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Aanwezig: 
CSR: J. van den Berg, S. ten Brink, C. Colenbrander, D. Nelck, O. Seleim, S. Shams, I. Slipets, M. 
Sprinkhuizen, M. Ujjin, L. van Veen (aanwezig vanaf 10.15 uur), R. Voorbergen (voorzitter van de 35 
GV)  
COR: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, E. Gonzalez, E. Grassiani, S. Landhuis, E. Pasman (aanwezig 
vanaf 10.25 uur), G. van der Pol (vicevoorzitter van de GV), M. Sanders, M. Sluijs, O. van 
Tubergen 
 40 
Afwezig: 
CSR: met bericht: K. Golub, M. Murgia; zonder bericht: A. Gritsay 
COR: met bericht: R. Huygens, C. Kleverlaan, I. Kraal, P. Rodenburg, T. Walstra; zonder bericht: - 
 
VERSLAG 45 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 10.05 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 50 
2. Mededelingen 

• GV-voorzitter Voorbergen en GV-vicevoorzitter Van der Pol zullen op korte termijn de 
instemmingsbrief voor de kwaliteitsafspraken opstellen. 

 
3. Vaststelling van het verslag van de 102e GV d.d. 07-06-2019 55 
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het 
verslag.  
 
4. Kaderbrief 2020 
De GV bespreekt eerst het kladverslag van de GOV en vervolgens de ontvangen mail van de OR 60 
FGw aangaande de kaderbrief. Daarna is er ruimte voor overige opmerkingen en wordt er een besluit 
genomen over de kaderbrief.  
 
Kladverslag GOV 
De GV bespreekt puntsgewijs de onderwerpen die zijn besproken tijdens de GOV.  65 
 
Adviesperiode decentrale medezeggenschap begroting 2020 
Het CvB gaf tijdens de GOV aan bezwaar te hebben tegen een adviesperiode van zes weken voor de 
decentrale medezeggenschap. De GV heeft er echter weinig vertrouwen in dat de faculteiten dit jaar 
wel de deadlines zullen halen. Zes weken voor decentraal zou ook voor meer ruimte voor de GV 70 
zorgen. Desalniettemin zal de GV wel dank uitspreken in haar brief voor de toezegging dat er 
strakker op de deadlines zal worden gelet. Daarnaast zal de GV in de brief aanbevelen dat er 
decentraal vroegtijdig gesprekken moeten plaatsvinden tussen de decanen en 
medezeggenschapsraden over de wijze waarop het begrotingsproces dit jaar wordt doorlopen.  
 75 
10.15 uur GV-lid Van Veen betreedt de vergaderruimte.  
 
Consultatieperiode 
De GV besluit het punt over de onbekendheid van de consultatieperiode onder de academische 
gemeenschap te herhalen. De GV ondersteunt het idee van de heer Lintsen om jaarlijks een college 80 
over de begroting te geven. Hierbij moet wel ook aandacht worden besteed aan de begrotingen van 
ACTA en AMC die mogelijk deels afwijken.  
 
Docententekort 
De GV besluit in de brief te pleiten voor een onderzoek op opleidingsniveau. Het moet duidelijk 85 
worden hoeveel docenten er nodig zijn voor het aantal studenten.  
 
10.25 uur GV-lid Pasman betreedt de vergaderruimte.  
 
Maximale reserve 90 
De GV is niet tevreden met het antwoord van het CvB. Er blijft te veel geld liggen door voorzichtig 
begroten. Er moet een prikkel komen om meer te investeren. Een bovengrens zal dat 
bewerkstelligen. De GV besluit om dit jaar de huidige aanpak nog wel te ondersteunen. Als het 
echter blijkt dat er tijdens de volgende begroting wederom grote reserves worden aangelegd, dan zal 
de GV opnieuw pleiten voor een bovengrens met daarbij een comply or explain principe. 95 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Er moet binnen de UvA een centrale visie aangaande duurzame inzetbaarheid komen en een plan 
worden opgesteld hoe het kan worden bevorderd. Het huidige beleid werkt niet goed. De ‘schotten’ 
tussen faculteiten (alsook opleidingen), die het financieel onaantrekkelijk maken om werknemers 100 
over te nemen, moeten worden weggenomen. De UvA ziet zichzelf als 1 werkgever, maar dat is pas 
zo als interne mobiliteit mogelijk is. De COR zal dit onderwerp ook intern oppakken.  
 
Internationalisering 
Er is op het moment onvoldoende zicht op de geldstromen rondom internationalisering. De 105 
structurele bedragen worden niet gedeeld en het is niet duidelijk of de meerkosten van 
internationalisering terecht komen bij de desbetreffende opleidingen. De GV besluit het CvB te 
vragen om de geldstromen ten aanzien van internationalisering transparant te maken.  
 
Geestelijke gezondheid 110 
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De GV zal in de brief vragen om een garantie dat het geld voor geestelijke gezondheid 
daadwerkelijk daarvoor wordt besteed, en niet verdwijnt in het budget van Student Services.  
 
Tabel 14 
De GV zal de beleidsprioriteiten die zij belangrijk vindt extra benadrukken. Over tabel 2 zijn geen 115 
vragen meer, deze zal niet worden genoemd in de brief.  
 
Interdisciplinariteit 
De GV zal noemen dat het CvB scherp moet blijven op de financiële gevolgen op de lange termijn.  
 120 
Op de vraag van GV-lid Breetvelt over of studenten het problematisch zullen vinden dat de 
voorgenomen opleiding HST onder de FMG zal vallen, en niet de FNWI, antwoorden de 
studentleden dat dit waarschijnlijk geen issue zal zijn.  
 
11.10 uur GV-voorzitter Voorbergen schorst de vergadering voor een pauze van 10 minuten.  125 
 
Plot V 
De GV heeft geen nadere vragen en besluit plot V niet op te nemen in de brief.  
 
ACTA 130 
De GV wil transparantie over de huisvestingskosten en op de hoogte worden gehouden van de 
stappen die worden genomen naar aanleiding van de negatieve visitatie.  
 
RPA’s en kleine budgetten 
De GV besluit beide onderwerpen niet op te nemen in de brief.  135 
 
Open science 
De GV zal het CvB in de brief eraan herinneren om de bedragen uit te laten uitzoeken.  
 
Folia 140 
Een groot deel van het budget blijkt aan huur te worden besteed. Folia heeft echter niet de GV laten 
weten dat het budget voor 2020 problematisch is. De GV besluit het onderwerp niet op te nemen in 
de brief.  
 
Mail OR FGw 145 
De OR FGw heeft laten weten een zorgpunt te hebben ten aanzien van de kaderbrief, namelijk het 
voorstel om de zogenaamde sectorplanmiddelen die OCW via de eerste geldstroom beschikbaar stelt 
te koppelen aan het matchingsbudget in het allocatiemodel. Dit voorstel is in strijd met de afspraak 
dat het UvA-allocatiemodel, dat vorig jaar is ingevoerd, voorlopig niet wordt aangepast. 
 150 
De GV besluit het CvB te vragen om verheldering in de brief over de kaderbrief. De volgende GV 
kan er dan nader naar kijken bij de behandeling van de begroting. Een verandering in het 
allocatiemodel hoort ter instemming te worden voorgelegd aan de GV.  
 
Overige opmerkingen 155 
De GV wil dat het CvB schriftelijk bevestigt dat de UvA niet de voorgenomen kasschuif van het 
alfa, gamma en medische domein naar het bèta domein door het ministerie van OCW, over zal 
nemen. Verder wil de GV dat een fonds voor student engagement wordt gerealiseerd. Vanuit het 
fonds kunnen overkoepelende initiatieven worden gefinancierd, zoals UvA Radio. Daarnaast wil de 
GV meer inzicht in het geld dat wordt besteed aan het programma Grip op werkdruk.  160 
 
De GV besluit over te gaan op de stemming. GV-voorzitter Voorbergen stelt voor om 
voorwaardelijk niet in te stemmen. Er kan nog niet worden ingestemd, voordat aan de bovenstaande 
punten wordt tegemoetgekomen.  
 165 
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Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt niet in met de kaderbrief 2020, tenzij aan de 
besproken punten wordt tegemoetgekomen. 
Voor:  COR 7  CSR 6 
Tegen:  COR 3  CSR 4 
Blanco:  COR 0  CSR 0 170 
Onthouding: COR 0  CSR 1 
Het stemvoorstel is aangenomen 
 
GV-voorzitter Voorbergen en GV-vicevoorzitter Van der Pol stellen de conceptbrief op (actiepunt).  
 175 
5. Rapportage besteding studievoorschotmiddelen 
Zodra GV-lid Walstra terug is van vakantie, zal er een concept worden opgesteld. Vervolgens zal er 
een emailstemming over plaatsvinden.  
 
6. Taalbeleid 180 
De commissies O&O en de dossierhouders taalbeleid zullen nog samenkomen om punten uit te 
wisselen. De raden kunnen dan mogelijk elkaars brieven ondersteunen.   
 
7. Rondvraag en sluiting 

• GV-lid Pasman meldt dat de heer Penders de Arbodienst AMC zal verlaten.  185 
 
De GV-leden bedanken elkaar tot slot voor de fijne samenwerking. GV-voorzitter Voorbergen 
noemt nog enkele memorabele gebeurtenissen. De GV heeft een moeizaam proces doorlopen met de 
kwaliteitsafspraken, lag ten grondslag aan het universiteitsbrede onderzoek naar kwaliteitszorg en 
heeft een RvT-lid geworven. GV-voorzitter Voorbergen prijst ook in het bijzonder de financiële 190 
commissie voor de grote aanwezige expertise. Hij hoopt iedereen nog te zien tijdens de zomerborrel 
op 12 juli.  
 
GV-voorzitter Voorbergen sluit de vergadering om 12.11 uur.   


