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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.
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin vraagt of een bespreking van het protest van 8 juni aan de agenda kan
worden toegevoegd. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat na het agendapunt aangaande de
actualisering van het Kader Kwaliteitszorg het protest van 8 juni zal worden besproken. De agenda
wordt gewijzigd vastgesteld.
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2. Mededelingen
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De financiële scholing voor de nieuwe raden staat gepland op 21 september.
GV-lid Breetvelt wil graag de aandacht vestigen op het kort geding van 14 juni jl. dat de
organisatie Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen de universiteiten van Maastricht en
Twente enerzijds en de Onderwijsinspectie anderzijds heeft aangespannen. De zaak tegen de
Onderwijsinspectie is tijdens de zitting al vervallen aangezien de Onderwijsinspectie dit jaar
onderzoek zal doen naar het taalbeleid van universiteiten. De uitspraak van de rechter over
de twee universiteiten volgt over twee weken.
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin meldt dat in de Terms of Use van Canvas staat dat alle
geüploade gegevens materieel eigendom van Instructure worden. Het CvB zoekt dit nog
nader uit.

3. Vaststelling van het verslag van de 88e GV d.d. 13-04-2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het
verslag.
4. Kaderbrief 2019
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de bespreking van de kaderbrief vandaag dient ter
voorbereiding van de GOV van 29 juni aanstaande. De GV zal eerst de algemene vragen over de
kaderbrief behandelen. Daarna wordt het verslag van het technische overleg met de heer Boels
besproken.
GV-lid Ten Brink vraagt waarom de midterm review niet tot wijzigingen heeft geleid in de
kaderbrief. Zo is er geen budget voor duurzaamheid. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat dit
ook in het technische overleg is gevraagd. De heer Boels antwoordde toen dat deze vraag aan het
CvB moet worden gesteld. De vraag zal worden gesteld tijdens de GOV.
GV-lid Ten Brink geeft aan dat bij de FdG nog niet echt is begonnen aan het begrotingsproces. Er is
daarbij nog geen format voor de beleidsbudgetten ontvangen van FP&C. Het is decentraal niet
duidelijk wat er vanuit centraal wordt verwacht. Ze vraagt zich af wanneer FP&C iets gaat
ondernemen. GV-lid Oostra antwoordt dat de beleidsbudgetten pas spelen bij het opstellen van de
begroting in september. Het is niet vreemd dat er decentraal nog niets is ondernomen. GV-voorzitter
Van Helvoirt vult aan dat het format nog moet worden vastgesteld.
GV-lid Maat haalt de studievoorschotmiddelen aan. Er staat nu al een voorlopige verdeling per
faculteit. GV-lid Maat vindt een verdeling op basis van het allocatiemodel niet eerlijk. GV-voorzitter
Van Helvoirt antwoordt dat de heer Boels tijdens het technische overleg aangaf dat de verdeling een
placeholder is. Het is goed om al over de verdeling te praten en daarom is er een voorstel neergezet.
De verdeling is inderdaad gemaakt op basis van het allocatiemodel, terwijl dit ook op basis van
studentaantallen zou kunnen. De verdeling van de studievoorschotmiddelen zal worden ingebracht in
een apart gesprek met de heer Boels en tijdens de GOV.
GV-voorzitter Van Helvoirt gaat in op het verslag van het technische overleg. Het CvB noemt de
loonprijscompensatie als hoofdlijn in de begroting. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat het
goed is om de discussie over de loonprijscompensatie dan ook bij de begroting te voeren. GV-lid
Kleverlaan vraagt of de GV al een mening heeft over de loonprijscompensatie. GV-lid Donner
antwoordt dat de achterban van de vakbonden eerst de voorgestelde afspraak moet accepteren.
Daarna kan er pas zinnig over worden gesproken.
GV-voorzitter Van Helvoirt behandelt de realisatie van het innovatiecentrum voor kunstmatige
intelligentie (ICAI). Tijdens het technische overleg heeft de heer Boels aangegeven dat het CvB een
volgende stap heeft gemaakt in de realisatie van ICAI en dat de GV hiernaar kan vragen. De GV
besluit om tijdens de GOV te vragen naar de wijze waarop de studenten en de staf zullen worden
betrokken. Ook is de GV benieuwd hoe duurzaamheid wordt meegenomen bij de bouw van ICAI.
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GV-voorzitter Van Helvoirt gaat in op het gegeven dat de UvA telkens te conservatief begroot. GVlid Donner geeft aan dat de planning al is aangepast zodat er preciezer kan worden begroot. GV-lid
Van Tubergen stelt dat hier ook een taak ligt voor de OR en FSR. De decentrale raden moeten
toezien dat de begroting en meerjarenbegroting realistisch zijn. Dat bleek bij de begroting 2018 niet
altijd het geval te zijn.
GV-voorzitter Van Helvoirt noemt het Huisvestingsplan. De GV geeft aan graag de vraag die in het
technische overleg aan de heer Boels is gesteld ook in de GOV te stellen, namelijk hoe de
medezeggenschap precies betrokken blijft bij de ontwikkelingen op huisvestingsgebied als HO
werkt met een investeringsagenda. GV-voorzitter Van Helvoirt merkt op dat hetzelfde kan worden
gedaan bij de vraag over de knelpuntenanalyse, die door de VSNU wordt uitgevoerd. Aan het CvB
zal worden gevraagd of de medezeggenschap op de hoogte wordt gesteld van de uitkomsten van de
knelpuntenanalyse.
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GV-voorzitter Van Helvoirt haalt de financiële cyclus aan. De planning blijft hetzelfde. GV-lid
Donner merkt op dat een intern aandachtspunt voor de GV is dat zij slechts een week de tijd heeft
om alle decentrale adviezen te bundelen en mee te nemen bij het besluit. De vraag is hoe de
medezeggenschap daar vorm aan zal geven.

130

GV-lid Ten Brink vraagt of de aanbevelingen voor het terugdringen van werkdruk van de intussen
opgeheven Taskforce Werkdruk worden geïmplementeerd op alle faculteiten, inclusief de FdG. GVlid Koster was lid van de Taskforce en weet dat op elk kernpunt mensen zijn gezet. Hij weet echter
niet of het AMC wordt meegenomen. Hij vindt het verder goed om nu naar de betrokkenheid van de
COR bij de implementatie van de aanbevelingen te vragen omdat het nu enkel bij de UCLO wordt
gelegd. GV-lid Pasman geeft aan dat het AMC al bezig is met werkdruk. De OR heeft adviesrecht
op de plannen. De COR dient ook minstens om adviesrecht te vragen. GV-lid Breetvelt meent dat
ook instemmingsrecht kan worden geclaimd. Dit valt namelijk normaliter onder het Plan van
Aanpak van de RI&E. GV-voorzitter Van Helvoirt concludeert dat het CvB zal worden gevraagd
hoe de COR wordt betrokken bij de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Taskforce Werkdruk
en of de FdG wordt meegenomen bij de implementatie.
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GV-lid Kleverlaan vraagt hoeveel geld voor werkdruk wordt uitgetrokken. GV-voorzitter Van
Helvoirt antwoordt dat voor 2019 een half miljoen euro is gereserveerd en voor de daaropvolgende
twee jaar telkens 1,3 miljoen euro.
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GV-voorzitter Van Helvoirt gaat in op de tarieven van de diensten. Het CvB zal worden gevraagd
om de evaluatie te delen. De GV is hiermee akkoord.
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GV-lid Murgia haalt de beleidsbudgetten nogmaals aan. Hij geeft aan dat de beleidsbudgetten niet
terug te vinden zijn in de facultaire begroting. Het hoort duidelijk zichtbaar te zijn waaraan het geld
wordt besteed. GV-lid Oostra geeft aan dat op het moment het format nog wordt opgesteld.
Controllers kunnen verder niet worden verplicht om zich precies aan het format te houden. GV-lid
Murgia hecht eraan dat het belang van het volgen van het format door de faculteiten wel wordt
benadrukt in de GOV. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat dit kan worden gedaan tijdens de
GOV.
De GV bespreekt de begroting van ICTS. Tijdens het technische overleg was al gevraagd naar het
negatieve resultaat. De heer Boels antwoordde dat er meer geld nodig is vanuit OCW wat zichtbaar
is gemaakt in de kaderbrief. GV-vicevoorzitter Ó Nualláin vindt de kosten van ICTS hoog en de
kwaliteit laag. Hij vindt de argumentatie voor de begroting van ICTS vreemd. Hij wil het CvB
hiernaar vragen.
GV-lid Jaarsma vraagt of er niet moet worden geïnventariseerd hoe ICT op andere universiteiten is
geregeld. Het zou bijvoorbeeld aan het LOVUM kunnen worden gevraagd. GV-lid Kleverlaan merkt
op dat er in ieder geval weinig verschil is tussen de UvA en de VU. GV-lid Van Tubergen vindt een
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vergelijkend onderzoek niet zinvol. Universiteiten bepalen zelf hoeveel geld ze aan ICT willen
besteden. Het CvB kan wel worden gevraagd om een argumentatie voor het budget van ICTS. GVlid Donner vraagt zich daarbij af welke universiteiten vergelijkbaar zijn. Een technische universiteit
is bijvoorbeeld een ander soort universiteit en zal andere bedragen aan ICT uitgeven. Er kan wel
worden gevraagd of er een benchmarkonderzoek is gedaan voor ICTS. GV-lid Rodenburg wil naast
een benchmarkonderzoek ook graag weten wat de doelstellingen van het CvB zijn voor ICTS.
GV-lid Donner merkt op dat extra geld nodig is voor het realiseren van kwaliteit. GV-vicevoorzitter
Ó Nualláin antwoordt dat er moet worden teruggegaan naar de essentie, namelijk goede diensten
leveren. Hij heeft kritiek op de aanpak van ICTS. GV-lid Pasman ondersteunt het verhaal van GVlid Donner. De ambities zijn niet in verhouding met hetgeen wat er nu wordt besteed aan ICT. De
expertise is niet in huis, maar wordt wel voor het onderwijs en onderzoek verwacht. Ergens moet er
dan geld komen om de ambities te realiseren. Het is begrijpelijk om dat geld van Den Haag te
vragen. Efficiëntieslagen kunnen pas worden gemaakt, wanneer er meer geld is.
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GV-voorzitter Van Helvoirt gaat in op CILT. Hij wil het CvB vragen of de medezeggenschap
adviesrecht krijgt. GV-lid Murgia spreekt zich uit tegen CILT. Hij ziet het geld liever direct naar het
primaire proces gaan. GV-lid Oostra wil vragen of het CvB nog vertrouwen heeft in CILT na de
mislukte pilots. GV-lid Donner geeft aan dat er ook kan worden gevraagd naar CILT in verhouding
tot de kwaliteitsafspraken. Ze hebben vergelijkbare doelstellingen. Er kan worden gevraagd hoe
afstemming eruit ziet en of de initiatieven elkaar versterken.
GV-voorzitter Van Helvoirt meldt dat er ook is gesproken over de verhuizing van de bestuursstaf
naar REC P. GV-lid Donner antwoordt dat dit nu bij de GOR ligt en niet door de GV hoeft te
worden opgepakt. GV-lid Murgia geeft aan benieuwd te zijn naar de verkennende gesprekken over
het uiteindelijk verhuizen van de bestuursstaf naar het Universiteitskwartier en de toekomst van het
Maagdenhuis. GV-lid Donner antwoordt dat de bestuursstaf voor vijf jaar verhuist naar REC P en
vervolgens naar het Universiteitskwartier gaat. Er wordt voorzichtig gekeken naar wat er met het
Maagdenhuis wordt gedaan wanneer de bestuursstaf het verlaat.
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GV-voorzitter Van Helvoirt gaat in op de reserves. De heer Boels heeft aangegeven dat er in de
GOV kan worden gevraagd naar de tabel in bijlage 1. GV-lid Donner antwoordt dat dit pas relevant
wordt voor de begroting. GV-lid Borovitskaja wil dit desalniettemin ter sprake brengen bij de GOV.
Ze vindt het goed om de vraag aan het einde van de GOV te stellen. Verder besluit de GV een vraag
te stellen over de cloud services en hoe het CvB de privacy en het intellectueel eigendom garandeert
bij de overgang naar de cloud.
GV-lid Van Tubergen merkt op dat er in het technische overleg ook is gesproken over het tarief van
digitaal toetsen. Het tarief van digitaal toetsen gaat omlaag. Toch is er een addertje onder het gras.
Het tarief voor de gereserveerde toetsplek wordt niet vermeld in de kaderbrief. Het is de vraag of
tarieven op deze manier buiten de begroting moeten worden gehouden. Hij wil tijdens de GOV
vragen wat de achterliggende systematiek van het tarief digitaal toetsen is.
GV-lid Van Helvoirt loopt verder door het verslag van het technische overleg. Er is aangegeven dat
Bureau Communicatie verouderde systemen heeft. FP&C heeft dit doorgezet aan Bureau
Communicatie. Daarnaast heeft de heer Boels aangegeven elk jaar een treasury plan op te willen
maken die bij de begroting wordt gedeeld. GV-lid Donner zou dit graag bevestigd willen zien tijdens
de GOV. Een ander punt is de meerjarenvoorspelling van de FEB. Er wordt geen groei aan
studiepunten verwacht. Dit lijkt een onrealistische verwachting. GV-lid Koster, werkzaam bij de
FEB, geeft aan dat de FEB issues heeft met het BSA waardoor er een grote uitval is. GV-lid Van
Tubergen antwoordt wel een toelichting te willen zien. Hij stelt dat dergelijke onrealistische
meerjarenvoorspellingen de gehele begroting ondermijnen. Dat moet worden aangekaart. De GV
besluit nadere uitleg te vragen over de voorspelling van de FEB.
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GV-voorzitter Van Helvoirt geeft ten slotte aan de centrale budgetten als beleidsbudgetten te willen
aankaarten tijdens de GOV. Hij wil weten of er veranderingen komen naar aanleiding van de
midterm review.
GV-lid Ten Brink vraagt nog waarom er in het besluit staat dat de kaderbrief is vastgesteld terwijl
het nog voorligt voor academische consultatie. GV-lid Donner antwoordt dat op denkmee.uva.nl
vragen kunnen worden gesteld. FP&C verzamelt deze vragen en geeft op bepaalde punten uitleg en
verheldering. De GV kan de vragen meenemen in haar besluit.
GV-voorzitter Van Helvoirt schetst kort het vervolgproces nadat hij geconcludeerd heeft dat er geen
verdere vragen zijn. De vragen worden uit het verslag gehaald en op een rij gezet door de ambtelijk
secretaris en de financiële commissie. Vervolgens worden de vragen naar het CvB gestuurd dat de
vragen beantwoord zal hebben voor de GOV van 29 juni.
GV-voorzitter Van Helvoirt schorst de vergadering voor een pauze van 11.25 tot en met 11.30.
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5. Actualisering Kader Kwaliteitszorg
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat het CvB eerder had gemeld dat de actualisering van het
Kader Kwaliteitszorg alleen enkele tekstuele aanpassingen zou betreffen. Dat lijkt nu niet het geval
te zijn. Hij stelt voor om enkele vragen te formuleren en dan in gesprek te gaan met de heer Weijers,
de opsteller van het stuk. Vervolgens wordt er op 6 juli besloten over de actualisering van het Kader
Kwaliteitszorg.
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De GV loopt de memo aangaande de actualisering door. GV-lid Rodenburg merkt naar aanleiding
van de eerste bullet op dat het maken van zowel een studiehandleiding als een toetsdossier kan
worden gekoppeld aan werkdruk.
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GV-leden Ten Brink en Murgia geven aan dat er kritiek kan worden geleverd op het opnemen van
de NSE in het Kader Kwaliteitszorg. Het valt te betwijfelen of de NSE een geschikt middel is om
studenttevredenheid en het opleidingsniveau mee te meten. Verder is er reden om de rol van de NSE
te veranderen naar aanleiding van de problemen rondom Studiekeuze123 en privacy.
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GV-lid Murgia vindt het merkwaardig dat nergens bij UvAdata en UvA Q het instemmingsrecht van
de OC’s wordt vermeld. Op opleidingsniveau zijn er verder verschillende manieren van evalueren.
Als er andere vormen naast UvA Q worden gebruikt, dan levert UvA Q weinig respons op. GV-lid
Koster beaamt dat de respons op UvA Q varieert. Het is vreemd om daar alles op te baseren. De
betrouwbaarheid is soms niet groot.
GV-lid Murgia geeft aan dat bij voertaalwijzigingen de medezeggenschapsrechten ook niet zijn
verwerkt. FSR’en hebben instemmingsrecht en OC’s hebben adviesrecht. GV-lid Breetvelt merkt op
dat het instemmingsrecht op taalbeleid van groot belang is. De instemming van de
medezeggenschaporganen wordt ook aangedragen door de universiteiten van Maastricht en Twente
voor de invoering van het Engels als voertaal. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat hij niet
zeker weet of dit bij het Kader Kwaliteitszorg moet worden ingebracht.
GV-lid Murgia noemt verder dat in het algemeen OC’s niet goed genoeg worden gefaciliteerd. Er
zijn meer uren en een ambtelijk secretaris nodig. GV-lid Van der Pol merkt op dat hij voorlichting
heeft gegeven aan OC’s. Hij heeft gemerkt dat het niveau van facilitering ernstig is en dat de rechten
en plichten worden geminimaliseerd. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er een draaiboek
wordt opgesteld. Het draaiboek is echter nog niet vastgesteld. Een verwijzing naar het draaiboek is
wel wenselijk.
GV-leden Maat, Murgia, Gonzalez, Borovitskaja en Van Helvoirt zullen met de heer Weijers
spreken over de voorgenomen actualisatie. Het zal ook onder voorbehoud op de agenda van de GOV
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worden gezet. Als er nog vragen zijn voor de heer Weijers, kunnen deze worden doorgegeven aan de
ambtelijk secretaris.
6. Protest van 8 juni
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin geeft kort de gebeurtenissen weer. Een groep studenten heeft na de
Mars voor Onderwijs tenten opgeslagen op een veldje op het REC om daar een nacht te verblijven.
Nadat er drie keer is gevraagd om te vertrekken, is de politie ingeschakeld door het bestuur die het
REC heeft ontruimd. GV-vicevoorzitter Ó Nualláin geeft aan bezorgd te zijn om de retoriek van de
bestuurder die hem herinnert aan 2015. Ruim 150 docenten hebben een statement met zorgen over
de handelswijze van de bestuurder ondertekend. Hij is benieuwd hoe de GV hiernaar kijkt.
GV-lid Wirken geeft aan dat de structuur onzuiverheid toont. Er zijn paralellen met 2015. De
collegevoorzitter heeft gezegd dat ze baalt van de gebeurtenis. Dan moet er echter niet op een
dergelijke manier worden gehandeld.
11.52 uur GV-lid Jaarsma verlaat de vergadering.
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GV-lid Breetvelt vraagt wat de status is van de decaan van de FEB die op vrijdag aanwezig was op
het REC bij de ontruiming. GV-lid Van Tubergen antwoordt dat elke campus een crisisteam heeft.
Die dag was die onder leiding van de decaan van de FEB. De structuur betreft een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de drie decanen op het REC. Het CvB gaat er in eerste instantie niet over.
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GV-lid Murgia meent dat er tijd tussen sommeringen moet zijn. Dat was niet duidelijk gedaan op 8
juni. Er wordt nu een politierapport opgesteld. GV-lid Pasman vindt dat het CvB de actie van de
studenten had moeten steunen. Beide partijen willen een statement maken naar Den Haag. Het is de
vraag waarom de bestuurder de actie van de studenten heeft neergeslagen in plaats van omarmd.
GV-lid Van der Pol vraagt of er vragen over het protest worden gesteld tijdens de GOV. Ook wil hij
graag spreken over hoe het nu verder moet. De UvA loopt op deze manier reputatieschade op. Er
moet worden gekeken hoe er samen iets kan worden gerealiseerd in Den Haag.
De GV discussieert of de GV zich moet aansluiten bij het statement van de docenten en of dit voor
of na de GOV moet worden gedaan. Vanwege gebrek aan vergadertijd besluit GV-voorzitter Van
Helvoirt dat dit via emailstemming wordt afgehandeld. Het statement van de docenten zal in ieder
geval worden besproken tijdens de GOV.
7. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement GV
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
8. Draaiboek opleidingsaanbod
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
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9. Naamswijziging bacheloropleiding Algemene Sociale Wetenschappen
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering aangezien er bezwaar is gemaakt
tegen een emailstemming.
10. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.
GV-voorzitter Van Helvoirt bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de
vergadering om 12.06 uur.
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