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VERSLAG 
 45 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 10.04 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
 
2. Mededelingen  50 

• De werkgroep voor de evaluatie van het Draaiboek Opleidingsaanbod bestaat uit GV-leden 
Walstra, Gonzalez, Colenbrander en Shams.  

 
3. Vaststelling van het verslag van de 92e GV d.d. 12-10-2018 
De vaststelling van het verslag wordt verschoven naar de volgende vergadering. 55 
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4. Conceptbegroting 2019 incl. concept actualisatie Huisvestingsplan en contouren ICT-
projectportfolio 
De GV loopt eerst de adviezen van de decentrale raden door en bespreekt vervolgens enkele 
algemene onderwerpen van de conceptbegroting.  60 
 
Advies FMG 
De OR en FSR hebben gezamenlijk positief geadviseerd. Uit het advies blijkt dat het proces goed is 
gegaan bij de FMG. De OR en FSR merken op dat de transparantie van de begroting beter is dan 
voorheen, maar nog niet optimaal. Verder maken de raden zich onder meer zorgen over de 65 
verhouding tussen het personeel en het stijgende aantal studenten en de ontwikkeling van de 
huisvestingskosten. Ook vragen de raden zich af wat de toenemende internationalisering betekent 
voor de universiteit.  
 
GV-lid Rodenburg stelt dat er steeds meer studenten komen, maar vanuit de overheid komt niet 70 
meer geld. Het is de vraag of dit wel een wenselijke situatie is. GV-voorzitter Voorbergen geeft aan 
dat de verwachtingen die worden geschept bij internationale studenten moeten worden waargemaakt. 
Het is onduidelijk of dit nu wel gebeurt. GV-lid Kraal ziet dat het systeem al wringt. Internationale 
bachelorstudenten hebben bijvoorbeeld andere begeleiding nodig dan internationale 
masterstudenten. Het vraagt ook veel van het ondersteunend personeel, bijvoorbeeld van 75 
studieadviseurs. GV-lid Breetvelt vult aan dat er ook moet worden gekeken naar de arbeidsmarkt. 
Grote hoeveelheden studenten volgen onderwijs waarvan het arbeidsmarktperspectief niet helder is.  
 
Advies FNWI 
De FSR adviseert negatief. De raad noemt in zijn brief drie zorgpunten, namelijk het ontwikkelen 80 
van een technische opleiding, de grote reserves van de faculteit en het gegeven dat het 
diversiteitsbeleid zich alleen richt op gender. Wat betreft de reserves stelt de FSR dat die ook naar 
het onderwijs moeten gaan.  
 
GV-voorzitter Voorbergen merkt op dat de technische opleiding waarvoor veel studenten worden 85 
verwacht, maar waar de FSR op tegen is, bij de GOV moet worden besproken. GV-lid Colenbrander 
signaleert dat de opleiding wel nog ter instemming aan de GV moet worden voorgelegd. 
 
De OR FNWI vindt de reserves ook zeer hoog. GV-lid Rodenburg geeft aan dat een deel van de 
reserves wordt verklaard door de vele vacatures in de informaticarichtingen die moeilijk kunnen 90 
worden gevuld. Dit staat in contrast met veel andere instituten waar een grote druk is om externe 
financiering binnen te halen. Voor de experimentele instituten zorgt daarbij de jaarlijkse stijging van 
de vastgoedkosten voor druk op de begroting. De reserves mogen niet direct worden ingezet.  
 
GV-lid Breetvelt vindt dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de arbeidsmarkttoelage. Het 95 
tekort aan docenten is een variabel gegeven, afhankelijk van het in voldoende mate inzetten van de 
arbeidsmarkttoelage. GV-lid Van den Berg geeft aan dat hetzelfde probleem speelt bij de FEB. Het 
is goed om tijdens de GOV te vragen naar de reserves van de FEB en FNWI.  
 
Advies FGw 100 
De FSR geeft aan dat de begroting twee weken te laat is aangeleverd. De FSR noemt verder onder 
meer de constant stijgende kosten van de diensten als aandachtspunt. 
 
De OR vindt eveneens de stijgende kosten van de diensten zorgelijk. Verder is het opvallend dat de 
FGw nog steeds moet bezuinigen, maar dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de reserves. 105 
Daarbij wordt er op de FGw wel heel voorzichtig begroot. Het is vervelend als er personen moeten 
vertrekken vanwege bezuinigingen, maar er aan het einde van het jaar toch geld over blijkt te zijn. 
 
GV-lid Rodenburg merkt op dat in het technisch overleg werd uitgelegd dat reserves alleen tijdelijk 
mogen worden gebruikt. Ook werd er benadrukt dat de inzet van reserves baat moet hebben in de 110 
toekomst. Wat betreft de kosten van de diensten noemt GV-lid Huygens dat de SLA’s belangrijke 
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instrumenten zijn om de kosten en kwaliteit te bewaken.  
 
Advies FdR 
Het proces is merkwaardig verlopen op de FdR. Zo heeft de OR meerdere overleggen gehad en heeft 115 
positief geadviseerd. De FSR heeft daarentegen de begroting veel te laat ontvangen en is negatief 
gestemd. 
 
GV-voorzitter Voorbergen vindt de verhouding tussen PPLE en de rest van de faculteit opvallend. 
Het lijkt alsof PPLE de rest van de faculteit financieel omhoog trekt. Dit lijkt wat oneerlijk, omdat 120 
de studenten van PPLE meer collegegeld betalen voor hun opleiding. GV-lid Colenbrander vindt dat 
er weinig over vermeld staat in de begroting, terwijl de FEB en FdR er wel veel winst op lijken te 
maken.  
 
GV-lid Kraal vraagt of het geld van AUC ook naar de FNWI gaat. GV-lid Rodenburg antwoordt dat 125 
dit niet zo is en dat AUC organisatorisch losstaat van de FNWI. GV-lid Sluijs vindt het opvallend 
dat opleidingen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, op verschillende manieren zijn 
georganiseerd. GV-lid Colenbrander geeft aan dat er tijdens de GOV kan worden gevraagd naar hoe 
interdisciplinaire instituten en opleidingen als AUC en PPLE in de begroting worden opgenomen.  
 130 
Advies FEB 
De OR FEB is voornemens om negatief te adviseren. Een van de redenen hiervoor is de stijging van 
de reserves die grotendeels is ontstaan vanwege het niet vullen van vacatures. De decaan wil 
desondanks niet zijn aanstellingsbeleid veranderen. De OR roept op om de reserves wel in te zetten. 
Verder zouden de posten moeten toenemen door de groei van de studentaantallen. Voor de tweede 135 
en derde geldstroom zijn ook groeiambities doorgegeven. Beide staan echter als stabiel aangegeven 
in de begroting. 
 
GV-lid Van den Berg geeft aan dat het voor de FSR niet duidelijk was wat er moest worden gedaan. 
De begroting is in het Nederlands opgesteld, terwijl de gehele FSR bestaat uit niet-140 
Nederlandssprekende studenten. Er was geen begeleiding. De FSR heeft positief geadviseerd zonder 
opmerkingen, nadat de raadsleden in een middag vluchtig de begroting hebben doorgenomen met de 
penningmeester van vorig jaar. Er zijn echter wel degelijk opmerkelijke zaken in de begroting te 
lezen.  
 145 
GV-voorzitter Voorbergen stelt dat het goed zou zijn als voortaan vroeg in het proces iedere OR en 
FSR spreken met de desbetreffende directeur bedrijfsvoering en controller. Bij sommige faculteiten 
is dat al gebruikelijk, zoals bij de FMG en FdG. 
 
GV-lid Gonzalez geeft aan de kwestie met de FSR te zullen aankaarten bij de voorzitter van de OR. 150 
 
Advies FdG 
De OR en FSR hebben beide vragen bij de positie van het AMC in het allocatiemodel en hoe de 
verdeelsleutel is. De RvB zal hierover nog een keer met CvB-lid Jan Lintsen spreken. Tot nu toe kan 
echter nog niemand uitleggen in welke ingroeistructuur het AMC zit. Het AMC is ook niet duidelijk 155 
zichtbaar in het HvP. 
 
Advies ACTA 
De OR ACTA heeft zijn brief in concept gestuurd. Een aandachtspunt is dat er volgend jaar veel 
nieuwe bestuursleden moeten worden aangesteld. Verder is de accreditatie belangrijk en is het 160 
detailniveau van de begroting minimaal.   
 
GV-lid Breetvelt geeft aan dat er centraal moet worden gekeken of er bijvoorbeeld beleidsbudgetten 
moeten worden ingezet voor Tandheelkunde. ACTA heeft een maatschappelijke relevantie. GV-
voorzitter Voorbergen geeft aan dat het goed is om te bespreken in de GOV. 165 
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Advies AUC 
De studentenraad had aanvankelijk problemen met de begroting die niet compleet leek te zijn, 
waarna er enkele gesprekken zijn gevoerd. De studentenraad is nu tevreden met de informatie en zal 
nog een advies schrijven. Opvallend is dat de studentenraad meent instemmingsrecht op de 170 
begroting te hebben, omdat de medezeggenschapsrechten van de VU kunnen worden afgeleid. Bij de 
VU heeft de facultaire medezeggenschap instemmingsrecht op de begroting. 
 
GV-lid Pasman merkt op dat het belangrijk is dat de medezeggenschap van het AUC benadrukt dat 
volgend jaar eerder de volledige begroting moet worden geleverd. Alle getallen zijn nodig om 175 
koppelingen goed te kunnen maken.  
 
Advies GOR 
GV-lid Kraal geeft aan dat binnen korte tijd veel deelbegrotingen moesten worden doorgenomen. 
GV-lid Huygens merkt op dat meer standaardisatie nodig is. Ook moet inzichtelijk worden of vraag 180 
en aanbod nog goed op elkaar aansluiten.  
 
GV-lid Huygens merkt nog op dat de GV moet letten op de stijgende huisvestingslasten. GV-lid 
Rodenburg noemt hierbij de FNWI waar de situatie nijpend is. Ieder jaar stijgen de kosten. GV-lid 
Pasman geeft aan dat dit ook externe redenen heeft. De markt is sinds enige tijd zeer snel 185 
aangetrokken.  
 
GV-voorzitter Voorbergen schorst de vergadering voor een pauze van 11.03 uur tot en met 11.11 
uur. 
 190 
11.04 uur GV-lid Gritsay treedt de vergaderruimte binnen. 
 
De GV bespreekt het begrotingsproces in het algemeen. Bij veel raden is dit jaar het proces niet goed 
verlopen. Vorig jaar werd het tijdspad aangepast om het proces voortaan juist beter te laten verlopen. 
Een meerderheid van de GV geeft aan dat dit tijdens de GOV moet worden aangekaart. GV-lid 195 
Huygens merkt op dat er dit jaar onvoldoende zicht is geweest en dat de medezeggenschap is 
opgejaagd. GV-lid Kraal noemt de GOR als voorbeeld, waar deelbegrotingen pas op 16 oktober 
werden aangeleverd en er al op 8 november advies moest worden gegeven. Zij stelt dat er harder 
moet worden gereageerd, als de begroting niet op tijd wordt aangeleverd.  
 200 
GV-lid Rodenburg geeft aan dat er ook rekening moet worden gehouden met de financiële cyclus. Er 
kan niet te veel tijd worden genomen voor de begroting, aangezien dat negatieve gevolgen zou 
hebben voor de rest van het jaar. Daarbij veranderen de cijfers continu. GV-lid Grassiani meent dat 
het probleem ligt bij de aanlevering op decentraal niveau. Dit zou beter moeten, zoals bij de FMG. 
 205 
GV-voorzitter Voorbergen gaat in op een ander discussiepunt. Hij vindt het opmerkelijk dat er voor 
ICT 5 miljoen euro wordt weggezet zonder dat daar een bestemming voor wordt genoemd. 
Verschillende GV-leden geven aan dat hier meer helderheid over moet komen. GV-lid Breetvelt 
vindt het verder bedenkelijk dat er staat dat de ICT van de UvA leidend moet zijn. Dat zou ‘adequaat 
en doeltreffend’ moeten zijn. GV-lid Kraal merkt op dat het eerst intern beter moet zijn geregeld, 210 
voordat er wordt gesproken van ‘leidend’ zijn. Er zijn geregeld toestanden met de digitale systemen.  
 
GV-lid Pasman vraagt of er binnen de diensten een plan is geschreven waarin de minimale 
basiskwaliteit is vastgelegd. Wanneer er een dergelijk plan is, dan kan er een doorrekening worden 
gemaakt met de financiële effecten. Er wordt te vaak te weinig gestuurd op kwaliteit. GV-lid 215 
Huygens merkt op dat er wordt gekeken naar de verhouding tussen kwaliteit en prijs, maar het kan 
scherper. Er moet meer worden opgehaald bij de faculteiten, zodat de diensten op maat kunnen 
worden geleverd.  
 
GV-voorzitter Voorbergen haalt de reserves nogmaals aan. Hij stelt dat het belangrijk is dat er meer 220 
risico’s worden genomen. GV-lid Pasman is het hiermee eens. Hij merkt op dat FP&C dat ook vindt 
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en dat er vanuit centraal de mogelijkheid wordt geboden om een deel van de reserves sneller in te 
zetten. Het inzetten van reserves dient wel wat op te leveren. GV-lid Rodenburg vindt de regels 
rondom het gebruik van de reserves te beperkend. Soms moeten er gaten worden opgevuld.  
 225 
GV-lid Grassiani geeft aan dat de FMG gebruik heeft kunnen maken van een deel van de reserves. 
GV-vicevoorzitter Van der Pol herhaalt dat dit bij de FGw anders is. Er verdwijnen nu specialismes 
die misschien op termijn wel weer terug moeten komen vanwege groeiende studentaantallen, maar 
dan is het personeel al weg. GV-lid Pasman vindt dat er moet worden gestreefd naar een 
aannemelijkheidsfactor om te kijken of een investering nodig is.   230 
 
GV-lid Rodenburg verheldert nog dat het streefpercentage voor reserves tien procent is. De 
faculteiten kunnen onder het streefpercentage zitten, maar dan moet er wel op een gegeven moment 
weer naartoe worden gewerkt.  
 235 
GV-voorzitter Voorbergen vraagt of de GV nog iets wil zeggen over schakeltrajecten. GV-lid 
Gonzalez antwoordt dat het CvB in eerdere GOV’s vertelde dat er onderzoek naar schakeltrajecten 
zou worden gedaan. Er moet worden gevraagd naar de stand van zaken omtrent dit onderzoek. GV-
lid Van den Berg merkt op dat er ook een realistischer budget nodig is voor schakelstudenten.  
 240 
GV-voorzitter Voorbergen noemt tot slot de wijze waarop de kwaliteitsafspraken in de begrotingen 
zijn opgenomen. Hij geeft aan dat dit duidelijker moet, conform hetgeen landelijk is afgesproken. 
GV-lid Van den Berg beaamt dat het volgbaar in de begroting moet staan. Bij sommige facultaire 
begrotingen is het echter onduidelijk waaraan de middelen worden besteed.  
 245 
Samenvattend heeft de GV in ieder geval de volgende punten over de begroting om in te brengen 
tijdens de GOV van volgende week: 

• De begrotingen moeten helderder worden opgesteld voor de medezeggenschap. Daarbij 
moet de besteding van de studievoorschotmiddelen duidelijker naar voren komen in de 
begrotingen.  250 

• Het proces is op verschillende faculteiten niet goed verlopen.  
• Inzicht in de gevolgen van internationalisering voor de universiteit is gewenst. 
• De reserves van de FEB en FNWI moeten worden uitgelegd. Daarnaast kan er worden 

gevraagd naar de situatie op de FGw waar de reserves niet worden ingezet. 
• Er is onduidelijkheid rondom het weinige gebruik van de arbeidsmarkttoelage, terwijl veel 255 

vacatures niet gevuld kunnen worden. 
• De kostenstijging van de diensten roept vragen op. 
• Een realistischer budget voor schakelstudenten is nodig. De GV is tevens benieuwd naar het 

onderzoek naar de schakeltrajecten.  
• Verheldering is nodig ten aanzien van de voorgenomen investering voor ICT die verder 260 

geen toelichting bevat. 
• Toelichting is gewenst op de wijze waarop interdisciplinaire instituten en opleidingen als 

PPLE en AUC in de begroting worden opgenomen.  
• De GV ontvangt graag meer uitleg over de technische opleiding waartegen de FSR FNWI 

bezwaar maakt. 265 
• Toelichting is gewenst op de huidige uitdagingen binnen ACTA. 
• De ingroeistructuur van het AMC in het allocatiemodel behoeft nadere uitleg. 

 
5. Startnotitie kwaliteitsafspraken 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat er in de middag een GOV wordt gehouden over het besluit 270 
van de GV om niet in te stemmen met de startnotitie kwaliteitsafspraken. In de brief heeft de GV 
voorgesteld om de middelen via de ongewogen studiepunten te verdelen. Dit lijkt een compromis ten 
opzichte van een gewogen verdeling conform het allocatiemodel en een ongewogen verdeling op 
basis van de (ongewogen) studentaantallen, waarvoor de VU kiest en waarvoor de UvA had gekozen 
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bij de voorinvesteringen. In het laatste geval zou bijvoorbeeld de FdG aanzienlijk minder middelen 275 
ontvangen.  
 
GV-lid Rodenburg vindt dat de GV een foute beslissing heeft genomen door niet in te stemmen met 
de startnotitie. Het allocatiemodel ziet erop toe dat middelen op een rechtvaardige manier worden 
verdeeld. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat er als GV is besloten om niet in te stemmen met 280 
de startnotitie. Dat is dan ook het standpunt dat tijdens de GOV wordt uitgedragen. Het CvB zal 
waarschijnlijk toelichten waarom een gewogen verdeling volgens hen preferabel is. De GV kan 
volgende week eventueel het genomen besluit heroverwegen. GV-lid Pasman geeft aan het goed te 
vinden om het standpunt en de toelichting van het CvB aan te horen.  
 285 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat het CvB waarschijnlijk zal vragen waarom de GV de 
ongewogen verdeling prefereert. Daarbij kunnen ze aangeven dat de GV afwijkt van het 
Sectorakkoord waarin is aangegeven dat de middelen vanuit OCW gewogen worden doorgegeven 
aan de universiteiten. Het Sectorakkoord is door verschillende bonden ondertekend. GV-lid Van den 
Berg antwoordt dat bij het nemen van het besluit de herkomst van de middelen zwaar heeft gewogen 290 
voor de GV. Alle studenten is hetzelfde bedrag ontnomen. Dit moet duidelijk worden gemaakt aan 
het CvB. Verder gaan de vakbonden niet over de lokale medezeggenschap. Het is niet bindend.  
 
6. Rondvraag en sluiting 

• GV-lid Pasman wordt vanaf volgende week voor vier weken gedetacheerd op Bonaire. 295 
• GV-lid Gritsay vraagt of er al wordt gekeken naar een oplossing voor de taalkwestie binnen 

de GV. GV-lid Kraal antwoordt dat zij vertaalbureaus heeft benaderd die op korte termijn 
zullen reageren.   

 
GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 12.01 uur.   300 


