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Startnotitie kwaliteitsafspraken

Geacht College van Bestuur,

Op 27 september jongstleden ontving de Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) uw
instemmingsverzoek betreffende de startnotitie voor de kwaliteitsafspraken. Middels deze brief
reageert de GV op dit instemmingsverzoek. De GV dankt het College van Bestuur voor het
vroegtijdig betrekken bij de opstelling van de startnotitie en uit haar waardering voor het
uitvoerig raadplegen van de academische gemeenschap om tot prioriteiten te komen. Deze
werkwijze heeft geleid tot een keuze voor thema’s waar de GV mee kan instemmen. De GV stemt
echter niet in met de startnotitie kwaliteitsafspraken, tenzij het decentrale budget op een
ongewogen manier verdeeld wordt over de faculteiten en er als uitgangspunt voor de
werkgroep ‘docentprofessionalisering’ kan worden gesteld dat de vervangingsgelden per
faculteit verdeeld worden, in plaats van een universiteitsbrede voorraad waar iedereen
aanspraak op kan maken. Graag licht de GV haar besluit verder toe.
De startnotitie stelt dat het grootste deel van het totale budget voor de kwaliteitsafspraken zal
worden doorgegeven aan faculteiten op basis van het gewogen aantal studiepunten, conform
het allocatiemodel. Dit budget dient voor de uitwerking van het facultaire thema ‘intensiever en
kleinschaliger onderwijs’. De GV deelt de mening dat het belangrijk is om het grootste deel van
het budget decentraal te beleggen, het is echter de voorgestelde verdeling van dit decentrale
budget waar de GV zich niet in kan vinden. Met de afschaffing van de basisbeurs (de oorsprong
van deze middelen) is studeren voor iedere student duurder geworden. Het is in de ogen van de
GV rechtvaardig tegenover deze studenten dat deze middelen zoveel mogelijk rechtmatig
terugvloeien in het eigen onderwijs (of op zijn minst de eigen faculteit). Het uitgangspunt voor
de keuze voor verdeling via het allocatiemodel is dat het voor faculteiten die een hoog of top
bekostigingsprofiel hebben kostbaarder is om investeringen in het onderwijs te doen. Hoewel
de GV absoluut erkent dat kostenverschillen er zijn in het onderwijs zelf, acht de GV het niet
vanzelfsprekend dat dit ook het geval is voor de investeringen die met de middelen van de
kwaliteitsafspraken gedaan zullen worden. Faculteiten zullen niet noodzakelijk kiezen voor

G ezamenlijke V ergadering

investeringen die ook daadwerkelijk duurder zijn voor de betreffende faculteit dan voor andere
faculteiten, zeker gezien de ruimte die het centrale thema laat voor faculteiten om zelf plannen
te maken. Omdat de middelen zowel een andere herkomst hebben als een ander doel dan het
gros van de rijksbijdrage acht de GV het juist om voor een andere verdeelmethode te kiezen,
een die is gebaseerd op het ongewogen aantal studiepunten.
De GV heeft ook een verzoek betreffende het centrale thema ‘docentprofessionalisering’. Een
deel van het budget voor dit thema zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe
cursussen, maar het grootste deel zal worden gebruikt voor vervangingsregelingen. Docenten
hebben vervanging nodig om aan een professionaliseringstraject te beginnen. Op dit moment is
in de startnotitie nog niet uitgewerkt wie er precies aanspraak kan maken op deze
vervangingsregelingen. De verantwoordelijkheid tot uitwerking hiervan is neergelegd bij de
werkgroep docentprofessionalisering, die een vertegenwoordiging kent van COR en CSR. De GV
zou graag als uitgangspunt voor de werkgroep willen nemen dat er naar een systeem wordt
gewerkt dat voor een eerlijke en inhoudelijke verdeling per faculteit zorgdraagt, en waar niet
op volgorde van binnenkomst van aanvraag wordt verdeeld.

De GV kan niet instemmen met de startnotitie zolang deze niet op bovenstaande twee punten is
aangepast. De GV hoopt dat de notitie spoedig aangepast kan worden, zodat de faculteiten en de
drie centrale werkgroepen door kunnen met het uitwerken van de onderdelen van het
uiteindelijke plan.

Ten aanzien van de uitwerking wil de GV tevens nog benadrukken dat de UvA-brede
investeringen vanuit de UvA-brede toekenning (denk aan de passende en goede
onderwijsfaciliteiten) verdeeld dienen te worden over alle vestigingen waar UvA-studenten
studeren, inclusief AMC en ACTA. Daarnaast wil de GV onderstrepen dat de middelen voor
docentprofessionalisering geenszins mogen worden gebruikt voor personeelsbeleid dat vanuit
de reguliere bedrijfsvoering moet worden geregeld.
Hoogachtend,
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