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1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslagen
- GV116 d.d. 13-11-2020;
- GV112 d.d. 03-07-2020;
- GV111 d.d. 26-06-2020 (o.v.b)
- GV110 d.d. 05-06-2020 (o.v.b.)
4. Stand van zaken – ethische commissie
5. Kwaliteitsafspraken
- Wijziging kwaliteitsafspraken EB
- Reflectie op de kwaliteitsafspraken - jaarverslag in februari
6. Instemmingsverzoek Universitaire master primair onderwijs
7. Aanvulling P&C kalender
8. Rondvraag en sluiting
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Koba, I. Muso, J. Nguyen, D. Rademaekers, D. Steenmeijer, K. Ullah
COR: E. Brouwer, D. Donner, N. Edwards, E. Grassiani, R. Huygens, C. Kleverlaan, N. Nagobi
(ambtelijk secretaris), T. Nieuwenhuizen, E. Pasman, G. van der Pol (vicevoorzitter van de GV), M.
Sanders, T. Walstra
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VERSLAG
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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Hol opent de vergadering om 10:02 uur.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Geen
3. Vaststelling verslagen
In de GV wordt afgesproken dat het GV-leden vrij staat om schriftelijke voorstellen van tekstuele
aard te kunnen doen, voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd. In de GV wordt afgesproken
dat voor dit verslag GV-lid Donner naderhand voorstellen van tekstuele aard zal e-mailen aan
cor@uva.nl.
GV-112 d.d. 03-07-2020
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Inhoudelijk
Geen.
Tekstueel
Het verslag wordt onder voorbehoud van de tekstuele wijzigingen gewijzigd vastgesteld.
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GV-116 d.d. 13-11-2020
Inhoudelijk
Geen.
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Tekstueel
Het verslag wordt onder voorbehoud van de tekstuele wijzigingen gewijzigd vastgesteld.
Ambtelijk secretaris (AS) Nagobi van de COR heeft doorgegeven dat de verslagen met nummers
110 en 111 voor vaststelling worden geagendeerd voor de eerst volgende GV.
4. Stand van zaken – ethische commissie
GV-Voorzitter Hol geeft aan dat dit onderwerp op verzoek van de CSR is geagendeerd en deelt mee
dat de CSR een concept brief voor het CvB heeft opgesteld inzake de stand van zaken rond de
huidige Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AISEC). Zij vraagt naar de stand van
zaken over dit onderwerp bij de COR, mede omdat beide gremia gesprekken met het CvB over dit
onderwerp hebben gevoerd. GV-vicevoorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR ook voornemens
was een brief op te stellen totdat het CVB de COR onlangs had medegedeeld dat het CvB zelf met
een document over dit onderwerp zal komen. Dit verbaasde de COR, omdat dit op deze wijze was
besproken met het CvB. De COR heeft het CvB hierover deze week geïnformeerd. GV-voorzitter
Hol antwoordt dat de CSR een dergelijke mededeling niet heeft gekregen. GV-lid Walstra stelt voor
dat de COR de brief van de CSR medeondertekent in GV-verband. GV-raadsleden Grassiani en
Kleverlaan geven aan dat de COR hier wel een redelijke redactietermijn voor nodig zullen hebben
alvorens tot ondertekening over te kunnen gaan. GV-lid Brouwer vraagt zich af in hoeverre dit
onderwerp een GV-onderwerp is. GV-lid Brouwer stelt deze vraag aan de hand van de nieuwe UR
die eraan zit te komen. Voorkomen moet worden dat hierdoor een ongewild precedent wordt
geschept. GV-voorzitter Hol geeft aan dat de CSR ervan overtuigd is iets van dit onderwerp te
vinden. Zo nemen bijvoorbeeld twee CSR-leden en andere studenten deel in de AISEC. GV-lid
Brouwer miskent dit standpunt van de CSR niet en doet daarom het voorstel dat de concept brief van
de CSR wel wordt ondertekend, maar dan namens de CSR, de COR en de GV samen. GV-lid
Grassiani benadrukt dat in de brief heel duidelijk het mandaat van de ethische commissie moet zijn
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omschreven. GV-voorzitter Hol deelt mee dat de COR begin volgende week de conceptbrief van de
CSR kan verwachten met het verzoek deze binnen een week mee te ondertekenen.
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5. Kwaliteitsafspraken
-

Wijziging kwaliteitsafspraken Economie en Bedrijfskunde (EB)
Reflectie op de kwaliteitsafspraken - jaarverslag in februari

GV-lid Steenmeijer geeft aan dat hij namens CSR-Commissie O&O en GV-lid Walstra namens de
COR-Commissie O&O zich hebben gebogen over dit geagendeerde onderwerp. Kern van de kwestie
is dat de Wijziging van de kwaliteitsafspraken bij Economie en Bedrijfskunde (EB) een facultaire
aangelegenheid is en dat de GV alleen dient te beoordelen of het medezeggenschapsproces goed is
verlopen. GV-vicevoorzitter Van der Pol voegt hieraan toe dat in de GV beoordeeld kan worden of
bij alle OR-en en FSR-en dit proces goed is verlopen. GV-lid Walstra deelt mee dat eind deze maand
een delegatie van de Commissies O&O van de COR en CSR een overleg zal hebben met Frank
Zuijdam en stelt voor dat om deze reden dit onderwerp voor een volgende GV weer wordt
geagendeerd.
6. Instemmingsverzoek Universitaire master primair onderwijs
De GV wordt gevraagd om in te stemmen met het starten van de nieuwe Universitaire Master
Primair Onderwijs met kenmerk 2021-008700 (UMPO), per d.d. 1 september 2022. De GV
bespreekt het instemmingsverzoek en zal vervolgens overgaan tot stemming. GV-lid Walstra stelt
vragen over de financiering van deze nieuwe master. GV-lid Steenmeijer antwoordt dat deze
opleiding meer kost dan een gewone master. De SR heeft ingestemd, omdat deze master ook als
zodanig wordt geoormerkt. De Student-Assessor Van Beek voegt aan dit antwoord toe dat de ORFMG (en FSR FMG) de bekostiging “hoog” als voorwaarde wil voor instemming. GV-lid Sanders
wil weten of deze master uniek is in zijn soort. GV-lid Grassiani antwoordt dat deze master een
uitbreid portfolio heeft en benadrukt dat er uitgebreid onderzoek naar deze nieuwe opleiding is
gedaan. Er bestaat momenteel een soortgelijke opleiding elders, maar de UMPO zal daar niet mee
concurreren.”
Nadat GV-voorzitter Hol heeft geconcludeerd dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn, wordt
er overgegaan tot de stemming (via een online poll) van de volgende poll:
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Stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met het starten van de nieuwe UMPO, per 1
september 2022:
21: Voor
1: Onthouding
Het stemvoorstel is aangenomen. De ambtelijk secretaris (AS) zal een brief opstellen (Actiepunt ASCOR Nagobi) en redactioneel voorleggen.
7. Aanvulling P&C kalender
GV-lid Donner legt uit dat de P&C kalender die de GV heeft ontvangen de financiële dossiers laat
zien die de GV in 2021 zal ontvangen. De GV is hierbij gevraagd om feedback te geven op de P&Ckalender. Dit document dient als instrument voor de COR en de CSR om tijdig hun aandacht op de
genoemde dossiers van de P&C kalender te vestigen. De GV heeft aangeven de uitkomsten te willen
weten van de SLA-cyclus die eraan zit te komen. Daarnaast heeft de GV in de feedback aangegeven
te willen weten hoe een aantal onderwerpen uit de bespreking van de Begroting 2022, de White
paper duurzaamheid en de Elektriciteitsnotitie worden opgepakt dit jaar. GV-lid Huygens voegt
hieraan toe dat het belangrijk is dat de GV het CvB zal vragen wanneer de uitkomsten van de SLAcyclus aan de GV, de CSR en de COR zullen worden voorgelegd. GV-lid Donner geeft aan dat deze
vraag zeker aan het CvB gesteld moet worden (Actiepunt GV- financiële commissies).
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De Student-Assessor Van Beek stelt vragen over de reactietermijn op een instemmings- of
adviesverzoek van 7 weken voor de centrale medezeggenschap en de termijn van 5 weken voor de
decentrale medezeggenschap. Hij wil met name weten of deze gremia zich hiervan bewust zijn,
aangezien de WHW een termijn van 6 weken hanteert. GV-lid Donner antwoordt dat deze afspraken
over de termijn van 5 en 7 weken in goed overleg met de gremia en bestuurders zijn gemaakt. De
achtergrond hiervan is om centrale medezeggenschap iets meer ruimte geven om besluiten te nemen.
De ervaring heeft geleerd dat de begrotings-procedure een complexe discussie betreft. Deze
werkwijze zorgt ervoor dat een en ander goed gestroomlijnd is. GV-lid Kleverlaan legt uit dat er
altijd op de wettelijke redelijke termijn kan worden teruggevallen indien men niet uit de voeten kan
met de gemaakte afspraak. GV-lid Donner benadrukt dat elke GV en nieuwe lichting van de COR en
de CSR van deze gemaakte afspraken over deze termijnen op de hoogte worden gesteld bij de
aanvang van hun zittingsperiode.
8. Rondvraag en sluiting
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GV-voorzitter Hol dankt allen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 10.40 uur.
De GV 2019 | 2020 heeft eerder afgesproken dat het goed zou zijn om een actiepunten lijst op te
nemen. Dit is een nieuw onderdeel van het verslag.
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Openstaande actiepunten GV
n.a.v. de GV-113 d.d. 04-09-2020
• Op verzoek van GV-lid Huygens zal AS-COR Nagobi de lijst met aanbevelingen en
belangrijke punten rondom Sociale Veiligheid delen met de GV. Actiepunt AS-COR
Nagobi: Dit document zal worden gedeeld voor de GV waarbij het rapport van de externe
commissie Sociale Veiligheid zal worden geagendeerd.
n.a.v. de GV-114 d.d. 02-10-2020
• De COR en de CSR zullen op korte termijn een ongevraagd advies schrijven over de vraag
hoe de UvA-brede ethische commissie beter kan functioneren. GV-voorzitter Hol en GVvicevoorzitter Van der Pol komen hierover terug op de eerst volgende GV. Actiepunt GVvoorzitter Hol en vicevoorzitter Van der Pol. Dit actiepunt is geagendeerd voor de GV van
d.d. 12-02-2021 en daarmee uitgevoerd
n.a.v. de GV-115 d.d. 06-11-2020: geen, allen zijn afgehandeld
n.a.v. de GV-116 d.d. 13-11-2020: geen, allen zijn afgehandeld
n.a.v. de GV-117 d.d. 12-02-2021
• T.a.v. het aangenomen stemvoorstel: De Gezamenlijke Vergadering stemt in met het starten
van de nieuwe UMPO, per 1 september 2022 zal de ambtelijk secretaris (AS) een brief
opstellen (Actiepunt AS-COR Nagobi) en redactioneel voorleggen.
• T.a.v. de SLA-cyclus zal de GV het CvB vragen wanneer de uitkomsten van de SLA-cyclus
aan de GV, de CSR en de COR zullen worden voorgelegd (Actiepunt GV- financiële
commissies).
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