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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 13.02 uur en heet iedereen van harte welkom. 50 
Hij vraagt of de agenda aan het einde van de mededelingen kan worden vastgesteld. De GV geeft 
aan hier geen bezwaar tegen te hebben.  
 
2. Mededelingen 

• Het instemmingsverzoek over de bacheloropleiding Cognition, Language and 55 
Communication is teruggelegd bij de facultaire medezeggenschap. Zodra het facultaire 
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traject is afgerond, wordt het opnieuw aan de GV voorgelegd. 
• Het instemmingsverzoek over de opheffing van de bacheloropleiding Latijnse Taal en 

Cultuur zal voor de GV van 8 december worden geagendeerd.  
• De antwoordbrief van het CvB over de evaluatie van de diensten zal ook worden besproken 60 

op de GV van 8 december.  
• De financiële commissies hebben vertrouwelijk een conceptversie van het allocatiemodel 

ontvangen en hebben deze besproken met de heren Lintsen en Boels. GV-voorzitter Van 
Helvoirt vraagt of er voor deze vergadering een agendapunt kan worden toegevoegd over 
het allocatiemodel en de verdere procedure. De GV is hiermee akkoord.  65 
De agenda wordt met het toevoegen van dit agendapunt vastgesteld.  

 
3. Vaststelling van het verslag van de 82e GV d.d. 06-10-2017 
Het verslag wordt zonder tekstuele aanpassingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag. 70 
 
4. Proces allocatiemodel 
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de GV enige tijd geleden het CvB om een GOV over een 
conceptversie van het allocatiemodel heeft gevraagd. Tot nu toe is daar nog niet op gereageerd door 
het CvB. Er heeft wel een technisch overleg plaatsgevonden over een conceptversie van het 75 
allocatiemodel. GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of een GOV over een conceptversie nog steeds 
de wens van de GV is.  
 
GV-lid Van Rees vraagt of de financiële commissies een GOV nodig achten met het oog op het 
concept dat zij hebben kunnen inzien. GV-lid Jaarsma antwoordt dat een GOV nodig is, zodat niet 80 
alleen een delegatie maar de gehele GV met de bestuurder kan spreken over het concept. GV-lid 
Van der Pol geeft aan graag meer informatie te willen en daarom voor een extra GOV te zijn. GV-
voorzitter Van Helvoirt stelt voor om hierover te stemmen. 
 
Stemvoorstel: de GV wijst het College nogmaals op het punt van haar brief over het organiseren 85 
van een GOV over een conceptversie van het allocatiemodel. Indien het College niet zou willen 
ingaan op dit verzoek, dan zal de GV reglementair alsnog een GOV uitroepen.  
Er wordt per acclamatie ingestemd.  
 
5. Ontwerpbegroting 2018 incl. ontwerp actualisatie Huisvestingsplan en contourennotitie ICT 90 
portfolio 
GV-voorzitter Van Helvoirt schetst kort hoe dit agendapunt behandeld zal worden. Eerst worden de 
facultaire adviezen doorgelopen. Vervolgens zal de ontwerpbegroting per paragraaf worden 
besproken en wordt er gekeken naar het HvP en de contourennotitie ICT portfolio. Ten slotte wordt 
het jaarverslag 2016 kort aangestipt.  95 
 
Facultaire adviezen 
De GV bespreekt per advies de belangrijkste punten. 
 
GOR 100 
De GOR heeft zich gebogen over de begrotingen van de  verschillende diensten. Bij de begroting 
van ICTS is er een groot tekort. Dit komt door verschillende werkpakketten, waarvoor grote 
inspanningen moeten worden geleverd in 2018. Het is goed om dit met de bestuurder te bespreken 
tijdens de GOV.  
 105 
13.15 uur GV-lid Proos betreedt de vergaderzaal.  
 
BAU heeft verder een klein budget. De GOR heeft aangeraden dit budget te verruimen. De 
bestuursstaf vraagt om anderhalf miljoen euro meer dan voorheen vanwege het diversiteits- en 
privacybeleid. Bij de overige diensten zijn er geen opmerkelijke zaken. De GOR heeft positief noch 110 
negatief geadviseerd.  
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OR en FSR FMG 
De OR en FSR hebben gezamenlijk negatief geadviseerd. Het voornaamste knelpunt is het tekort 115 
aan informatie, met name op domeinniveau. De OR en FSR menen dat er niet geadviseerd kan 
worden over een begroting waarover geen informatie beschikbaar is. Verder constateren de OR en 
FSR dat transparantie over het honorstraject ontbreekt en dat er een sterke stijging in 
huisvestingskosten is. Daarnaast is het vreemd dat er geïnvesteerd wordt in internationalisering, 
terwijl er grote tekorten zijn.  120 
 
OR en FSR ACTA 
De OR ACTA heeft een preadvies gegeven. Er wordt aangegeven dat grote projecten en speerpunten 
zichtbaarder moeten worden gemaakt in de begroting. Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt over 
de uitwerking van het besturingsmodel, die vertraging heeft opgelopen, en over de volgorde en 125 
samenhang van het curriculum. Verder wil de OR een plan van aanpak voor de uitslag van de NSE 
en vraagt de OR aanvullende informatie voor de behandeling van de definitieve begroting.  
 
De FSR maakt opmerkingen over het hergebruik van materialen in de bachelor en het gebrek aan 
tandartsdocenten. Verder is de FSR het eens met de opmerkingen van de OR. 130 
 
OR en FSR AMC 
De FSR laat weten niet inhoudelijk te kunnen reageren, aangezien de begroting niet inzichtelijk is op 
het gebied van onderwijs en onderzoek. De raad heeft om uitstel gevraagd.  
 135 
De OR is het eens met de FSR dat de informatie onvolledig is. De OR maakt wel opmerkingen over 
de hoge werkdruk en de NSE.  
 
OR en FSR FdR 
De OR is zeer positief. Er is een aanvullende afspraak gemaakt over het inzien van de 140 
afdelingsbegrotingen.  
 
De FSR is niet tevreden over het proces. Zo was de decaan vergeten de begroting naar de FSR te 
sturen. Er is toegezegd dat dit volgend jaar beter zal gaan. Inhoudelijk heeft de FSR als 
aandachtspunt aangegeven om de interne onderzoek/onderwijs allocatie inzichtelijk te maken.  145 
 
OR en FSR FEB 
De OR heeft negatief geadviseerd. De OR noemt de groeiende werkdruk en roept op tot het 
aannemen van meer personeel. Verder zijn er zorgen over de financierbaarheid van de 
onderzoeksactiviteiten en verschillende onzekere posten. GV-lid Van Tubergen merkt op dat de FEB 150 
in de meerjarenbegroting constant dezelfde cijfers opgeeft, terwijl de studenteninstroom sterk zal 
stijgen. De stijging van het aantal studenten zal ertoe leiden dat de inkomsten eveneens zullen 
stijgen. De begroting lijkt dan ook niet overeen te komen met de praktijk. Dit is geen goede 
meerjarenbegroting.  
 155 
De FSR heeft eveneens negatief geadviseerd. De FSR noemt dat de themabudgetten onduidelijk zijn 
en dat blended learning niet in de begroting is opgenomen. Ook zijn de redenen voor de bezuiniging 
op het Additioneel Budget Onderwijs niet helder. 
 
OR en FSR FGw 160 
De OR heeft positief geadviseerd, maar heeft wel een aantal opmerkingen onder meer over de GSH 
waar de komende jaren aanzienlijke tekorten op worden verwacht en over de stijging van de kosten 
van de diensten. Verder heeft de OR een extra opmerking over de loonstijgingen. De UvA wordt als 
geheel gecompenseerd door het ministerie van OCW. Vervolgens wordt dit geld verdeeld via het 
allocatiemodel. Dit is niet geheel eerlijk voor faculteiten als de FGw die veel personeel hebben maar 165 
waarvoor lagere bekostigingsfactoren in het allocatiemodel gelden.  
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De FSR heeft negatief geadviseerd. Zo is de FSR tegen de Venture Lab in de huidige vorm. Ook 
vindt de FSR het bezwaarlijk dat promotieplaatsen die gefinancierd worden uit de eerste geldstroom, 
verdwijnen en niet meer terugkomen. GV-lid Van der Pol merkt op dat het totale aantal 170 
promotieplaatsen niet lijkt te zijn afgenomen bij de FGw.  
 
OR en FSR FNWI 
De OR heeft positief geadviseerd, maar noemt wel een aantal zorgen. Zo komt er wel geld binnen 
door de groeiende instroom van studenten, maar wordt er geen extra geld aan het personeel besteed. 175 
Er is sprake van een stijgende werkdruk. Verder zijn er zorgen over de graduate schools die meer 
geld nodig hebben vanwege de grote toename in studenten.  
 
De FSR is ook tevreden. Wel noemt de FSR enkele zorgen rondom de studievoorschotmiddelen. De 
FSR wil dat de besteding van deze middelen gedetailleerder wordt uitgewerkt. Ook zijn er 180 
problemen rondom de huisvesting aangekaart. De decaan heeft al toegezegd hiervoor een werkgroep 
op te richten.   
 
Studentenraad AUC 
De studentenraad heeft negatief geadviseerd, omdat er te weinig informatie beschikbaar is om de 185 
begroting goed te beoordelen.  
 
Er zal worden nagegaan of er vanuit het personeel ook een advies is uitgegaan. 
 
Ontwerpbegroting 190 
De GV loopt de ontwerpbegroting door. 
 
GV-voorzitter Van Helvoirt haalt bij de inleiding van de ontwerpbegroting de middelen uit de Wet 
Studievoorschot aan. Dit jaar zijn de middelen lumpsum naar de faculteiten doorgeleid. Onder 
voorbehoud zou de GV al iets kunnen zeggen over hoe deze middelen in de toekomst besteed 195 
zouden moeten worden.  
 
Wat betreft het hoofdstuk aangaande de hoofdlijnen van de begroting merkt GV-lid Donner op dat 
de directeur Financiën heeft aangegeven dat in de definitieve begroting het tekort van 9,6 miljoen 
euro zal zijn teruggebracht naar 0. Het is niet geheel duidelijk hoe dit precies zal worden gedaan. 200 
 
GV-lid Jaarsma haalt het IDA fonds aan. Het CvB wil investeren in interdisciplinaire 
promotieplaatsen. GV-lid Jaarsma vindt dat dit bij de faculteiten zou moeten liggen. Een vraag 
hierover zal worden gesteld tijdens de GOV. 
 205 
14.05 uur GV-lid Van der Pol verlaat de vergadering.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt ziet op pagina 16 dat een deel van de instellingscollegegelden wordt 
gebruikt voor beurzen voor internationale studenten. Het lijkt dat internationale studenten op deze 
manier hun eigen beurzen financieren. GV-voorzitter Van Helvoirt wil dit tijdens de GOV 210 
aankaarten. Verder geeft hij naar aanleiding van pagina 18 aan dat het onderwijsgeld niet allemaal 
lijkt te worden uitgegeven. Hij vraagt zich af wat hiervoor de reden is, aangezien het allocatiemodel 
Onderwijs al minstens vier jaar positief draait. Daarbij draait het allocatiemodel Onderzoek een 
negatief resultaat. Hiernaar zou ook tijdens de GV kunnen worden gevraagd. GV-lid Donner geeft 
aan dat het resultaat voor onderzoek wel steeds kleiner wordt in de prognose. Wat betreft het 215 
resultaat van het allocatiemodel Onderwijs licht hij toe dat er een bepaalde hoeveelheid geld aan 
onderwijs wordt toegewezen en dat wordt soms niet allemaal opgemaakt door de vaste posten. Dat 
betekent dat de faculteiten een reserve kunnen opbouwen. 
 
Op pagina 26 van de ontwerpbegroting staat een afwijking op de kaderbrief. ICTS vraagt, zoals ook 220 
aangegeven in het advies van de GOR, meer geld, onder meer vanwege de overstap naar Windows 
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10 wat een upgrade van de computers vraagt. Ook kost een 24 uur supportsysteem extra geld. GV-
vicevoorzitter Ó Nualláin vindt het vreemd dat er zoveel geld nodig is. Hij is van mening dat dit geld 
beter besteed kan worden. GV-lid Rodenburg merkt op dat in het technische overleg is aangegeven 
dat er getracht wordt dit bedrag naar beneden te brengen. De studentassessor, Linda van Exter, geeft 225 
met toestemming van de GV aan dat ICTS heeft beargumenteerd dat er veel achterstallig onderhoud 
is en de UvA bij de tijd moet blijven. Het bedrag is gereserveerd voor meerdere ICT-projecten, niet 
alleen de upgrade naar Windows 10. 
 
Over de facultaire begrotingen vraagt GV-lid Van Tubergen of de facultaire begrotingen mee 230 
kunnen worden gestuurd met de adviezen. Er wordt nu uitgegaan van adviezen, maar er kan niet 
worden gekeken naar de stukken waarover de adviezen gaan. GV-lid Donner vraagt of de 
begrotingen waar de decentrale medezeggenschap advies over geeft dezelfde zijn als de begrotingen 
die in de ontwerpbegroting zijn opgenomen. GV-lid Van Tubergen geeft aan dat dit niet dezelfde 
begrotingen zijn. De decentrale raden zien bijgestelde begrotingen. Hij stelt dat de GV de meest 235 
actuele versie van de begrotingen moet ontvangen. 
 
HvP 
In het HvP wordt huisvesting in relatie tot internationalisering genoemd. Er zijn echter geen 
projectplannen voor internationale studenten opgenomen. De GV wil de bestuurder hiernaar vragen. 240 
Ook staat er dat de studieplekken via parameters uit 2007 zijn berekend. GV-voorzitter Van Helvoirt 
vraagt zich af hoe actueel deze parameters zijn. GV-lid Murgia is benieuwd of de verschillende 
soorten studieplekken, bijvoorbeeld high intensity en low intensity, zijn meegenomen. Dit zal tijdens 
de GOV aan de bestuurder worden gevraagd.  
 245 
GV-lid Van Tubergen maakt een algemene opmerking over het HvP. Hij meent dat nu de gebouwen 
zijn gerealiseerd, er aandacht moet komen voor de interne ontwikkeling van de gebouwen. Er moet 
blijven worden geïnnoveerd. GV-lid Van Tubergen wil in het advies opnemen dat er een 
meerjarenplan voor onderwijskwaliteit moet worden opgesteld.  
 250 
ICT portfolio 
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het systeem voor open access een commercieel systeem 
van een commerciële uitgever is. Dit hoeft echter niet tijdens de GOV te worden genoemd.  
 
Jaarverslag en jaarrekening 2016 255 
GV-voorzitter Van Helvoirt leest uit het jaarverslag 2016 dat de UvA systematisch geld overhoudt. 
Hij wil een overzicht van het reservebeleid zien. Raadslid Rodenburg geeft aan dat alle 
onderwijsinstellingen reserves opbouwen. GV-lid Donner merkt op dat bijvoorbeeld de FNWI, de 
FEB en AMC een andere vorm van onderzoeksfinanciering hebben, gezien die faculteiten gelden 
voor meerjarige projecten in een keer overgemaakt krijgen. Die gelden worden dan aanvankelijk als 260 
reserves geboekt en vervolgens geleidelijk afgebouwd. Faculteiten moeten daarnaast ook reserves 
opbouwen. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat hij wil weten wat er in de reserves zit en wat er 
met dit geld gebeurt. 
 
6. Voorstel aanpassing reglement en huishoudelijk reglement GV 265 
Vanwege gebrek aan vergadertijd wordt dit agendapunt verschoven naar de volgende vergadering. 
 
7. Voertaal GV 
GV-member Todercan wrote a statement regarding the language policy of the GV. The current 
language policy of the GV is that the Dutch speaking members speak Dutch and the non-Dutch 270 
speaking members speak English. GV-member Todercan indicates that his Dutch is not good 
enough to understand what the Dutch speaking members say. At the moment there are three 
international students who are member of the CSR and therefore the GV. It does not affect the 
quorum if three members do not participate and vote during meetings. However, due to 
internationalization it is possible that the number of international members will increase. GV-275 
member Todercan wants to know if the language policy could be changed.  
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GV-member Rodenburg asks if the international students in the CSR are learning Dutch. GV-
member Todercan answers that he is learning Dutch, but he still has a lot to learn before he will be 
able to understand the language properly. GV-member Rodenburg states that it is not good that the 280 
UvA is attracting international students while not providing proper Dutch courses.  
 
A few GV-members suggest that the minutes could be translated simultaneously via an app or a 
program. GV-chair Van Helvoirt decides that possible solutions can be proposed via email and 
discussed during a future GV.   285 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Vanwege gebrek aan vergadertijd is de rondvraag komen te vervallen.  
 
GV-voorzitter Van Helvoirt bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de 290 
vergadering om 14.58 uur.  




