma, Donner en Wirken zullen zich op korte termijn hierover buigen (actiepunt).
De GV besluit verder dat een emailstemming pas kan worden uitgeschreven, wanneer het
betreffende onderwerp een keer plenair in een GV is besproken.
7. Voertaal GV
GV-member Todercan explains that his proposals are a follow up of the meeting in November. GVchair Van Helvoirt states that the GV will discuss all proposals.
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Proposal 1: stop the meeting every couple of minutes to bring all non-Dutch speakers up to speed
GV-member Borovitskaja thinks that this proposal is not feasible as the meetings in their current
form are already very time-consuming.
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GV-member Van der Pol prefers keeping the bilingual language policy. If members do not
understand certain things, they can ask for an explanation in English. GV-member Borovitskaja
states that the entire meeting will then stay in Dutch. GV-member Van der Pol answers that it
usually changes to English. Bilingual language policy is also the general policy of the UvA.
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GV-member Todercan asks if CSR-members could speak English during the meetings. The GV does
not object to this proposal. GV-chair Van Helvoirt answers that this should be added to the current
options.
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Proposal 2: hire an interpreter to translate via an online messaging platform
GV-member Oostra prefers proposal 3 as he finds proposal 2 too distracting for members who rely
on the platform.
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Proposal 3: hire an interpreter to translate live through a microphone to people listening through
headphones
GV-member Van Rees asks how this proposal will be funded. GV-chair Van Helvoirt answers that
this should be discussed with the CvB. This can be brought up during the GOV next week.
GV-member Bakker is against this proposal. He finds it distracting as there will be people talking
simultaneously in the same room. GV-member Donner answers that the interpreter can sit in an
adjoining room. GV-member Oostra adds that the interpreter will be whispering so it will not be too
distracting.
Proposal 4: use English as the default language
GV-member Van Rees thinks that it is going fine with all members speaking English. He states that
the three international members should not be excluded. GV-member Borovitskaja adds that it is
possible that the number of international members will increase next year.
GV-member Rodenburg wonders why the international members are not able to learn Dutch. GVmember Todercan explains that he is learning Dutch, but that he cannot understand entire
discussions in Dutch at the moment. The time frame to learn the language is too short.
GV-member Kleverlaan states that not all COR-members will be able to speak English properly.
GV-member Van Tubergen adds that candidates for the upcoming election will possibly make the
decision not to run if they will have to speak English during meetings. GV-member Todercan
acknowledges that international students who want to join the CSR should learn Dutch at an earlier
stage, but that is not a solution for the current problem.
GV-member Wirken asks if live translating the minutes is still an option. The secretary of the GV
answers that she does not believe that the unedited minutes are very understandable. She will send
the unedited minutes to GV-member Todercan after the meeting to see if he can understand it
(action).
GV-member Donner proposes to have an agenda in both Dutch and English. That way all members
could prepare the meetings properly. GV-member Rodenburg thinks this is a waste of time as the
international members can understand the agenda in Dutch. The problem is understanding the
discussions.
GV-member Van der Pol states that the CvB should fund the Dutch courses for the international
members. GV-member Borovitskaja answers that the CvB is funding the courses. However, it is
impossible to learn impeccable Dutch in one year.
GV-chair Van Helvoirt decides that a few members should investigate the pros and cons of the
current options further. GV-members Borovitskaja, Bekkenkamp, Donner and Bakker will do this
(action).
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8. Rondvraag en sluiting
• GV-lid Van Rees geeft aan dat de CSR binnenkort FP&C zal spreken over ondersteuning
bij de verkiezingen. Hij geeft aan dat geïnteresseerde leden kunnen aansluiten.
• GV-member Borovitskaja encourages all members to submit topics for future meetings.
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GV-voorzitter Van Helvoirt bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de
vergadering om 12.48 uur.
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