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VERSLAG 45 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 10.01 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 50 
2. Mededelingen  

• Gedurende de vergadering verzorgt een fluistertolk de simultaanvertaling. De 
vergaderdeelnemers wordt gevraagd om duidelijk en in beurten te spreken.  

• Erik Schinkel is het nieuwe lid van de COR en daarmee tevens het nieuwe lid van de GV. 
Hij is gekozen door de OR AMC. Ook Iris Kingma, de nieuwe studentassessor, is vandaag 55 
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voor het eerst aanwezig. Beiden worden van harte welkom geheten.  
• De bestuurder heeft de planning voor de financiële cyclus gestuurd. De leden met financiën 

in hun dossier wordt gevraagd om de planning te bestuderen. Ook dient er te worden gestart 
met de interne evaluatie van de behandeling van de financiële cyclus. 

• De werkgroep voor de evaluatie van het Draaiboek Opleidingsaanbod is inmiddels 60 
samengekomen. Het streven van de werkgroep is om in maart het voorstel gereed te hebben 
voor de GV.  

• De GV van 15 maart wordt verzet vanwege de staking die op die dag wordt gehouden. Een 
nieuwe datum zal op korte termijn bekend worden gemaakt.  

 65 
3. Vaststelling van het verslag van de 95e GV d.d. 07-12-2018 
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag.  
 
4. Kwaliteitsafspraken: uitwerking centraal - decentraal  70 
GV-voorzitter Voorbergen licht kort het proces toe. Op 12 februari wordt de integrale notitie door 
het CvB behandeld. Vervolgens bespreekt de GV het instemmingsverzoek op 15 februari, waarna 
eventueel nog een GOV kan worden georganiseerd op 1 maart. Academische Zaken heeft de GV 
verzocht om hiervoor al te kijken naar de conceptversies zodat eventueel commentaar nog mogelijk 
kan worden verwerkt.  75 
 
Verantwoordingskader 
De GV bespreekt eerst het verantwoordingskader. GV-lid Walstra heeft een vraag aangaande 
docentprofessionalisering. Voor de BKO+ opleidingen worden externe partijen betrokken. Hij 
vraagt zich af hoeveel cursussen zullen worden gegeven door verschillende partijen. GV-80 
vicevoorzitter Van der Pol voegt toe dat er ook een externe partij aanschoof bij twee overleggen van 
de werkgroep Docentprofessionalisering. Dat is achteraf gezien een opmerkelijke constructie. Daar 
moet de GV een opmerking over maken. GV-lid Kleverlaan merkt op dat bij cursussen boven een 
bepaald bedrag een aanbestedingsprocedure moet plaatsvinden. Het zou kunnen dat andere partijen 
vragen gaan stellen. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat deze punten zullen worden 85 
doorgegeven aan Academische Zaken.  
 
GV-lid Ten Brink vraagt of het verantwoordingskader dient voor het meten van resultaten. GV-
voorzitter Voorbergen antwoordt dat het een wijze van monitoring is om te zien of er wordt voldaan 
aan de gemaakte afspraken op centraal niveau. De focus is om aan te geven waar het geld aan wordt 90 
uitgegeven. 
 
GV-lid Ten Brink vraagt hoe de verbetering van kwaliteit zichtbaar zal worden. GV-voorzitter 
Voorbergen antwoordt dat er, met name bij het thema intensiever onderwijs, inderdaad een manier 
moet worden gevonden om kwaliteitsverbetering goed te meten. Dit kan al worden meegegeven aan 95 
Academische Zaken.  
 
GV-lid Van den Berg geeft aan dat in tabel 3 een rekenfout staat. Hij vindt dat de hele tabel alsook 
alle andere tabellen in de notitie moeten worden gecontroleerd. De GV is het hiermee eens.  
 100 
Docentprofessionalisering 
De GV heeft geen opmerkingen ten aanzien van de uitwerking van het thema 
docentprofessionalisering. 
 
Passende en goede onderwijsfaciliteiten 105 
De GV gaat in op de uitwerking van het thema onderwijsfaciliteiten.  
 
GV-lid Grassiani vindt het zonde dat de kwaliteitsgelden ook worden gestoken in relatief nieuwe 
gebouwen, zoals het REC. Alle faciliteiten hadden al in deze gebouwen moeten zitten bij de 
oplevering. Het geld van de studenten zou niet hieraan besteed moeten worden. GV-lid Van den 110 
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Berg is het eens met GV-lid Grassiani dat bijvoorbeeld het REC al betere voorzieningen had moeten 
hebben. De werkgroep Onderwijsfaciliteiten heeft wel gekeken naar faciliteiten die het onderwijs 
daadwerkelijk zullen stimuleren. De campussen hebben verschillende wensen, maar er is zoveel 
mogelijk opgepakt. Op elke campus zal verbetering plaatsvinden.  
 115 
GV-lid Landhuis vraagt hoe de kwaliteitsverbetering zal worden gemonitord. GV-lid Van den Berg 
antwoordt dat de algemene monitoring voor de NVAO ook hiervoor geldt. Uit de verantwoording 
moet blijken dat de investering heeft gezorgd voor het goed ondersteunen van nieuwe 
onderwijsvormen.  
 120 
GV-lid Huygens haalt de afschrijvingstermijn van tien jaar aan voor het nieuwe meubilair. Hij 
vraagt hoe dit zich verhoudt tot het bestaande onderwijsmeubilair dat ook een afschrijvingstermijn 
heeft. Vraag is hoeveel ruimte vrijkomt uit die afschrijvingen om daar investeringen te doen die al 
normaal nodig zijn. Er moet een goede verhouding zijn tussen de afschrijvingen van het bestaande 
meubilair en het nieuwe aan te schaffen meubilair. GV-lid Van den Berg geeft aan dat BOL ook in 125 
de werkgroep zat. Daar werden ideeën over deze kwestie toegelicht. Het is wel goed om hierover 
een vraag te stellen.  
 
GV-lid Ten Brink geeft aan niet te weten of er nu aan de behoeftes op bijvoorbeeld het REC wordt 
voldaan. GV-lid Van Tubergen antwoordt dat de inrichting op het REC basaal en uniform is. Het 130 
idee was om elke zaal hetzelfde vorm te geven. GV-lid Grassiani vindt dat de zalen te smal zijn. 
Docenten kunnen hun studenten niet goed zien. Dit had al bij het ontwerp aan het licht kunnen 
komen.  
 
GV-voorzitter Voorbergen vraagt of de GV een kritische noot wil plaatsen bij het ontwerp van het 135 
REC. De GV is hier overwegend positief over gestemd. GV-vicevoorzitter Van der Pol geeft aan dat 
het met name relevant is om nu te noemen, omdat momenteel bij het nog te realiseren 
Universiteitskwartier wordt gezegd dat er wordt uitgegaan van de eerdere ervaringen. Dan is het 
goed om aan te geven dat het de vorige keer niet goed is gegaan.  
 140 
GV-lid Ten Brink vraagt of het kwaliteitsgeld gaat naar de al geplande vervanging van meubilair. 
GV-lid Schinkel antwoordt dat in het stuk nadrukkelijk staat dat het om extra meubilair gaat.  
 
GV-lid Van Veen vraagt in hoeverre de onderwijsdirecteuren op de hoogte zijn van het indienen van 
maatwerkverzoeken voor 28 februari a.s. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat dit goed is om 145 
aan Academische Zaken te vragen.  
 
GV-lid Ten Brink vraagt of er in de binnenstad wordt geïnvesteerd in de oude of de nieuwe 
gebouwen. GV-lid Van den Berg antwoordt dat het idee is om in principe alle gebouwen te 
betrekken. De investeringen zijn onder meer afhankelijk van de staat van de gebouwen en de wensen 150 
van de directeuren, het personeel en de studenten. Er zal maatwerk worden geleverd. Waar de nood 
hoog is, wordt geld besteed, maar in elke campus wordt geïnvesteerd.  
 
GV-lid Huygens vindt het belangrijk dat van tevoren wel de wensen worden opgehaald. De 
oorspronkelijke uitgangspunten moeten worden beschreven en worden getoetst aan de nieuwe 155 
wensen en verwachtingen. Dat is nu niet goed te zien. GV-lid Van Tubergen merkt op dat de 
universiteit voor de onderwijszalen een PvE heeft. Deze wordt jaarlijks door BOL geactualiseerd. 
Met de aanstaande kwaliteitsslag moet ook de PvE worden aangepast.  
 
GV-lid Ten Brink stelt dat het Universiteitskwartier alle faciliteiten moet hebben die nu bij de 160 
andere gebouwen zullen worden bewerkstelligd via de kwaliteitsgelden. Het Universiteitskwartier 
zou bijvoorbeeld bij oplevering al genoeg stopcontacten en whiteboards moeten hebben. Het moet 
duidelijk zijn wat ‘extra’ kwaliteit is en wat er standaard in een zaal moet zijn. GV-lid Van den Berg 
geeft aan dat dit kan worden genoemd bij de kritische noot over het REC. De zogenaamde 
kwaliteitsslag moet in het Universiteitskwartier als standaard zijn opgenomen.  165 
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GV-voorzitter Voorbergen vraagt of de genoemde gewenste elektronische sloten in het PCH nuttig 
zijn, aangezien het gebouw binnen een aantal jaar zal worden afgestoten. GV-vicevoorzitter Van der 
Pol antwoordt dat het PCH de komende jaren nog in het bezit van de UvA zal blijven.  
 170 
Teaching and Learning Centres 
De GV gaat over op de bespreking van de uitwerking van de TLC’s.  
 
GV-lid Grassiani geeft aan dat zij in de werkgroep TLC zitting nam. Zij vond het proces niet fijn 
verlopen. Het was zeer snel en gehaast en het is moeilijk voor te stellen wat de TLC’s in de praktijk 175 
zullen opleveren. Het stuk zelf bestaat voornamelijk uit managementtaal. GV-voorzitter Voorbergen 
merkt op dat de medezeggenschap al eerder heeft ingestemd met de TLC’s. De GV kan wel 
aangeven dat de meerwaarde beter moet worden uitgewerkt. GV-vicevoorzitter Van der Pol geeft 
aan dat de TLC’s decentraal meerwaarde zullen hebben. Het is goed om een fysieke plek te hebben 
om elkaar te ontmoeten. Het nut van de centrale TLC is echter minder helder. Hiernaar moet worden 180 
gevraagd.  
 
GV-lid Walstra geeft aan dat er op het moment al veel gebeurt. Deze initiatieven moeten worden 
ondergebracht in de TLC’s. De TLC’s moeten niet parallel aan de bestaande initiatieven lopen. Hij 
vraagt verder of er nog een directeur wordt aangesteld, wat in een eerdere versie werd genoemd. 185 
GV-lid Grassiani antwoordt dat het idee van de directeur van tafel is. Er wordt wel nog 0,5 fte 
genoemd, maar het is niet duidelijk wat er met deze fte wordt gedaan. GV-voorzitter Voorbergen 
merkt op dat de GV hier nog om verheldering kan vragen. Ook kan worden gevraagd hoe de 
facultaire TLC’s eruit zullen zien. Verder zal bij Academische Zaken worden benadrukt dat de 
TLC’s bestaande initiatieven moeten samenbrengen.  190 
 
GV-lid Ten Brink geeft aan dat het niet zo moet zijn dat de facultaire TLC’s worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld het opstellen van de OER voor de onderwijsdirecteuren. GV-voorzitter Voorbergen 
antwoordt dat er moet worden aangegeven dat afbakening nodig is. De TLC’s moeten bijdragen aan 
docentprofessionalisering. 195 
 
Intensiever onderwijs 
De GV loopt langs de uitwerking van het thema intensiever onderwijs.  
 
GV-lid Slipets laat weten dat het advies van de FSR FEB nog niet is opgenomen, omdat de raad het 200 
nog moet bespreken. GV-lid Landhuis laat weten dat ook bij de OR FEB de discussie nog loopt.   
 
GV-lid Van Veen merkt op dat de medezeggenschap van de FdG nog geen adviesverzoek heeft 
ontvangen. Dit zal waarschijnlijk pas over enkele weken gebeuren. GV-voorzitter Voorbergen 
adviseert dat de raad zich niet onder druk moet laten zetten om zich te haasten.  205 
 
GV-voorzitter Voorbergen merkt op na het langslopen van alle faculteiten dat in het algemeen het 
facultaire proces goed is verlopen. De GV zal nog wachten op de laatste adviezen van de FEB en 
FdG. 
 210 
GV-lid Grassiani merkt nog op dat de druk die werd ervaren bij de werkgroep TLC ook niet goed is 
vanuit het perspectief van de medezeggenschap. Vaak kon de afvaardiging van de medezeggenschap 
niet eens aanwezig zijn. GV-lid Van den Berg geeft aan dat ook bij de werkgroep 
Onderwijsfaciliteiten slechts een keer de meerderheid van de leden aanwezig was, waardoor vaak 
niet alle faculteiten goed waren vertegenwoordigd. Er zat te veel haast achter. GV-lid Van den Berg 215 
vindt wel dat ondanks de geringe aanwezigheid van de leden de overleggen van de werkgroep 
constructief waren. GV-vicevoorzitter Van der Pol heeft het proces van de werkgroep 
Docentprofessionalisering druk maar als zorgvuldig ervaren. De meerderheid van de werkgroep was 
aanwezig bij de bijeenkomsten. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat het goed is om te noemen 
dat bij twee van de drie werkgroepen het proces te snel werd doorlopen en de planning onzorgvuldig 220 
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was. Er kan wel waardering worden uitgesproken voor het gegeven dat de overleggen desondanks 
constructief zijn verlopen.  
 
5. Opheffing research master Neerlandistiek 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat de FSR FGw aanvankelijk niet positief tegenover het 225 
voorstel stond. Er is na overleg wel ingestemd onder voorwaarden, waaraan door de bestuurder is 
voldaan. GV-vicevoorzitter Van der Pol merkt op dat de OR FGw zeer positief is.  
 
GV-lid Ten Brink vraagt of er een overgangsbeleid is voor studenten van de huidige research master 
Neerlandistiek naar Literary Studies. GV-lid Van den Berg antwoordt dat het niet wordt genoemd in 230 
de stukken. Vanwege N+2 lijkt er wel ruimte te zijn voor een overstap.  
 
Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de opheffing van de research master 
Neerlandistiek. 
De GV stemt per acclamatie in. 235 
 
10.50 uur GV-lid Bekkenkamp betreedt de vergaderruimte.  
 
De ambtelijk secretaris zal een standaard instemmingsbrief opstellen (actiepunt). Indien een lid 
specifieke wensen heeft ten aanzien van de brief, dan kunnen die voor aanstaande dinsdag worden 240 
doorgegeven. 
 
GV-voorzitter schorst de vergadering voor een pauze van 10.52 uur tot 11.06 uur. 
 
6. Opheffing research masters Information Law en Public International Law 245 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat het instemmingsverzoek weinig informatie bevat. Slechts de 
laatste brieven van de FSR en OR zijn toegevoegd. Het is voor de GV niet duidelijk wat er facultair 
is gebeurd. 
 
GV-lid Van den Berg merkt op gesproken te hebben met de FSR FdR. Er zijn inderdaad veel 250 
stukken niet gestuurd naar de GV, zoals de adviezen die de FSR FdR had gestuurd naar de decaan en 
de uitleg van de decaan aangaande het voorgenomen besluit. Ook blijkt er onduidelijkheid rondom 
bedragen. In een stuk staat dat er 60.000 euro verlies wordt gemaakt, waar in een ander stuk wordt 
genoemd dat 60.000 euro de kosten voor de master zijn. GV-lid Van den Berg stelt voor om tijdens 
de GV van vandaag nog geen besluit te nemen.  255 
 
GV-lid Van Tubergen geeft aan dat de OR FdR al een langere tijd heeft gevraagd om de opheffing. 
Er studeren zeer weinig studenten, waardoor er verliezen ontstaan. Er ligt een goed plan om samen 
te werken met andere rechtenfaculteiten om een eventueel gat op te vangen.  
 260 
GV-lid Gritsay merkt op dat de FSR FdR heeft ingestemd vanwege het lage aantal studenten en de 
hoge kosten. Het proces is wel teleurstellend verlopen. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde 
discrepantie in de stukken.  
 
GV-lid Kleverlaan geeft aan dat het de taak van de GV is om het proces te beoordelen. Het proces 265 
lijkt weliswaar niet geheel soepel te zijn verlopen, maar er liggen nu wel twee facultaire 
instemmingsbrieven. GV-lid Van den Berg antwoordt dat de FSR wel heeft ingestemd, maar dat zijn 
adviespunten niet allemaal zijn overgenomen. De adviespunten zijn daarbij niet eens opgenomen in 
het voorgelegde instemmingsverzoek. Om een goed besluit te nemen is alle beschikbare informatie 
nodig. GV-lid Ten Brink vult aan dat het de taak van de GV is om een goede procesgang te 270 
bewaken. Het proces lijkt onvoldoende, wanneer niet alle stukken waaruit het proces blijkt, worden 
gedeeld.  
 
GV-lid Gritsay geeft aan dat de FSR uiteindelijk heeft ingestemd na overleg met de OC, maar 
benadrukt nog eens dat het proces niet goed is verlopen. De medezeggenschap is onder druk gezet 275 
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en er is onvoldoende antwoord gegeven op een aantal vragen. Er lijkt vanuit de bestuurder ook geen 
commitment om daadwerkelijk een samenwerking met de andere rechtenfaculteiten op te zetten. De 
toezegging van een nieuwe master is niet duidelijk genoeg. Bij de FSR heerst een gevoel van 
onvrede. Desalniettemin moet het uitstellen van een besluit door de GV niet het gehele proces 
vertragen.  280 
 
GV-lid Van Tubergen geeft aan dat de OR FdR tevreden is met het proces, maar vindt het goed om 
als GV meer informatie op te vragen.  
 
GV-voorzitter Voorbergen concludeert dat de GV de gehele documentatie met eerdere 285 
correspondentie zal opvragen. Vervolgens zal er in de volgende GV over het instemmingsverzoek 
worden besloten.  
 
7. Tussentijdse reflectie afgelopen half jaar 
De GV reflecteert op de afgelopen maanden. De voertaal van de GV was een uitdaging, maar alle 290 
leden zijn tevreden met de fluistertolk van vandaag. GV-voorzitter Voorbergen wordt 
gecomplimenteerd over hoe hij de eerdere vergaderingen tweetalig heeft voorgezeten. Ook de 
samenwerking tussen GV-voorzitter Voorbergen en vicevoorzitter Van der Pol wordt positief 
ervaren. De leden noemen verder dat er goede discussies worden gevoerd en dat er veel van elkaar 
wordt geleerd door een ander perspectief te horen. Het belang van de samenwerking wordt 295 
benadrukt, met name op centrale thema’s. Als aandachtspunten worden de aanwezigheid bij de 
vergaderingen en een betere meerjarenfocus genoemd, bijvoorbeeld bij de behandeling van de 
financiële dossiers. Sommige leden zien ook het proces van de behandeling van de 
kwaliteitsafspraken als een die voor verbetering vatbaar was.   
 300 
De GV besluit per acclamatie om Voorbergen voor het komende half jaar te houden als GV-
voorzitter.  
 
8. Rondvraag en sluiting 

• GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat tijdens de vorige vergadering kort de externe 305 
mobiliteit van studenten werd aangekaart. Als leden het daar nog over willen hebben, dan is 
het raadzaam om elkaar hierover op te zoeken.  

 
GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 11.38 uur.   


