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VERSLAG 45 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 12.01 uur en heet iedereen van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 50 
2. Mededelingen 

• De publieke tribune heeft zoals gebruikelijk geen spreekrecht deze vergadering.  
• De GV-leden van de studentenpartij de decentralen nemen zitting op persoonlijke titel nu de 

partij is opgeheven. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft desgevraagd aan dat de toon van de 
eerste brief wellicht te scherp was, maar onderstreept wel de boodschap van de brief. 55 
Eventuele vragen over de opheffing kunnen na de vergadering worden gesteld. 
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• Er is een vertaler aanwezig voor de internationale GV-leden. Indien er een pauze moet 
worden ingelast, zal hij dat kenbaar maken.  

 
3. Vaststelling van het verslag van de 85e GV d.d. 19-01-2018 60 
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding 
van het verslag. 
 
4. Allocatiemodel 
De GV besluit enkele punten te bespreken, voordat er wordt overgegaan op stemming. Deze punten 65 
kunnen worden opgenomen in de brief naar het CvB.  
 
Studiepuntprijs 
GV-lid Murgia meent dat de bekostiging te variabel is. De ECTS-bekostiging zorgt voor een 
perverse prikkel die kan leiden tot hogere studentaantallen. Studenten uit de EER vallen binnen het 70 
allocatiemodel. GV-lid Jaarsma begrijpt het punt van GV-lid Murgia, maar stelt dat dit het principe 
‘buiten is binnen’ is. De heer Boels heeft aangegeven dat als hiervan afgeweken wordt, er een 
financieel risico ontstaat. GV-lid Donner merkt op dat het gaat om de bekostiging van de geleverde 
onderwijsprestaties. Het klopt niet dat het alleen om studentaantallen gaat. De studiepuntprijs geldt 
als eenheid waarmee het onderwijs wordt bekostigd. Als er bij een opleiding minder onderwijs 75 
wordt gegeven, dan gaat er ook minder geld heen. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat het 
CvB wel heeft aangegeven dat het model kan prikkelen tot een toename van de studentaantallen. 
GV-lid Murgia verduidelijkt dat hij pleit voor een lager percentage en niet voor een afschaffing van 
de ECTS-bekostiging. GV-voorzitter Van Helvoirt concludeert dat de zorg over hoge 
studentaantallen wel in de brief kan worden gezet. 80 
 
Capaciteitsbudgetten 
GV-lid Murgia is van mening dat de capaciteitsbudgetten moeten worden vergroot en de 
beleidsbudgetten worden verkleind. Verder vindt hij dat de invulling van de capaciteitsbudgetten 
bekend moeten zijn voordat er wordt ingestemd. Hij geeft aan dat dit ook onder het proces valt. Hij 85 
vindt het proces te weinig democratisch verlopen. GV-lid Jaarsma verduidelijkt dat de 
capaciteitsbudgetten voorzien in specifieke behoeftes van specifieke opleidingen. 
Capaciteitsbudgetten zijn nodig voor het opvangen van tekorten. GV-lid Ten Brink vraagt of het 
CvB kan worden gevraagd om jaarlijks bij de kaderbrief te kijken of de capaciteitsbudgetten nog wel 
toereikend zijn.  90 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt stelt voor om in de brief op te nemen dat er goed moet worden gekeken 
naar de redenen van de capaciteitsbudgetten. Ook moeten de decentrale raden nadrukkelijker worden 
betrokken bij de keuzes van de decanen. Een inzichtelijkere systematiek en een evaluatie met 
verantwoording moeten daarbij worden gerealiseerd. De GV is hiermee akkoord.  95 
 
Flankerend beleid 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de heer Van der Meulen van het Rathenau Instituut heeft 
opgemerkt dat het flankerend beleid onduidelijk is bij een daling van de tweede en derde 
geldstroom. GV-lid Kleverlaan antwoordt dat dit bij de tweede geldstroom geen issue is, bij de derde 100 
geldstroom mogelijk wel. GV-lid Van Tubergen geeft aan dat voor deze scenario’s de reserves 
kunnen worden ingezet. GV-lid Ten Brink meent dat het effect voor het onderzoek wel groot zal 
zijn. Ze stelt voor dat er voor onderwijs reserves worden gebruikt en voor onderzoek dempers 
worden gehanteerd. GV-lid Kleverlaan antwoordt dat demping grote risico’s met zich meebrengt. 
Het allocatiemodel zal dermate langzaam draaien dat faculteiten in de problemen kunnen raken. GV-105 
voorzitter Van Helvoirt concludeert dat dit punt niet in de brief moet worden opgenomen.  
 
Loonprijscompensatie 
GV-lid Van der Pol geeft desgevraagd aan dat hij het standpunt van het CvB ten aanzien van de 
loonprijscompensatie begrijpt. De vraag is of de GV het eens is met het standpunt. GV-lid Jaarsma 110 
stelt voor om in de brief op te nemen dat de verdeling van de loonprijscompensatie expliciet in de 
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kaderbrief moet staan, zodat het beter kan worden besproken. De GV heeft hier geen bezwaar tegen.  
 
Uniformiteit van het model (inclusief AMC) 
GV-lid Ten Brink geeft aan het bezwaarlijk te vinden dat er uitzonderingen worden gemaakt voor 115 
het AMC, zoals de matchingcap en het ontbreken van compensatie voor onderwijs. Indien er wordt 
ingestemd, zou GV-lid Ten Brink graag in de brief willen opnemen dat het CvB te zijner tijd moet 
kijken naar een ander model waarin alle faculteiten uniform passen. GV-lid Oostra vraagt waarom 
het AMC deze wens heeft. Het AMC is een andere entiteit met meer inkomsten uit de tweede en 
derde geldstroom dan de andere faculteiten. GV-lid Jaarsma vult aan dat academische ziekenhuizen 120 
ook door het ministerie van OCW anders worden behandeld vanwege de afwijkende positie. Het is 
dan niet verwonderlijk dat dit ook in het allocatiemodel gebeurt. GV-lid Kleverlaan geeft aan dat het 
AMC wel de helft van alle promoties verzorgt. Het is een grote leverancier van onderzoek. Het is 
dan ook vreemd om een cap te hanteren. Anderzijds krijgt het AMC als academisch ziekenhuis wel 
veel andere gelden. GV-lid Van Tubergen geeft aan dat de positie van het AMC kan worden 125 
genoemd als punt van zorg. GV-lid Donner vult aan dat er kan worden gevraagd of de positie van 
het AMC in de toekomst kan worden verbeterd.  
 
Afstemming met de VU 
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of er kan worden verzocht om meer transparantie over de 130 
afstemming met de VU in de kaderbrief. GV-lid Donner antwoordt dat het CvB niet de 
detailafstemming zal vermelden. Er kan wel worden gevraagd om een overleg over de gevolgen 
voor het allocatiemodel zodra er overeenstemming is bereikt. Ook moet er worden benadrukt dat 
ACTA financieel niet in de knel mag komen. 
 135 
AUC 
GV-lid Oostra geeft aan dat er kort moet worden aangestipt dat er geen inzicht is in de begroting van 
het AUC, terwijl het wel onderzoeksgeld zal krijgen. Dit moet transparanter worden gemaakt. De 
GV is akkoord om dit op te nemen in de brief.  
 140 
De rol van de decentrale raden 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de decentrale raden niet alles goed kunnen inzien. De 
decanen moeten beleidskeuzes daarom explicieter vermelden. Hij wil dit graag met het CvB 
bespreken. GV-lid Van Tubergen antwoordt dat faculteiten jaarlijks een facultair instellingsplan 
moeten opmaken. Daarin worden de beleidskeuzes ook verwoord. GV-voorzitter Van Helvoirt merkt 145 
op dat dit niet bij alle faculteiten goed verloopt. Hij wil graag dat alle decanen de beleidsthema’s 
expliciet benoemen. GV-lid Oostra geeft aan dat in de brief moet worden opgenomen dat het CvB de 
decanen moet aansporen om dit te doen.  
 
Werkdruk 150 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er kort in de brief zal worden aangestipt dat de werkdruk 
niet mag worden verhoogd als gevolg van het nieuwe allocatiemodel. GV-lid Murgia voegt toe dat 
de prestatiedruk voor studenten eveneens niet mag stijgen.  
 
RPA 155 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat het RPA-beleid explicieter in de kaderbrief moet worden 
vermeld, zodat er beter over kan worden gesproken. De GV is akkoord met dit voorstel.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt concludeert dat er geen verdere punten ter bespreking zijn en gaat over 
op de stemming.  160 
 
Stemvoorstel: de Gezamenlijke Vergadering stemt in met het nieuwe allocatiemodel dat is 
aangeboden door het CvB op 16 februari 2018. 
Voor:  COR 10  CSR 9 
Tegen:  COR 1  CSR 3 165 
Blanco:  COR 0  CSR 1 
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Onthouding: COR 1  CSR 0 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
GV-leden Jaarsma, Donner, Oostra en Van Helvoirt stellen de brief op (actiepunt).  170 
 
13.30 uur GV-leden Chew en Bekkenkamp verlaten de zaal. 
 
5. Voorstel aanpassingen reglement en huishoudelijk reglement GV 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  175 
 
6. Rondvraag en sluiting 

• GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de FSR FGw heeft gevraagd of artikel 22 lid 2 
van het Universiteitsreglement kan worden gewijzigd. In dit artikel staat dat alleen een 
hoogleraar als afdelingsvoorzitter kan worden benoemd. De FSR FGw vindt dat deze 180 
koppeling niet noodzakelijk hoort te zijn. GV-voorzitter Van Helvoirt zal dit oppakken met 
GV-lid Maat. 

• GV-lid Tamminga laat weten dat dit zijn laatste GV is. GV-voorzitter Van Helvoirt dankt 
hem voor de inzet en bijdrage.  

 185 
GV-voorzitter Van Helvoirt bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de 
vergadering om 13.37 uur.  


