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Aanwezig: 
CSR: J. van den Berg, S. ten Brink, C. Colenbrander, A. Gritsay, D. Nelck, S. Shams (aanwezig tot 
en met 12.37 uur), M. Sprinkhuizen, L. van Veen, R. Voorbergen (voorzitter van de GV)  35 
COR: J. Bekkenkamp, C. Kleverlaan, S. Landhuis, G. van der Pol (vicevoorzitter van de GV), P. 
Rodenburg, M. Sluijs, O. van Tubergen 
 
Afwezig: 
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VERSLAG 
 45 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 11.50 uur. Hij stelt voor om de conceptbrief 
over de beleidsprioriteiten voor de kaderbrief 2020 en de financiële cyclus toe te voegen aan de 
agenda. Er zijn tijdens de redactionele ronde namelijk verschillende opmerkingen gestuurd die 
plenair moeten worden besproken. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  50 
 
2. Mededelingen  

• Er wordt aangegeven dat er binnenkort eerste kennismakingsgesprekken worden gehouden 
met de mogelijke kandidaten voor het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de 
medezeggenschap. Begin april vinden waarschijnlijk de draagvlakgesprekken plaats.  55 
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3. Kwaliteitsafspraken: uitwerking centraal - decentraal  
GV-voorzitter Voorbergen vraagt alle leden wat zij van de zojuist gegeven antwoorden van het CvB 
vinden. De GV-leden vinden het goed dat er nog twee technische overleggen worden gepland, over 
de tussentijdse evaluatie enerzijds en de verantwoording voor onderwijsfaciliteiten anderzijds, voor 60 
meer helderheid. Een groot deel vindt verder dat op het moment de tussentijdse evaluatie nog te 
vaag is. Daarnaast hebben sommige leden nog steeds bedenkingen bij de deelname van de externe 
partij bij de bijeenkomsten van de werkgroep Docentprofessionalisering. Een deel wil het houden op 
het wijzen op het juridisch kader. De medezeggenschap hoort daarbij in de werkgroep voor de 
aanbesteding te zitten.  65 
 
GV-lid Van Tubergen vindt een evaluatie halverwege te laat om nog te kunnen bijsturen. Hij pleit 
ervoor om eerder al te evalueren. GV-lid Van Veen vraagt of er tussentijds wordt gemonitord. GV-
lid Van den Berg antwoordt dat het thema onderwijsfaciliteiten elk jaar een evaluatiemoment heeft. 
GV-lid Sprinkhuizen merkt op dat voor de TLC’s elk jaar een jaarverslag en planning worden 70 
opgemaakt. Deze stukken worden voorgelegd aan verschillende gremia. GV-lid Colenbrander geeft 
aan dat voor docentprofessionalisering er geen tussentijdse monitoring is ingepland. GV-lid 
Kleverlaan reageert dat de faculteiten kunnen bijhouden hoeveel BKO’s en SKO’s worden gehaald. 
Er kan een lijst worden opgesteld voor de resultaten die moeten worden behaald.  
 75 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat bij het technisch overleg aangaande de evaluatie de insteek 
van de GV van tevoren helder moet zijn. Hij stelt voor dat een werkgroep het gesprek voorbereidt. 
De werkgroep kan via mail vervolgens de mogelijke spreekpunten voorleggen aan de GV, waarna 
het kan worden ingebracht bij het technisch overleg. Het uitgangspunt is om naast de evaluatie ook 
goed tussentijds te monitoren.  80 
 
GV-lid Van Tubergen voegt toe dat het doel van de evaluatie helder moet zijn. Slechts evalueren om 
te evalueren moet worden voorkomen. GV-lid Sluijs stelt voor om de monitoring te laten aansluiten 
op de PDCA cyclus. GV-lid Van Veen stelt dat het tevens goed is om te benadrukken dat kwaliteit 
ook moet worden meegenomen bij de evaluatie, ondanks dat het niet in het Sectorakkoord wordt 85 
genoemd. 
 
Wat betreft de onderwijsfaciliteiten merkt GV-voorzitter Voorbergen op dat het technisch overleg 
wordt afgewacht. GV-lid Van Tubergen wijst op het Programma van Eisen. Ten opzichte daarvan 
moet zichtbaar worden gemaakt dat de kwaliteitsgelden voor extra investeringen worden gebruikt.  90 
 
Over docentprofessionalisering noemt GV-vicevoorzitter Van der Pol nog dat het interne instituut 
dat de UvA ooit had, niet succesvol was. GV-lid Bekkenkamp geeft aan dat ze heeft gesproken met 
het hoofd Inkoop. Het is vaak mogelijk bij aanbestedingen om ook ruimte te laten voor 
vernieuwingen en nieuwe partijen. Dat zou bij docentprofessionalisering wellicht ook wenselijk zijn. 95 
GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat in de uiteindelijke brief kan worden aangegeven dat er in 
algemene termen naar kan worden gekeken. 
 
De GV loopt tot slot de decentrale adviezen langs. Bij een aantal raden blijkt dat er voorwaardelijk 
positief is geadviseerd. 100 
 
12.37 uur GV-lid Shams verlaat de vergadering.  
 
4. Nieuwe research master Business Data Science 
GV-lid Gritsay geeft aan dat GV-lid Slipets heeft laten weten dat de FSR FEB zich kan vinden in de 105 
argumentatie van de decaan om de opleiding kleinschalig te houden. GV-lid Sprinkhuizen vraagt of 
de FSR dit schriftelijk kan bevestigen. GV-voorzitter Voorbergen zal bij de FSR een statement 
opvragen (actiepunt).  
 
Het instemmingsverzoek wordt via emailstemming afgehandeld.  110 
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5. Conceptbrief inz. beleidsprioriteiten kaderbrief en financiële cyclus  
De GV loopt plenair langs de conceptbrief en past de brief nog op enkele punten aan.  
 
6. Universiteitsreglement (onder voorbehoud) 115 
GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat in het voorjaar het Universiteitsreglement zal worden 
gewijzigd. De CSR bekijkt of er al van tevoren punten aan JZ kunnen worden doorgegeven, naast de 
punten die de GV vorig jaar al had ingebracht. Hij vraagt of de COR hetzelfde kan doen. Vervolgens 
kan er tijdens de GV van 22 maart over worden gesproken.  
 120 
7. Vaststelling van het verslag van de 97e GV d.d. 15-02-2019  
De vaststelling wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
8. Rondvraag en sluiting 

• GV-lid Sluijs geeft aan dat ACTA de definitieve uitslag van de accreditatie heeft ontvangen.  125 
 
GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 12.52 uur.   


