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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Van der Jagt opent de vergadering om 13.33 uur. Voor het opstellen van het verslag
wordt de videovergadering opgenomen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Aanleiding hiervoor is het document dat de GV recent heeft
ontvangen van het CvB, getiteld “Protocol voor de (geleidelijke) herstart van activiteiten op UvAlocaties”.
2. Mededelingen
• Vanuit de COR heeft de GV nieuwe raadsleden. De nieuwe COR-GV-raadsleden Edwards
en Donner stellen zich voor. Edwards komt vanuit de OR-EB en Donner komt vanuit de
GOR. GV-COR-raadslid Hille is niet aanwezig. Zij is in de plaats getreden van voormalig
GV-COR-raadslid Breetvelt. Breetvelt is sinds deze maand met pensioen. Vervolgens stellen
alle CSR-GV-leden en de ambtelijk secretaris van de CSR zich voor.
3. Corona update

75

80

85

90

95

100

105

110

Proctoring
GV-voorzitter Van der Jagt doet verslag van de laatste ontwikkelingen rond Proctoring en het
aandeel van de CSR hierbij. Eerder is voorgesteld dat de COR en de CSR samen dit dossier zouden
trekken en een advies zouden schrijven. Ondertussen heeft de CSR ook gesprekken gevoerd met de
het CvB over dit onderwerp en is de CSR daarnaast benaderd door een advocaat die rechtmatigheid
van de toepassing van Proctoring aan de orde wil stellen. De CSR kwam er in de discussies met het
CvB over dit onderwerp niet uit en vervolgens heeft de CSR op advies van de ze advocaat een
kortgeding aangespannen. Het kortgeding was gisteren en volgende week donderdag volgt een
uitspraak.
GV-lid Grassiani wil weten wat de belangrijkste centrale argumenten van de CSR waren om dit
kortgeding aan te spannen. GV-raadslid De Koning geeft aan dat de CSR hoofzakelijk 2 argumenten
heeft aangevoerd.
Het eerste argument is het oordeel van de CSR dat het besluit om Proctoring toe te passen
instemmingsplichtig is op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet op het
Hoger Onderwijs (WHW), omdat Proctoring een nieuwe vorm van tentaminering betreft.
Het tweede argument is het onderzoek naar de vraag van de CSR of Proctoring een
gerechtvaardigde inbreuk op de privacy maakt en of het besluit van het CvB om Proctoring toe te
passen een besluit is dat breed wordt gedragen binnen de Universiteit van Amsterdam.
Protocol voor de (geleidelijke) herstart van activiteiten op UvA-locaties.
GV-Voorzitter Van der Jagt geeft aan dat de GV is gevraagd om op korte termijn feedback te geven
op het “Protocol voor de (geleidelijke) herstart van activiteiten op UvA-locaties”. GV-lid Kjos uit
haar zorgen over het feit dat momenteel alleen de focus – door het RIVM en dus ook de UvA wordt gezet op het nemen van 1,5m afstand. In haar optiek zou ook ventilatie een bijzonder
belangrijke rol moeten spelen als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van Corona. GV-lid
Pasman geeft aan dat de er momenteel veel onderzoeken gaande zijn over de invloed van ventilatie
en de verspreiding van het Coronavirus. Hij geeft aan dat het momenteel nog te vroeg is om
conclusies te trekken. Ook vraagt hij aan GV-lid Donner of hij signalen heeft ontvangen over
ventilatie in UvA-Gebouwen. GV-lid Donner geeft aan dat hij geen signalen hierover heeft
ontvangen. Momenteel is de aandacht er vooral op gericht om de verkeerstroom van personen
binnen UvA-Gebouwen zodanig in te richten dat 1,5m afstand te handhaven valt. GV-lid Donner
antwoordt verder dat hij intern zal navragen hoe over het ventilatievraagstuk wordt gekeken.
GV-lid Brouwer geeft aan dat de keuzemogelijkheid voor kwetsbare personen om wel of niet
op locatie aanwezig te zijn dient te worden uitgebreid “voor iedereen”. Iedereen loopt risico en niet
alleen kwetsbare personen. GV-vicevoorzitter Van der Pol geeft aan dat het ook de bedoeling is van
het CvB, echter staat nu niet duidelijk genoeg geformuleerd in dit Protocol.
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Verschillende GV-leden laten zich vervolgens uit over wat het beleid van de UvA zou moeten
zijn over online en hybride onderwijs en onderwijs op campus. Het resultaat van de gevoerde
discussie is dat er binnen de GV geen overeenstemming bestaat over de vraag of de UvA moet
adviseren studenten voor het academische jaar 2020/2021 naar campus te laten komen. GV-lid
Grassiani benadrukt dat het momenteel niet relevant is wat de argumenten van de GV-leden in deze
discussie over dit vraagstuk zijn. Het gaat erom dat elke opleiding of opleidingsprogramma tijdig en
heel helder formuleert wat hun plannen zijn voor het komend academisch jaar 2020-2021. Het gaat
erom dat studenten tijdig weten waar ze aan toe zijn.
GV-voorzitter Van der Jagt concludeert dat de genoemde aandachtspunten over ventilatie, de
keuzevrijheid over aanwezigheid op locatie en het aandachtspunt van helder en transparant
communiceren over wat studenten komend academisch jaar te wachten staat, zullen worden
verwerkt in de feedback van de GV over dit protocol.
4. Verslagen
Verslag van de 108e GV d.d. 03-04 -2020
Het verslag wordt onder voorbehoud van de tekstuele wijzigingen van GV-lid Donner en
bovengenoemde wijzigingen ongewijzigd vastgesteld.
Tekstueel:
GV-lid Donner zal naderhand voorstellen van tekstuele aard zal e-mailen aan cor@uva.nl . Dit was
aangekondigd in de 108e GV d.d. 03-04-2020. Ook is afgestemd dat voor de toekomstige verslagen
de vragen en antwoorden over bepaalde onderwerpen bij elkaar zullen worden geplaatst in plaats van
een lijst van vragen enerzijds en een lijst van antwoorden anderzijds.
Verslag van de 109e GV d.d. 08-05-2020, o.v.b
GV-lid Grassiani merkt op dat het 109e verslag heel laat, gisteravond beschikbaar was. In de GV
wordt afgestemd om de vaststelling van dit verslag te agenderen voor de volgende GV.
5. Kwaliteitsafspraken
GV-vicevoorzitter Van der Pol geeft een update over dit dossier. Kern van de zaak is dat de
communicatie tussen de FSR-FGw en de OR-FGw en de decaan FGw over dit onderwerp moeizaam
gaat. Om deze reden hebben hij en GV-voorzitter Van der Jagt een “informeel” gesprek gehad met
Collegevoorzitter Ten Dam en rector Maex met als doel om te kijken of een schikking in der minne
met betrokken partijen over dit onderwerp mogelijk was.
Vervolgens laten verschillende GV-leden zich uit over het beste plan van aanpak over dit vrij
problematische dossier. De conclusie die hieruit volgt is dat de decentrale raden op korte termijn een
overleg zullen hebben om te bespreken wat de vervolgacties zullen zijn en waar de grens ligt die niet
mag worden overschreden en dit neer te leggen in een brief richting de decaan FGw en mogelijk met
het CvB in CC.
6. GOV inzake Kaderbrief 2021
GV-vicevoorzitter Van der Pol geeft aan dat de insteek van deze vergadering het verzamelen van
vragen dient voor de gepland GOV van volgende week. GV-voorzitter Van der Jagt loopt
vervolgens puntsgewijs de belangrijkste onderwerpen van de hoofdlijnen uit de Begroting 2021 af,
welke in de Kaderbrief 2021 zijn uitgewerkt. Hij legt uit dat GV-instemming heeft op de hoofdlijnen
van de Begroting en op de overige punten is sprake van een adviesrecht.
Economische onzekerheid
GV-lid Kjos geeftaan dat zij heeft vernomen dat tijdens de presentatie over de Kaderbrief 2021 werd
aangegeven dat de Coronacrisis dit jaar niet van grote invloed zal zijn op de financiën. Zij verbaast
zich hierover. GV-lid Van Tubergen geeft aan dat dit inderdaad zo is uitgelegd tijdens de
presentatie. Relatief gezien is de invloed niet groot als je een verlies hebt van EUR 6 miljoen op
EUR 600 miljoen. De UvA heeft bovendien voldoende reserves om dit verlies op te vangen. GVvoorzitter Van der Jagt bevestigt deze uitleg.
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GV-lid Kjos vraagt of tijdens deze presentatie over de Kaderbrief 2021 door de bestuurder ook is
uitgelegd waarom de raming van de kosten van de verbouwing va de UB zijn overschreden. GV-lid
Donner geeft aan dat de bestuurder heeft uitgelegd dat de overschrijding van de kosten te maken had
met de fundering van de kelder. Hiervoor moest extra geld worden uit gegeven. Een van de
vuistregels van de Kaderbrief is dat de huisvestingskosten niet meer dan 12,5 % van de gehele
begroting mogen overschrijden. Een tegenvaller in de kosten van het ene gebouw heeft tot gevolg
dat dat de bouw of verbouwing van een ander gebouw wordt vertraagd.
Duurzaamheid
GV-voorzitter Van der Jagt wil weten of de UvA over vijf jaar voornemens is om de huurprijs te
verhogen, zodat ze aan hun plichten tot verduurzaming kunnen uitvoeren.
GV-lid Donner geeft aan dat het van belang is dat de GV zijn ideeën over duurzaamheid op papier
zal zetten, omdat aan verduurzaming een prijskaartje hangt.
Investeringsfonds NL
GV-lid Kleverlaan wil weten of de EUR 50 miljoen in de komende periode voor investeringen is
onttrokken aan gelden die voor onderzoek en onderwijs bedoeld waren. GV-lid Donner antwoordt
dat deze EUR 50 miljoen door de overheid voor het onderwijs is gereserveerd en door de regering in
2021 aan de reisbekostiging toegevoegd wordt. Deze toezegging komt om deze reden wel als
kostenpost in de Begrotingscyclus. De EUR 50 miljoen waarop GV-lid Kleverlaan doelt heeft te
maken met het IP.
Commissie van Rijn
GV-lid Kleverlaan geeft aan dat hij in de veronderstelling was dat over dit onderdeel al een besluit
was genomen. Het feit dat dit niet aan het geval is, brengt een grote onzekerheid voor de Begroting
2021 met zich mee en dat is een punt van zorg. De vraag die hij wil stellen is of de bestuurder
verwacht of het “effect van Rijn” op pagina 50 van de Kaderbrief 2021 ingevoerd gaat worden voor
de jaren 2022, 2023 en 2024.
Verbetering UvA en SLA processen en Systematiek
GV-lid Donner geeft ook aan dat hij zal vragen wat met “Verbetering UvA en SLA processen en
Systematiek” wordt bedoeld. Hij zal deze vraag vanwege de technische aard van het onderwerp,
reserveren voor een in te plannen technische bespreking.
Cao-ontwikkelingen
GV-lid Brouwer ziet de resultaten van de nieuwe cao-onderhandelingen - hierbij gaat het over extra
financiële ruimte voor medewerkers wegens de Coronacrisis - niet terug in de Kaderbrief 2021. GVlid Donner legt uit dat de cao die recent is opgesteld gaat over 2020. De Kaderbrief handelt over
2021. De cao-onderhandelingen over deze periode zullen worden opgestart in het najaar van 2021.
Onderwijs- en onderzoeksvernieuwing UvA
GV-lid Son geeft aan dat er meer nadruk moet worden gelegd op Diversiteit, Inclusiviteit en
Dekolonisatie. GV-voorzitter Van der Jagt doet hierbij het voorstel deze onderwerpen te benoemen
bij de paragraaf over het Instellingsplan. Ook doet hij het voorstel om hierbij ook een algemene
vraag te formuleren, en hierbij aan te geven dat deze onderwerpen te mager worden genoemd in de
Kaderbrief 2021. GV-lid Son is het hier mee eens. GV-lid Pasman betoogt hierbij dat het onderwerp
Diversiteit onder een algemene noemer moet zetten, omdat we het op allerlei programma’s van
beleid terug willen zien.
GV-lid Brouwer betoogt dat onderwijsontwikkeling niet alleen bestaat uit het
implementeren van ICT, maar juist uit het onderzoeken hoe onderwijs daadwerkelijk verbeterd kan
worden door ICT te implementeren. GV-lid Donner wil weten wat voor activiteiten noodzakelijk
zijn om de didactiek te versterken en hoe leg je dat neer in de hoofdlijnen van de Begroting. GV-lid
Brouwer legt uit dat het essentieel is dat onder dit kopje wordt uitgelegd op welke wijze er sprake
zal zijn van onderwijsvernieuwing. Uiteraard kan dat later ook terugkomen, maar het moet hier in de
hoofdlijnen ook worden toegelicht. GV-lid Pasman legt uit dat de GV de afgelopen jaren heeft
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geconstateerd dat er te weinig over ICTS gemeld werd in de Kaderbrief en daar zijn destijds heel
veel vragen over gesteld. Aan deze wens is gehoor gegeven dat dit punt financieel extra is toegelicht.
GV-lid Kleverlaan is het met GV-lid Brouwer eens en vult hierbij aan dat het ook van belang is te
benoemen op welke wijze sprake is van onderwijsverandering. De TLC’s zijn bijvoorbeeld
ontworpen op het geven van dynamisch onderwijs op locatie, maar door de Coronacrisis hebben we
een enorme shift gemaakt naar online onderwijs. Hij betoogt dat het van ook van belang is te
onderzoeken wat de impact hiervan is. Hij zou graag onderzocht willen zien wat meerwaarde van de
bouw van een collegezaal van EUR 15 miljoen is, nu de Coronacrisis heeft aangetoond dat
hoorcolleges op grote schaal ook online goed te doen zijn. GV-lid Pasman is het hier mee eens en
geeft aan dat deze vraag aan de bestuurder gevraagd moet worden tijdens het technische overleg.
GV-voorzitter Van der Jagt concludeert dat de genoemde punten over onderwijs en
onderzoeksvernieuwing zullen worden meegenomen.
Meerjarenbeleid in cijfers
GV-lid Donner legt uit dat op pagina 10 de situatie uitgelegd over hoe de financiële impulsen van
het IP moet worden bekostigd. Hij doet hierbij tevens het voorstel om de te stellen vragen wegens de
technische aard van dit onderwerp te reserveren voor het technische overleg.
Vastgoed- en treasuryadministratie
GV-lid Donner zou graag willen weten van de GV-leden van de Commissies Huisvesting of zij het
resultaat van de vastgoedadministratie is geactualiseerd op basis van de actualisatie van het
Huisvestingsplan. En of zij daar ook inzicht hebben in de stukken of dat dit ook voor hen nieuwe
informatie is. GV-lid Van Tubergen geeft aan dat dit nieuwe informatie is. GV-lid Donner
concludeert hieruit dat er ook voor de Commissies Huisvesting COR en CSR, ook een apart een
technisch overleg ingepland zal moeten worden. GV-lid Pasman voegt hieraan toe dat de afgelopen
weken in de media door de banken is aangegeven dat vastgoed momenteel op kortere termijn
geherwaardeerd moet worden, omdat er momenteel een financiële crisis aan het is ontstaan. GV-lid
Pasman geeft aan dat dit aandachtspunt ook wordt meegenomen voor het technisch overleg.
Actualisatie beschikbare middelen
GV-lid Donner doet hierbij het voorstel om de te stellen vragen wegens de technische aard van dit
onderwerp te reserveren voor het technische overleg. Dit geldt ook voor de onderwerpen 1:
- Actualisatie inzet middelen;
- Update ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2024;
- Nieuwe initiatieven en ontwikkelingen;
- Beheersmaatregelen;
- Variabel budget onderwijs.
Financiële uitgangspunten en kaders
GV-lid Donner heeft een opmerking bij p.21-22, over hoe tegen de ACTA wordt aangekeken. De te
stellen vragen over ACTA worden ook gereserveerd voor het technische overleg. GV-lid Kleverlaan
complimenteert de bestuurder over het feit dat dit onderdeel is benoemd in de Kaderbrief 2021.
Decentrale sturing
GV-lid Pasman maakt de opmerking dat de Medische Faculteit ieder jaar een Begroting vaststelt
waarbij steeds van een ideale situatie wordt uitgaan. Op decentraal niveau heeft de
medezeggenschap hier vragen over geteld. De decentrale medezeggenschap, OR-AMC zou graag
een reële begroting zou willen zien. GV-voorzitter Van der Jagt geeft aan dat het goed zou zijn dit
punt mee te nemen voor de GOV inzake de Begroting 2021 in het najaar van dit jaar.
GV-lid De Koning verlaat de GV om 12:42
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Verbeteren kwaliteit/prijsverhouding huisvesting
GV-lid Donner geeft aan dat dit onderwerp het beste kan worden besproken met bestuursstafleden
van HuisvestingsOntwikkeling. GV-lid Van der Jagt stelt voor de vraag aan de bestuurder voor te
leggen over een mogelijke leegstand van UvA-Gebouwen wegens leegstand wegens Corona. Hij
vraagt zich af hoe de Bestuurder hier mee zal omgaan, omdat er naar alle waarschijnlijkheid minder
studenten op campus zullen zijn. GV-lid Rodenburg legt uit dat beter gesproken kan worden over
onderbenutting dan leegstand, omdat de capaciteit van gebouwen is verlaagd naar 20 % van de
normale capaciteit. De gebouwen zullen niet leeg zijn. GV-lid Donner legt uit dat op dit moment
zorgen gemaakt moeten worden over het feit dat de m2 prijs goedkoper wordt en tegelijkertijd veel
te duur, wegens deze benutting van 20%. GV-lid Van Tubergen legt uit dat de m2 prijs al is betaald
en dat zie je niet terug in de Kaderbrief 2021.
GV-lid Son heeft onlangs vernomen van de Studentenhuisvestingwerkgroep dat de UvA meer zal
gaan investeren in de huisvesting voor studenten en met name studentenkamers. Zij ziet dat echter
niet terug in de Kaderbrief 2021. GV-lid Donner legt uit dat studentenhuisvesting wordt besteed via
een aparte stichting en daarom zie j dat niet terug in de Begroting. Wel kan dit onderdeel worden
besproken bij de bespreking van de Jaarrekening van de UvA.
Solvabiliteit II tussen 38% 38 en 44%
GV-lid Donner legt uit dat dit onderwerp een technisch onderwerp is. De UvA legt een strengere
maatstaf op dan de wettelijke regeling over solvabiliteit, liquiditeit en reserves.
Research Prioriteit Areas (RPA’s)
GV-lid Donner merkt hierbij op dat er sprake is van een kleine verschuiving over het
uitvoeringsbeleid. De RPA’s worden gecentraliseerd, echter hadden de faculteiten daarvoor hun
eigen gelden. Het verschil is momenteel dat de faculteiten voor deze gelden ruimte krijgen om het
ook aan andere zaken te besteden dan waarvoor het was geoormerkt. Dit is een aandachtspunt voor
stakeholders.
Mevrouw van de Berg verlaat de GV om 12:45. Vanaf dit moment wordt in de GV overgegaan tot de
Engelse taal.
GV-lid Van Tubergen verlaat de GV om 12:50
ICT-Investeringen
GV-lid Walstra wil weten wat de kosten zijn van de implementatie van MS-Office 365. GV-lid
Donner geeft aan dat deze kosten vermoedelijk in de bijlage van de Begroting 2021 zullen worden
opgenomen. Deze vraag wordt meegenomen voor de GOV van volgende week.
Risico-paragraaf
GV-lid Son wil weten of het onderdeel duurzaamheid ook in deze paragraaf genoemd kan worden,
omdat dit onderwerp risico’s met zich meebrengt. GV-lid Donner antwoordt dat dit onderdeel wordt
meegenomen bij de paragraaf over duurzaamheid. Door de UvA moeten bepaalde doelen gehaald
worden voor 2050 en in de komende tijd zal door de UvA beleid moeten worden gemaakt over hoe
deze doelen bereikt gaan worden. Afgestemd wordt om aan de bestuurder over dit onderwerp
duurzaamheid een toelichting te vragen.
GV-lid Donner wil tot slot de vraag inbrengen of de facultaire raden voldoende tijd hebben om de
Begroting 2021 te beadviseren en heeft de GV vervolgens ook voldoende tijd om deze decentrale
adviezen te bespreken met de bestuurder. GV-voorzitter Van der Jagt zal deze vraag stellen aan de
Bestuurder.
GV-voorzitter Van der Jagt roept de GV op om overige vragen over de Kaderbrief 2021 per e-mail
te sturen aan cor@uva.nl voor komende maandag.
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8. Rondvraag en sluiting
GV-voorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR deze middag ook over het opstartprotocol in IV
zou vergaderen. Aangezien dit uitwerp uitvoerig is besproken in deze GV, wordt dit onderwerp
geschrapt van de agenda van de IV deze middag plaatsvindt
GV-lid Son geeft aan dat het goed is dat het onderwerp Diversiteit in zijn algemeenheid
wordt opgenomen in de Kaderbrief. Niettemin vindt zij ook dat dit onderdeel concreet moet worden
vermeld bij het onderdeel personeelsbeleid.
GV-lid Pasman deelt mee dat er een nieuws is over het de ontwikkeling van het Coronavirus
op nationaal en regionaal niveau op de website van de Rijksoverheid.nl.
GV-voorzitter Van der Jagt dankt allen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 12.52 uur.
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