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Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Vaststelling van het verslag van de 106e GV d.d. 22-11-2019
Opheffing researchmaster Communicatie- & Informatiewetenschappen (ter instemming)
Opheffing master Erfgoedstudies (ter instemming)
Opheffing researchmaster Business in Society (ter instemming)
Nieuwe bacheloropleiding Business Analytics en masteropleiding Data Science and Business
Analytics (ter instemming)
8. Rondvraag en sluiting
Aanwezig:
CSR: A. Gryshchenko, P. van der Jagt (voorzitter van de GV), A. Kępka, Ö. Kirli, , D. de Nobel, S.
Samani, H. Son
COR: I. Breetvelt, E. Brouwer, E. Grassiani, H. Kjos, E. Pasman, G. van der Pol (vicevoorzitter van
de GV), M. Sanders, M. Sluijs, O. van Tubergen
Afwezig:
CSR: met bericht: A. de Koning, J. Ouwehand; zonder bericht: L. Babovic, R. Creyghton, M.
Lisova, M. Moreno, P. Padmos
COR: met bericht: R. Huygens, C. Kleverlaan, I. Kraal, P. Rodenburg, T. Walstra; zonder bericht: Gast: R. Pruppers (OR FEB; aanwezig vanaf 10.25 uur)
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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Van der Jagt opent de vergadering om 10.06 uur en wenst iedereen een mooi 2020.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
• Stefan de Graaf is de nieuwe tijdelijke ambtelijk secretaris voor de COR en GV en zal de
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komende weken naast de huidige ambtelijk secretaris werken. De werving voor de
definitieve ambtelijk secretaris loopt nog. Verder heeft de CSR ook een nieuwe ambtelijk
secretaris, Olav Abbring. De ambtelijk secretarissen worden van harte welkom geheten door
de GV.
De instemmingsverzoeken die tijdens de vergadering van vandaag worden behandeld,
worden door de GV op procedure, en niet op inhoud, beoordeeld.
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3. Vaststelling van het verslag van de 106e GV d.d. 22-11-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het
verslag.
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4. Opheffing researchmaster Communicatie- & Informatiewetenschappen
De GV wordt gevraagd om in te stemmen met de beëindiging van de researchmaster Communicatie& Informatiewetenschappen. De GV bespreekt het instemmingsverzoek en zal vervolgens overgaan
op de stemming.

75

GV-voorzitter Van der Jagt geeft aan dat de FSR FGw een opmerking bij de instemming maakte
over het niet bereiken van de OC Linguistics. GV-lid Kirli, die is afgevaardigd vanuit de FSR FGw,
reageert dat dit instemmingsverzoek nog door de vorige FSR is behandeld. De overgang van de
opleidingen was de facto al ingezet, er waren geen problemen vernomen.
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GV-lid Breetvelt geeft aan dat de FSR FGw ook de ontwikkeltijd van het programma (60 uur) als
aandachtspunt noemde. Ze stelt voor om dit ook in de brief van de GV op te nemen. GVvicevoorzitter Van der Pol merkt op dat voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s doorgaans
te weinig uren worden gegeven. Het hoeft geen breekpunt voor instemming te zijn, maar het kan wel
in de brief worden genoemd. GV-lid Brouwer vindt een dergelijke opmerking onnodig voor de brief.
Er worden vakken behouden van de oude master. GV-voorzitter Van der Jagt concludeert dat het
voor dit instemmingsverzoek niet in de brief hoeft te worden opgenomen. Het kan een keer in het
algemeen worden aangekaart.
Nadat GV-voorzitter Van der Jagt heeft geconcludeerd dat er geen verdere vragen of opmerkingen
zijn, wordt er overgegaan op de stemming.
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de opheffing van de researchmaster
Communicatie- & Informatiewetenschappen.
Het stemvoorstel is per acclamatie aangenomen.
De ambtelijk secretaris zal een brief opstellen (actiepunt) en redactioneel voorliggen.
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5. Opheffing master Erfgoedstudies
De GV wordt gevraagd om in te stemmen met de beëindiging van de master Erfgoedstudies. De GV
bespreekt het instemmingsverzoek en zal vervolgens overgaan op de stemming.
GV-lid Pasman merkt op het jammer te vinden dat er niet genoeg animo is voor de studie. GV-lid
Kirli geeft aan dat de vorige FSR vroeg wat er zou gebeuren met de studenten die het niet redden om
binnen n+1 af te studeren. Het is niet geheel duidelijk of die vraag is beantwoord. GV-voorzitter
Van der Jagt antwoordt dat n+1 standaard is. Als het voor enkelen niet genoeg tijd is, dan wordt er
gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld een vergelijkbaar vak aan een andere universiteit
volgen.
Nadat GV-voorzitter Van der Jagt heeft geconcludeerd dat er geen verdere vragen of opmerkingen
zijn, wordt er overgegaan op de stemming.
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de opheffing van de master
Erfgoedstudies.
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Voor: COR 8 CSR 6
Tegen: COR 0 CSR 0
Blanco: COR 1 CSR 1
Onthouding: COR 0 CSR 0
Het stemvoorstel is aangenomen
De ambtelijk secretaris zal een brief opstellen (actiepunt) en redactioneel voorleggen.
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De vergadering wordt geschorst van 10.24 uur tot en met 10.36 uur voor een pauze.
10.25 uur de heer Pruppers treedt de vergaderruimte binnen. De heer Pruppers schuift aan voor de
agendapunten 6 en 7.
6. Opheffing researchmaster Business in Society
De GV wordt gevraagd om in te stemmen met de beëindiging van de researchmaster Business in
Society. De GV bespreekt het instemmingsverzoek en zal vervolgens overgaan op de stemming.
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GV-voorzitter Van der Jagt heet de heer Pruppers, lid van de OR FEB, van harte welkom. Hij zal
namens de OR FEB inzicht geven in het facultaire proces. De OR is op het moment niet
vertegenwoordigd in de COR, en daarmee ook niet in de GV.
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De heer Pruppers geeft desgevraagd aan dat hij nog niet in de raad zat toen dit instemmingsverzoek
door de OR FEB werd behandeld. Hij weet dat de opleiding bedoeld was voor toekomstige
promovendi, maar er bleek te weinig animo. De OR heeft gevraagd waarom er weinig animo was,
daar wordt nog naar gekeken. De OR heeft ingestemd met het verzoek.
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Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de opheffing van de researchmaster
Business in Society.
Het stemvoorstel is per acclamatie aangenomen.
7. Nieuwe bacheloropleiding Business Analytics en masteropleiding Data Science and Business
Analytics
De GV bespreekt het instemmingsverzoek aangaande de nieuwe bacheloropleiding Business
Analytics en masteropleiding Data Science and Business Analytics. Omdat de OR FEB nog niet
heeft ingestemd, zal de GV deze vergadering nog niet stemmen.
GV-lid Pasman vraagt waarom er zoveel haast lijkt te zijn. Normaliter ontvangt de GV een dergelijk
instemmingsverzoek pas wanneer het proces decentraal is afgehandeld. Hij wil graag aan het CvB
kenbaar maken dat het procedureel nu niet goed loopt. De heer Pruppers antwoordt dat het
faculteitsbestuur de opleiding idealiter al in september van start laat gaan, daarom is een snelle
afhandeling wenselijk. Er is veel vraag naar dergelijke opleidingen en het vormt een mooie
aanvulling op econometrisch gebied. Het faculteitsbestuur vindt het echter ook vreemd dat de
opleiding al op centraal niveau is voorgelegd aan de GV, voordat het decentrale proces geheel is
doorlopen.
GV-voorzitter Van der Jagt vraagt of er wel genoeg studenten zullen zijn als de opleiding zo laat
wordt geformaliseerd. De heer Pruppers geeft aan dat tijdens de overlegvergadering van afgelopen
woensdag de OR procedurele vragen heeft gesteld. Hierbij is aangegeven door het faculteitsbestuur
dat de organisatie er klaar voor is. De bemensing is gereed, alsook het inhoudelijke programma. Een
risico is de planning. De marketing is nog terughoudend, omdat de procedure nog niet is afgerond.
Er is een plan b als de accreditatie niet rond is, namelijk het plaatsen van de studenten bij
Econometrie, maar daar wordt voor nu nog niet van uitgegaan.
GV-voorzitter Van der Jagt vraagt of het niet beter is om de opleiding in 2021 te laten starten. GVlid Kirli voegt toe dat het starten van de opleiding in september voor problemen kan zorgen bij
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studenten. Huisvesting regelen in Amsterdam is bijvoorbeeld moeilijk. De heer Pruppers antwoordt
dat de OR zich inzet voor het personeel. Als de organisatie er klaar voor is en er geen sprake van
werkdrukverhoging is, dan heeft de OR geen bezwaar. De OR is niet blij met de huidige planning,
maar dat is geen reden om bij voorbaat niet in te stemmen. De FSR kijkt vanuit het
studentperspectief.
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GV-voorzitter Van der Jagt vraagt hoe de FSR FEB tegenover dit instemmingsverzoek staat. GV-lid
Samani antwoordt dat de FSR al heeft ingestemd. De FSR staat positief tegenover de opleiding en
ziet budgettair geen bezwaar. GV-lid Grassiani merkt op dat de GV de instemmingsbrief van de FSR
niet in bezit heeft. Die moet nog worden nagestuurd door de bestuurder.
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GV-lid De Nobel vraagt waarom de OR nog niet heeft kunnen instemmen. De heer Pruppers
antwoordt dat de OR nog veel vragen heeft. De OR is welwillend, maar het moet gegarandeerd zijn
dat de organisatie het aankan. Verder is vanuit praktisch oogpunt de OR onderbezet.
GV-lid Pasman vraagt of er genoeg reserves zijn als er geen break even zal zijn. De heer Pruppers
antwoordt dat er geen negatieve financiële consequenties zijn voorzien.
GV-voorzitter Van der Jagt rondt het gesprek af en meldt dat de GV nog niet gaat stemmen, maar
wel alvast een brief gaat sturen over het niet juist volgen van de procedure. Ook zal de
instemmingsbrief van de FSR FEB worden opgevraagd en de stemming van de OR FEB worden
afgewacht. Tijdens de volgende GV zal er over het instemmingsverzoek worden gestemd.
GV-voorzitter Van der Jagt dankt de heer Pruppers voor zijn komst en toelichting. De heer Pruppers
dankt de GV voor de uitnodiging. Hij hoopt dat de vertegenwoordiging van de OR FEB in de COR
en GV snel zal worden geregeld.
8. Rondvraag en sluiting
• GV-voorzitter Van der Jagt geeft een update over het gesprek tussen de CSR en het CvB
over de decentrale rechten aangaande de facultaire begroting en het facultair strategisch
plan. De rechten op de begroting zijn nog niet uitgebreid behandeld. Het CvB is wel
principieel faliekant tegen. Er zal worden gekeken hoe het binnen andere universiteiten is
geregeld. Wat betreft het facultair strategisch plan zijn er grote verschillen tussen
faculteiten. Bij sommige faculteiten is er instemmingsrecht, bij andere faculteiten niet en het
komt ook voor dat binnen een faculteit de ene raad instemmingsrecht heeft maar de andere
niet. Bij sommige faculteiten is het ook beter vastgelegd dan bij andere. Het CvB heeft
aangegeven het te zien als een decentrale zaak en wil het aan de faculteiten overlaten. Het
CvB stelt ook dat het juridisch niet mogelijk is om in te grijpen. De CSR maakt nu een lijst
op met daarop een overzicht van de rechten per faculteit. Vervolgens zal worden besproken
wat de volgende stappen zijn. Tijdens de volgende GV zal het onderwerp worden
geagendeerd. In de tussentijd zal GV-voorzitter Van der Jagt de COR op de hoogte houden
bij nieuwe ontwikkelingen. Hij benadrukt ook dat leden hem persoonlijk kunnen benaderen.
GV-voorzitter Van der Jagt dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 11.13 uur.
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