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Instemming startnotitie kwaliteitsafspraken

Geacht College van Bestuur,

Op 27 september jongstleden ontving de Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) uw
instemmingsverzoek betreffende de startnotitie voor de kwaliteitsafspraken. Op 26 oktober gaf
de GV aan niet in te kunnen stemmen, tenzij het decentrale budget op een ongewogen manier
verdeeld zou worden over de faculteiten en er als uitgangspunt voor de werkgroep
‘docentprofessionalisering’ zou worden gesteld dat de vervangingsgelden per faculteit verdeeld
worden, in plaats van een universiteitsbrede voorraad waar op volgorde van binnenkomst van
aanvraag budget verdeeld wordt.

In reactie op de brief van de GV heeft het College van Bestuur (hierna: CvB) bij de Gezamenlijke
Overlegvergadering van vrijdag 16 november toegezegd de aanbeveling over de toekenning van
gelden aan docentprofessionalisering over te nemen, maar het punt over de ongewogen
verdeling niet.

Na een herstemming heeft de GV op 29 november besloten alsnog in te stemmen met de
startnotitie kwaliteitsafspraken en laat daarmee haar bezwaren tegen het gewogen verdelen
van het decentrale budget van de kwaliteitsafspraken vallen.
De GV waardeert de inspanningen van het CvB om toe te lichten waarom het wil vasthouden
aan deze gewogen verdeling. Deze duidelijke toelichting, en het instemmen van de GV ten spijt,
houdt de GV ambivalente gevoelens over deze verdeling. De GV verbindt daarom aan haar
instemming de voorwaarde dat over drie jaar, voor de beoordeling van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie over de realisatie van het plan tot en met 2021, de inhoudelijke
uitwerking en de financiële implicaties van de kwaliteitsafspraken worden geëvalueerd, waarbij
de GV instemming krijgt op het daarna volgende beleid.

G ezamenlijke V ergadering

De GV kijkt uit naar de verdere uitwerking van de facultaire plannen en ziet ook de resultaten
van de drie centrale werkgroepen ‘Teaching and Learning Centres’, ‘Onderwijsfaciliteiten’ en
‘Docentprofessionalisering’ gaarne tegemoet.
Hoogachtend,
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