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1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 10.02 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 
meldt dat er maandag een vergaderstuk is nagestuurd. Dit document wordt besproken bij de behan-
deling van agendapunt 6. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  45 
 
2. Mededelingen 

• Tijdens het zomerreces zijn verschillende informele gesprekken gevoerd over de beleidsno-
tities van de HR-Agenda met P&O. Het reflectiestuk dat is nagezonden is onder meer ge-
schreven naar aanleiding van deze gesprekken.  50 

• De werving van het nieuwe RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap loopt 
nog. 

• Anne de Graaf zal vanaf 1 november de Diversity Officer van de UvA zijn. Zij is uitgeno-
digd voor de IV van 17 november voor een kennismaking. Ook zal er nog een debriefing 
met de afgevaardigde van de COR in de BAC worden gehouden. 55 
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• De OR FGw heeft geen vervanger voor raadslid Bekkenkamp kunnen vinden. Raadslid 
Bekkenkamp heeft echter het komende jaar meer tijd beschikbaar en zal haar termijn in de 
COR voltooien.  

• Vergaderstukken zullen voortaan op Surfdrive worden gezet. De link naar de vergaderstuk-
ken zal dan met de convocatie worden meegestuurd.  60 
De raadsleden vragen naar het toegezegde online platform voor de medezeggenschap. Voor-
zitter Ó Nualláin zegt dat hij er nog mee bezig is, maar dat het niet realiseerbaar lijkt. Hij zal 
aan de secretaris van de universiteit mededelen dat de COR extern zal kijken als het binnen 
de UvA niet lukt (actiepunt). Raadslid Tamminga geeft aan dat op AMC Sharepoint als on-
line platform wordt gebruikt.  65 

• De COR is gevraagd een lid naar voren te schuiven voor de Taskforce werkdruk. De raad is 
akkoord met het afvaardigen van voorzitter Ó Nualláin met raadslid Breetvelt als achter-
vang.  

• Raadslid Breetvelt heeft geen tijd voor de klankbordgroep Catering. De raadsleden zijn ak-
koord dat raadslid Bekkenkamp hier voortaan zitting in neemt. 70 

• Er wordt binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd over informatisering en pri-
vacy. De datum, tijd en locatie worden nog bekend gemaakt. 

• Vanaf 1 september is er een nieuwe CSR. De leden zullen dadelijk bij de GV al op de pu-
blieke tribune zitten. Voorzitter Ó Nualláin heeft onlangs de voorzitter ontmoet, waarbij on-
der meer de volgende punten zijn besproken: 75 

o De nieuwe CSR bestaat momenteel uit twaalf leden in plaats van veertien. ACTA en 
AMC hebben geen leden kunnen afvaardigen en van de partijlijsten hebben kandi-
daten zich eveneens teruggetrokken. De CSR is nu van plan om twee raadsassisten-
ten aan te nemen en wil dat zij stemgerechtigd zijn in de raad. Het is de vraag of zij 
ook stemgerechtigd in de GV moeten zijn.  80 
De raadsleden zijn het er over eens dat er moet worden uitgezocht wat hierover in 
de reglementen staat en dat er strikt moet worden gehandeld.  

o Er zijn twee CSR-leden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Voor de COR is 
het van belang hoe dit de werkzaamheden binnen de GV raakt.  
Raadslid Breetvelt is van mening dat de verengelsing over mensen heen wordt ge-85 
stort tegenwoordig. Zij vindt dat hier niet in mee moet worden gegaan. Raadslid 
Markaki stelt dat er kan worden gewerkt met een ‘luistertaal’, wat wil zeggen dat de 
Nederlandssprekenden Nederlands spreken en de niet-Nederlandssprekenden Engels 
spreken. Raadslid Terpstra meent dat er gevoeligheden kunnen worden gemist als 
het CvB Engels gaat spreken. Raadslid Koster geeft aan dat de wetteksten in het 90 
Nederlands zijn en dat die leidend dienen te zijn.  

o De voorzitter van de CSR is bereid om het voorzitterschap van de GV op zich te 
nemen. Raadslid Van der Pol vraagt of dit blokvorming in de hand werkt. Voorzitter 
Ó Nualláin geeft aan dat de samenwerking met Alex Tess Rutten in ieder geval goed 
was en dat de CSR de vergaderingen goed voorbereidde. De CSR-leden stellen dat 95 
zij door gezamenlijk zaken uit te zoeken op een gezamenlijk standpunt komen. 
Raadslid Donner stelt agendadiscipline voor, namelijk dat zowel de COR als de 
CSR GV-onderwerpen niet voorbespreekt in de eigen raad. Voorzitter Ó Nualláin 
antwoordt dat hij het voorwerk van de CSR wel fijn vindt, maar dat het voorstel kan 
worden ingebracht. Raadslid Breetvelt stelt dat het voorwerk ook in commissiever-100 
band kan worden gedaan. 

 
10.10 uur Raadslid Gonzalez betreedt de vergaderzaal. 
 
3. Verslag van de vergadering d.d. 23-06-2017 105 
Tekstueel: 
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 
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• P. 3, r. 153-159: raadslid Breetvelt meent dat door het miskennen van een groepsstructuur 110 
binnen de UvA onder meer de UvA Holding buiten de medezeggenschap van de UvA valt. 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat dit in een andere vergadering kan worden besproken.  

• P.  6, eerste bullet: dit actiepunt blijft staan. Raadslid Breetvelt geeft aan dat zij bezig is met 
een review over studentevaluaties. Zij zal belangrijke informatie doorgeven aan de commis-
sie O&O.  115 

• P. 6, tweede bullet: dit actiepunt wordt geschrapt. 
• P. 6, derde bullet: dit actiepunt is afgehandeld. 
• P. 6, vierde bullet: raadslid Donner zal zijn punten over de AIEC eerst bespreken met raad-

sleden Breetvelt en Van Tubergen die de COR vertegenwoordigen in de commissie. Als er 
daarna nog reden blijkt tot agendering, dan wordt dit gemeld aan de Ambtelijk Secretaris. 120 
 

4. Stemming Model Kiesreglement en stemprocedure 
Raadslid Van der Pol licht het vergaderstuk toe. In het stuk staan drie voorstellen. Het eerste voor-
stel pleit ervoor dat elke OR maximaal twee personen afvaardigt naar de COR en dat COR-
verkiezingen worden afgeschaft. Het tweede voorstel was tijdens de vorige vergadering ingebracht 125 
en gaat over het organiseren van directe verkiezingen voor de COR. Een derde optie is een hybride 
vorm tussen voorstel 1 en 2. De vraag is hierbij wie vertegenwoordigd wordt in de COR: de OR’en 
of de gehele gemeenschap. Ook moet er nagedacht worden over de belangenbehartiging van de fa-
culteiten en de diensten. Tijdens de vorige IV was de COR akkoord gegaan met een verschuiving 
van het begin van de termijn van de COR, nu moet er over de verkiezingen zelf worden besloten. 130 
Raadslid Van Tubergen vult aan dat het doel is om het systeem te verduidelijken en te vereenvoudi-
gen en een evenredige vertegenwoordiging in de COR te hebben.  
 
Raadslid Markaki vindt dat de COR de gehele gemeenschap dient te vertegenwoordigen. Voorzitter 
Ó Nualláin geeft aan dat hij graag het democratische gehalte van de COR zou willen verhogen en 135 
dat hij daarom directe COR-verkiezingen voorstelt. Raadsleden Donner en Rodenburg geven aan dat  
volgens de WOR, artikel 34 lid 1, alleen de OR’en COR-leden mogen kiezen. Directe verkiezingen 
zijn dan ook niet mogelijk. Het tweede en het derde voorstel vallen hierdoor af.  
 
Raadslid Wirken vraagt naar het verschil tussen de huidige situatie en voorstel 1. Raadslid Van Tu-140 
bergen antwoordt dat in de huidige situatie sommige faculteiten oververtegenwoordigd of onderver-
tegenwoordigd kunnen zijn. Bij voorstel 1 wordt dit evenrediger. Mocht een OR niet twee leden  
kunnen afvaardigen, dan heeft die raad het aan zichzelf te wijten dat hij minder goed vertegenwoor-
digd is.  
 145 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat ze niet begrijpt waarom de leden afgevaardigd moeten zijn. Ze vindt 
dat ze moeten worden gekozen door de eigen OR in plaats van afgevaardigd. Raadslid Van Tuber-
gen antwoordt dat iedere OR een eigen reglement heeft en zelf bepaalt hoe die leden naar de COR 
stuurt. Voorzitter Ó Nualláin merkt op dat de COR beslist hoe iemand COR-lid wordt.  
 150 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat er een kleinere COR zal zijn, als bepaalde OR’en niet meer dan 1 
lid kunnen sturen. Raadslid Rodenburg vindt het nuttig om meer leden te hebben. Hij stelt voor dat 
bij een tekort aan leden, leden worden aangevuld uit grotere OR’en. Raadslid Donner merkt op dat 
een OR ook een lid van een andere OR zou kunnen kiezen.  
 155 
De COR gaat over op de besluitvorming. De raadsleden besluiten de COR-verkiezingen af te schaf-
fen en kiezen voor voorstel 1. Elke OR zal maximaal twee leden voor de COR kiezen uit de eigen 
geleding.  
 
De raadsleden behandelen nog eens de verschuiving van de termijn van de COR. Deze keer gaat het 160 
over de precieze start van de COR. Raadslid Kleverlaan geeft aan dat de nieuwe OR’en op 1 juli 
starten, met uitzondering van AMC (waarvan de verkiezingen niet synchroon lopen met die van de 
UvA). Hij stelt voor dat de nieuwe COR op 1 september begint. Raadsleden Wirken en Koster vin-
den dat aan de krappe kant. Soms kost het tijd om met het management goede afspraken te maken 
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over de werkzaamheden. Raadslid Terpstra vindt dat er ook moet worden nagedacht over de vervan-165 
ging van leden.  
 
Een meerderheid van de raadsleden gaat akkoord met 1 september als de start van de termijn voor de 
nieuwe COR, met uitzondering van AMC. Raadsleden Van der Pol en Terpstra zullen voorstellen 
doen voor de aanpassing van de reglementen (actiepunt).  170 
 
5. Digitalisering P-processen en P-dossiers 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het CvB niet tegemoet is gekomen aan de technische eisen van 
de COR. Raadslid Terpstra vult aan dat ook de auditlog niet wordt genoemd in de nieuwste regeling. 
Die hoort zichtbaar in het dossier te staan. Verder zou hij willen dat in de regeling een termijn wordt 175 
aangegeven voor het geven van reacties op bezwaren, zodat werknemers niet lang aan het lijntje 
worden gehouden. Ook wordt er in de regeling gesproken over derden. Hij vraagt zich af wie de 
derden precies zijn.  
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan opnieuw niet te willen instemmen gezien het niet tegemoet komen 180 
aan de eisen. De raadsleden geven aan het hiermee eens te zijn. Voorzitter Ó Nualláin en raadslid 
Terpstra zullen een conceptbrief schrijven (actiepunt).  
 
Raadslid Bekkenkamp geeft nog aan dat je als personeelslid niet zonder een medewerker van P&O 
je dossier kan inzien. Zij zal de situatie in een mail schetsen en sturen aan raadslid Terpstra. Raads-185 
lid Terpstra meent dat dit niet in overeenstemming met de regeling is.  
 
6. HR-Agenda (ter instemming) 

- Beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende balans’ 
Raadslid Breetvelt geeft aan dat de beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een pas-190 
sende balans’ een pijndossier is. Ze meent dat de UvA geen kwalitatieve ambitie heeft, behalve het 
voldoen aan het minimale wat er in de cao staat. Bij de lagere functies, docentfuncties 3 en 4, is er 
een zeer hoog aantal tijdelijke aanstellingen en daar wordt geen maximaal percentage voor vastge-
steld. De vraag is of punt 8 van het Tienpuntenplan (paal en perk stellen aan tijdelijke dienstverban-
den) zo goed is behandeld. Raadslid Breetvelt vindt zelf van niet. Ze vindt dat er geen goede motive-195 
ring voor het grote percentage tijdelijk personeel wordt gegeven. Ook vraagt ze zich af of geclausu-
leerd vast dienstverband, zoals in de beleidsnotitie genoemd wordt, een goede ontwikkeling is. De 
notitie is overigens enigszins aangepast in samenwerking met de UCLO. De totale vanzelfsprekend-
heid van de tijdelijkheid van de docentfuncties 3 en 4 is er nu uitgehaald. Raadslid Breetvelt vindt 
dit echter slechts een marginale verbetering. 200 
 
Raadslid Kleverlaan vreest dat er meer studentassistenten worden aangenomen, als er geen docenten 
3 en 4 tijdelijk kunnen worden aangesteld. Raadslid Breetvelt antwoordt dat het niet haar ambitie is 
om alle functies tot vaste aanstellingen te maken. Zij zou wel graag een maximum percentage tijde-
lijke aanstellingen willen zien bij docenten 3 en 4.  205 
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt wat er moet worden gedaan. Raadslid Wirken antwoordt dat er moet 
worden voorkomen dat het probleem zich verplaatst, namelijk naar het aannemen van meer student-
assistenten. Raadslid Van der Pol schetst hoe de huidige situatie zich verhoudt tot de oude, namelijk 
dat iemand nu weet voor hoelang hij of zij tijdelijk wordt aangesteld in tegenstelling tot vroeger. De 210 
huidige situatie is daarmee transparanter dan voorheen, maar een docent 4 zou het perspectief moe-
ten krijgen om zich te ontwikkelen naar docent 3.   
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt of er moet worden ingestemd. Raadslid Breetvelt antwoordt dat in-
stemmen met de beleidsnotitie niet te verantwoorden is naar de achterban. Raadslid Bekkenkamp 215 
meent dat de tijdelijkheid van functies beter verspreid moet worden over alle functies. Raadslid 
Markaki geeft aan dat dit is ingebracht, maar niet is overgenomen in de beleidsnotitie.  
 
Voorzitter Ó Nualláin constateert dat er consensus is dat er niet kan worden ingestemd, maar dat er 
nog moet worden nagedacht over bepaalde details. Raadslid Breetvelt geeft aan dat ze een aanzet zal 220 
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geven met een conceptbrief en dat de overige leden dan commentaar kunnen leveren (actiepunt). 
Voorzitter Ó Nualláin antwoordt dat dit akkoord is. Mocht er over de mail te veel discussie ontstaan, 
dan wordt de brief voor een volgende IV geagendeerd.    
  
Voorzitter Ó Nualláin gaat over op de kritische reflectie op informele overleggen die raadslid Breet-225 
velt heeft opgesteld naar aanleiding van dergelijke overleggen over de HR-Agenda. Hij geeft het aan 
eens te zijn met de argumenten van raadslid Breetvelt, maar ziet ook de voordelen van dergelijke 
overleggen. De bestuurder zou wel op de hoogte moeten worden gesteld van de bezwaren die zijn 
genoemd in het document. Raadslid Breetvelt geeft aan dat zij dit fijn zou vinden. De technische 
overleggen waren vroeger informatief van aard, maar zijn nu veranderd in een soort achterkamer-230 
tjespolitiek.    
 
Raadslid Rodenburg geeft aan dat technische overleggen in het algemeen handig zijn, zodat vergade-
ringen niet eindeloos duren. Hij is het wel eens met raadslid Breetvelt dat er geen discussies achter 
gesloten deuren moeten plaatsvinden. Raadslid Koster merkt op dat het bestuur de informele over-235 
leggen ziet als een onderhandeling, wat niet de bedoeling van dergelijke gesprekken is. Raadslid 
Breetvelt vult aan dat het ook niet transparant is naar de overige COR-leden.  
 
Raadslid Van der Pol geeft aan dat het stuk in deze vorm niet naar het CvB moet worden gestuurd, 
maar dat het moet worden geherformuleerd. Hij is wel voor constructief vooroverleg. Raadslid Van 240 
Tubergen is ook voor het behoud van technische overleggen, maar ziet dat ze bij de HR-Agenda niet 
goed zijn verlopen. Raadslid Wirken deelt de bedenkingen van raadslid Breetvelt. Hij vindt dat on-
derwerpen die in informele gesprekken zijn besproken ook in de reguliere vergaderingen moeten 
worden geagendeerd.  
 245 
Voorzitter Ó Nualláin en raadslid Kleverlaan zullen de kwestie voorleggen aan de collegevoorzitter. 
Zij zullen benadrukken dat technisch overleg van informatieve aard moet zijn en dat er niet onder-
handeld moet worden (actiepunt).   
 
7. Antwoordbrief CvB inz. samenwerkingsovereenkomst gecombineerde diensten 250 
Raadslid Donner geeft gezien de beperkte resterende vergadertijd kort aan wat er in de antwoord-
brief staat. Hij stelt dat er twee punten zijn overgenomen. Het punt over het overzicht van de kosten 
van de KvGR is echter niet overgenomen. Er kan in een OV worden gevraagd waarom dit niet is 
gedaan. Hij vraagt zich verder af of de reactie op het evaluatievoorstel voldoende is of dat daar een 
concretere toezegging over moet komen.  255 
 
8. Voorbespreking OV162 d.d. 01-09-2017 
Op de agenda staan het Uitvoeringsplan, de memo Universiteitsforum en het jaarverslag en jaarreke-
ning 2016. Het Uitvoeringsplan wordt ook door de GOR behandeld. Verder heeft het CvB de dienst-
directeuren al om aanvullingen gevraagd. Raadslid Donner geeft aan dat het Uitvoeringsplan goede 260 
bedoelingen heeft, maar weinig concreet is wat betreft de scope van de samenwerking. Een investe-
ringsoverzicht zou kunnen laten zien hoe groot het zal worden aangepakt. Het is goed om vragen te 
stellen tijdens de OV. Raadslid Donner vraagt de raadsleden verder goed na te denken over hoe de 
dienstverlening beter kan aansluiten bij de faculteiten.    
 265 
Over de memo Universiteitsforum wil voorzitter Ó Nualláin vragen of de academische gemeenschap 
niet misleid is met dit voorstel. Raadslid Rodenburg zal vragen waarom de oude Senaat blijft be-
staan.  
 
Raadslid Bekkenkamp wil laten uitzoeken waarom bij de UvA, in het bijzonder de FGw, zo weinig 270 
Aspasia-beurzen worden toegekend in vergelijking tot andere universiteiten. Ze zal dit inbrengen bij 
de rondvraag van de OV. 
 
9. Voorbespreking GV80 d.d. 25-08-2017 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de CSR vreest dat de gelden van de Wet studievoorschot niet 275 
naar onderwijs zullen gaan. De CSR zal dit inbrengen tijdens de GV. Raadslid Donner meldt dat er 
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waarschijnlijk geen discussie meer zal worden gevoerd over het proces. Het CvB heeft namelijk 
schriftelijk bevestigd dat de GV een instemmingsverzoek zal krijgen bij de begroting waarbij zal 
worden aangegeven waar er wijzigingen op de hoofdlijnen hebben plaatsgevonden. Verder zal er 
waarschijnlijk dadelijk worden gediscussieerd over de instellingscollegegelden. Raadslid Rodenburg 280 
vraagt zich af of de voorinvesteringen nog invloed hebben op de hoofdlijnen. Raadslid Donner ant-
woordt dat dit geen hoofdlijn is en dat het een apart instemmingsverzoek bij de begroting zal wor-
den.  
 
9. Rondvraag en sluiting 285 

• Raadslid Wirken vraagt naar aanleiding van het verslag of de COR na de raadpleging iets 
anders had kunnen doen dan positief adviseren over de locatie van de UB en of dit in de toe-
komst niet anders georganiseerd kan worden. Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat dit voor 
een toekomstige vergadering geagendeerd kan worden. 

• Raadslid Breetvelt geeft aan dat de heer Duisenberg is aangesteld als voorzitter van de 290 
VSNU. Zij vraagt of de COR hierover een mening heeft en of die kan worden medegedeeld 
aan het CvB. Voorzitter Ó Nualláin antwoordt dat dit te maken heeft met punt 10 van het 
Tienpuntenplan en stelt dat er tijdens de OV naar kan worden gevraagd.  

• Raadslid Markaki geeft aan dat zij per 1 september extra onderwijstaken krijgt en daarom 
stopt als COR-lid. Zij wil iedereen bedanken voor de goede samenwerking. Voorzitter Ó 295 
Nualláin dankt haar voor haar inzet en wenst haar veel succes met de onderwijstaken. Het 
DB zal zich beraden over wat er zal worden gedaan met het vertrek van raadslid Markaki uit 
het DB van de COR.  

 
Nadat voorzitter Ó Nualláin geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor 300 
de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.00 uur. 
 

 
Openstaande actiepunten 
 

 n.a.v. de IV d.d. 20-01-2017 
• Bekijken situatie UvA Q en mogelijk schrijven van nieuwe brief (commissie O&O). 

 n.a.v. de IV d.d. 25-08-2017 
• De secretaris van de universiteit spreken over het online platform voor de medezeggenschap (voor-

zitter Ó Nualláin).  
• Conceptbrief inz. de beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende balans’ 

opstellen (raadslid Breetvelt). 
• Conceptbrief inz. P-processen en P-dossiers opstellen (voorzitter Ó Nualláin en raadslid Terpstra). 
• Voorstellen tot aanpassing van de reglementen doen wat betreft de COR-verkiezingen (raadslid Van 

der Pol en raadslid Terpstra). 
 

 


	AGENDA
	Afwezig zonder bericht: -
	VERSLAG
	1. Opening en vaststelling agenda
	2. Mededelingen
	Tekstueel:
	Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.
	Naar aanleiding van:
	Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het CvB niet tegemoet is gekomen aan de technische eisen van de COR. Raadslid Terpstra vult aan dat ook de auditlog niet wordt genoemd in de nieuwste regeling. Die hoort zichtbaar in het dossier te staan. Verder zou...
	Voorzitter Ó Nualláin geeft aan opnieuw niet te willen instemmen gezien het niet tegemoet komen aan de eisen. De raadsleden geven aan het hiermee eens te zijn. Voorzitter Ó Nualláin en raadslid Terpstra zullen een conceptbrief schrijven (actiepunt).
	Raadslid Bekkenkamp geeft nog aan dat je als personeelslid niet zonder een medewerker van P&O je dossier kan inzien. Zij zal de situatie in een mail schetsen en sturen aan raadslid Terpstra. Raadslid Terpstra meent dat dit niet in overeenstemming met ...
	Raadslid Breetvelt geeft aan dat de beleidsnotitie ‘Tijdelijk en vast personeel: op weg naar een passende balans’ een pijndossier is. Ze meent dat de UvA geen kwalitatieve ambitie heeft, behalve het voldoen aan het minimale wat er in de cao staat. Bij...
	Raadslid Kleverlaan vreest dat er meer studentassistenten worden aangenomen, als er geen docenten 3 en 4 tijdelijk kunnen worden aangesteld. Raadslid Breetvelt antwoordt dat het niet haar ambitie is om alle functies tot vaste aanstellingen te maken. Z...
	Voorzitter Ó Nualláin vraagt wat er moet worden gedaan. Raadslid Wirken antwoordt dat er moet worden voorkomen dat het probleem zich verplaatst, namelijk naar het aannemen van meer student-assistenten. Raadslid Van der Pol schetst hoe de huidige situa...
	Voorzitter Ó Nualláin vraagt of er moet worden ingestemd. Raadslid Breetvelt antwoordt dat instemmen met de beleidsnotitie niet te verantwoorden is naar de achterban. Raadslid Bekkenkamp meent dat de tijdelijkheid van functies beter verspreid moet wor...
	Voorzitter Ó Nualláin constateert dat er consensus is dat er niet kan worden ingestemd, maar dat er nog moet worden nagedacht over bepaalde details. Raadslid Breetvelt geeft aan dat ze een aanzet zal geven met een conceptbrief en dat de overige leden ...
	Voorzitter Ó Nualláin gaat over op de kritische reflectie op informele overleggen die raadslid Breetvelt heeft opgesteld naar aanleiding van dergelijke overleggen over de HR-Agenda. Hij geeft het aan eens te zijn met de argumenten van raadslid Breetve...
	Raadslid Rodenburg geeft aan dat technische overleggen in het algemeen handig zijn, zodat vergaderingen niet eindeloos duren. Hij is het wel eens met raadslid Breetvelt dat er geen discussies achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Raadslid Koster...
	Raadslid Van der Pol geeft aan dat het stuk in deze vorm niet naar het CvB moet worden gestuurd, maar dat het moet worden geherformuleerd. Hij is wel voor constructief vooroverleg. Raadslid Van Tubergen is ook voor het behoud van technische overleggen...
	Voorzitter Ó Nualláin en raadslid Kleverlaan zullen de kwestie voorleggen aan de collegevoorzitter. Zij zullen benadrukken dat technisch overleg van informatieve aard moet zijn en dat er niet onderhandeld moet worden (actiepunt).
	Raadslid Donner geeft gezien de beperkte resterende vergadertijd kort aan wat er in de antwoordbrief staat. Hij stelt dat er twee punten zijn overgenomen. Het punt over het overzicht van de kosten van de KvGR is echter niet overgenomen. Er kan in een ...
	Op de agenda staan het Uitvoeringsplan, de memo Universiteitsforum en het jaarverslag en jaarrekening 2016. Het Uitvoeringsplan wordt ook door de GOR behandeld. Verder heeft het CvB de dienstdirecteuren al om aanvullingen gevraagd. Raadslid Donner gee...
	Over de memo Universiteitsforum wil voorzitter Ó Nualláin vragen of de academische gemeenschap niet misleid is met dit voorstel. Raadslid Rodenburg zal vragen waarom de oude Senaat blijft bestaan.
	Raadslid Bekkenkamp wil laten uitzoeken waarom bij de UvA, in het bijzonder de FGw, zo weinig Aspasia-beurzen worden toegekend in vergelijking tot andere universiteiten. Ze zal dit inbrengen bij de rondvraag van de OV.
	9. Voorbespreking GV80 d.d. 25-08-2017
	9. Rondvraag en sluiting

