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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 14.38 uur en heet iedereen van harte welkom.
Hij vermeldt dat de voertaal van de vergadering Nederlands is, maar dat het ook mogelijk is vragen
in het Engels te stellen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
GV-lid Van Tubergen heet namens de FdR de GV en het CvB welkom in REC A en in het bijzonder
in de faculteitskamer.
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2. Mededelingen
CvB:
• Er zijn geen mededelingen.
GV:
• Er wordt melding gedaan van de afwezigen met bericht.
3. Vaststelling van het verslag van de 45e GOV d.d. 07-07-2017
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het
verslag.
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4. Ontwerpbegroting 2018 incl. ontwerp actualisatie Huisvestingsplan en contourennotitie ICT
portfolio
De GV heeft voor de vergadering een niet-uitputtende lijst met vragen gestuurd naar het CvB ter
voorbereiding. Het CvB heeft op 23 november jl. schriftelijke antwoorden op deze vragen gestuurd.
GV-voorzitter Van Helvoirt loopt de vragen en antwoorden door.
Vraag 1: waarom worden de decentrale adviezen niet meegestuurd bij het instemmings- en adviesverzoek ontwerpbegroting 2018? Zijn de facultaire begrotingen die opgenomen zijn in de ontwerpbegroting dezelfde als degene waar de decentrale raden advies over hebben gegeven?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat de decentrale adviezen niet zijn meegestuurd met het instemmingsverzoek aangezien de trajecten vrijwel gelijktijdig lopen. De decentrale adviesperiode
was nog niet geëindigd toen de ontwerpbegroting werd vastgesteld. Op de tweede vraag heeft het
CvB geantwoord dat de begrotingen bijna geheel gelijk zijn. De budgetten Blended Learning zijn
nog aan de baten van de faculteiten toegevoegd (en de kosten met dit zelfde bedrag opgehoogd zodat
het resultaat niet muteert) en bij de FEB is een specifiek budget van 150.000 euro toegevoegd.
GV-lid Van Tubergen vindt het antwoord van het CvB niet toereikend. De GV krijgt adviezen die
soms over de definitieve begroting en soms over de ontwerpbegroting gaan. Hij vraagt of de procedure kan worden bijgesteld. De heer Lintsen antwoordt dat dit niet noodzakelijk is als er naar de governance wordt gekeken. De GV gaat over het geheel. Het is goed dat de GV zich ruim laat informeren, maar de centrale begroting enerzijds en de decentrale begrotingen anderzijds vormen verschillende bestuurlijke trajecten. Het CvB is verantwoordelijk om alle trajecten samen te brengen en bewaakt de versieverschillen.
GV-lid Van Tubergen zou graag alsnog de oorspronkelijke dossiers waarover de adviezen worden
gegeven willen inzien. GV-lid Donner merkt op dat de decentrale adviezen niet door de bestuurder
aan de GV worden gestuurd, maar door de FSR’en en OR’en zelf. De bestuurder is niet verantwoordelijk voor het sturen van de adviezen. Hij vindt wel dat er definitieve versies in de begroting moeten staan. Hij vraagt of er kan worden gekeken naar een bijstelling van de termijnen van de financiele cyclus. De heer Lintsen antwoordt dat de GV instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de
begroting. Indien een wijziging in een decentrale begroting doorwerkt op de hoofdlijnen, geldt dat
als een wijziging op de hoofdlijnen van de begroting en zal dit ter instemming aan de GV worden
voorgelegd. De termijnen van de financiële cyclus worden ieder jaar geëvalueerd. Dit wordt dit jaar
ook gedaan. Er kan echter niet teveel worden gewijzigd, gegeven het tijdspad. GV-voorzitter Van
Helvoirt geeft aan dat de GV de evaluatie afwacht.
Vraag 2: hoe kan de meerjarige prognose van de FEB constant blijven met het oog op de stijgende
studentaantallen?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat in de definitieve begroting van de FEB de variabele allocatie onderwijs in 2018 met 500.000 euro naar boven is bijgesteld. In 2019 neemt deze nog eens 1
miljoen euro toe en is de verwachting dat deze inkomsten zich stabiliseren. Daarnaast is een toenemende opbrengst in de instellingscollegegelden zichtbaar.
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GV-lid Van Tubergen vraagt zich af of de FEB de meerjarenbegroting serieus heeft genomen. Er
lijkt geen rekening te zijn gehouden met de enorme studentengroei. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de meerjarenbegroting serieus is genomen. De heer Lintsen benadrukt dat in de definitieve begroting de post personeelskosten met vijf ton naar boven zal zijn bijgesteld.
Vraag 3: in de ontwerpbegroting heeft ICTS 6 miljoen euro extra gevraagd t.o.v. de kaderbrief. De
GV vraagt zich af waaraan dit bedrag besteed wordt. Kunnen doelen op een andere wijze worden
bereikt en bekostigd?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat er de afgelopen periode intensief overleg is gevoerd. Dit
heeft ertoe geleid dat voor de noodzakelijke werkpakketten, waaronder informatiebeveiliging, 2 miljoen euro additioneel budget is toegekend in plaats van de gevraagde 6 miljoen euro extra. Voor de
overige werkpakketten wordt het gesprek met de faculteiten vervolgd en geïntegreerd in de SLAcyclus. De ICTS-begroting zal in de definitieve begroting hierop worden aangepast, zodanig dat het
resultaat op 0 uitkomt.
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de begroting van ICTS fors is. Het geld dat nu bovenop
de begroting wordt gevraagd had bijvoorbeeld ook naar extra docenten kunnen gaan. GVvicevoorzitter Ó Nualláin vraagt of er wel kritisch naar de ICTS-aanvraag is gekeken. Ook wil hij
weten wat de doelen zijn op het gebied van ICT en hoe die het beste kunnen worden bekostigd. De
heer Lintsen antwoordt dat het CvB aanvankelijk dezelfde verbazing had als de GV. Er zijn vele gesprekken gevoerd met ICTS en de HvA. Er hebben ook verschillende deskundigen, zowel op het
gebied van financiën als ICT, gekeken naar wat er op het moment gerealiseerd dient te worden. De
begroting is daardoor naar beneden bijgesteld, namelijk 2 miljoen euro. Wat betreft de doelen noemt
de heer Lintsen de informatiebeveiliging die moet worden verbeterd en een upgrade naar Windows
10. Hierbij gaat het om werkplekken van zowel medewerkers als studenten. Ook is er de wens om
een app te hebben om te zien waar er beschikbare werk- en studieplekken zijn en zal Canvas goed
moeten worden geïmplementeerd. Al deze zaken hebben tot gevolg dat er meer geld nodig is. Er zal
nog met ICTS overlegd worden over de komende jaren. De UvA heeft wel een hoog niveau van ICT
nodig, bijvoorbeeld voor ondersteuning en gemeenschapsvorming, waarvoor investeringen noodzakelijk zijn. Er zijn vooruitstrevende netwerkverbindingen nodig die geld kosten.
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin stelt dat er op bepaalde gebieden betere en goedkopere keuzes kunnen
worden gemaakt. Hij vraagt zich af of er eerder wel goed naar de staat van de ICT is gekeken, gezien het huidige achterstallige onderhoud. De heer Lintsen herhaalt dat de ICT-ambities kritisch zijn
bekeken en als reëel zijn beoordeeld. Er is besloten om voor 2018 2 miljoen euro extra additioneel
budget toe te kennen, in plaats van de gevraagde 6 miljoen euro. De ambities en de langetermijnplanning moeten verder worden besproken en in beeld worden gebracht door de nieuwe directeur
ICTS, zodra die is aangesteld. De UvA moet bijblijven en moet daarvoor investeringen doen. ICT is
onontbeerlijk. Verder moet er een brede discussie worden gevoerd over hoe de UvA een eigentijdse
universiteit kan blijven en welke technologie daarvoor nodig is.
GV-vicevoorzitter Ó Nualláin vraagt of de GV inzicht kan krijgen in de discussies met ICTS over
het budget. De heer Lintsen antwoordt dat de begroting wordt aangepast, dus de verlaging zal worden toegelicht. GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of de medezeggenschap betrokken zal worden bij
de ICT-discussie op de faculteiten. De heer Lintsen antwoordt dat deze beslissing bij de decanen
ligt.
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GV-lid Donner haalt de SLA-cyclus aan. In het verleden heeft de medezeggenschap aangegeven dat
bij de SLA-besprekingen het niet meer mogelijk is tarieven opnieuw vast te stellen. De diensten
hebben last van de bevroren tarieven, terwijl de SLA er juist is voor eerlijke marktonderhandelingen
en afstemming tussen de diensten en de opdrachtgevers. De GV zou graag een keer met de bestuurder willen spreken over deze insteek van het full cost model. De heer Lintsen antwoordt dat dit kan
worden meegenomen bij de bespreking van de kaderbrief. In de kaderbrief worden de tarieven vastgesteld. De heer Lintsen denkt echter niet dat het loslaten van de vaste tarieven goed zal zijn voor de
3

faculteiten. Bij de vaste tarieven is er wel het risico dat ze te hoog of te laag zijn, maar er zijn mechanismes om dit op te vangen. Desalniettemin kan de discussie worden gevoerd bij de kaderbrief.
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Vraag 4: waarom wordt het IDA fonds centraal gefinancierd? Zou dit ook op facultair niveau mogelijk zijn?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat de UvA verschillende interdisciplinaire bachelors aanbiedt, waarin het onderwijs door docenten van verschillende vakgebieden wordt verzorgd. Deze zijn
primair gestart vanuit de onderwijsvraag van studenten en hebben geen achterliggend interdisciplinair onderzoeksinstituut. Het is voor een research-intensieve universiteit van groot belang dat ook
het onderwijs in de interdisciplinaire opleidingen wordt gevoed door onderzoek dat voor die opleidingen relevant is. Met het IDA fonds beoogt het College de onderzoeksbasis van interdisciplinaire
opleidingen die geen of nauwelijks aansluiting hebben bij een onderzoeksinstituut te verstevigen en
zo tevens een impuls te creëren voor vernieuwend onderzoek.
GV-lid Murgia vraagt naar de onderwijsvraag. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat studenten
hebben gevraagd om minder monodisciplinaire opleidingen. Dit vormde de aanleiding voor de realisatie van een aantal interdisciplinaire en multidisciplinaire opleidingen, zoals PPLE en de verschillende tracks van het AUC. Deze opleidingen missen nu aansluitende onderzoeksinstituten, terwijl
deze ook onderzoeksintensief moeten zijn. Onderwijs op curriculumniveau moet een verbinding
hebben met onderzoek. Er moet wel budget zijn om die opleidingen onderzoeksintensief te maken.
Aangezien de opleidingen boven de faculteiten vallen, wordt dit centraal bekostigd.
GV-lid Murgia vraagt of de gelden uit het fonds structureel zijn. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat deze niet structureel zijn. Het fonds dient als motor, bijvoorbeeld voor PhD-aanvragen.
GV-lid Murgia vraagt of er is gekeken naar de mogelijkheid om de al bestaande onderzoeksinstituten te laten aansluiten. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat hier wel naar is gekeken. Bij sommige opleidingen is er echter geen een-op-een-relatie, bijvoorbeeld bij PPLE.
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GV-lid Jaarsma vraagt naar de promotieplekken. Bij AUC is er weinig aansluiting op onderzoek.
Sommige werknemers hebben alleen een onderwijsaanstelling. Nu lijkt het alsof er apart PhD’s
worden aangetrokken. Het voelt alsof het fonds niet de huidige problemen oplost. Collegevoorzitter
Ten Dam antwoordt dat de promotieplekken worden gekoppeld aan het WP uit de bestaande programma’s. Er worden geen nieuwe promovendi aangetrokken. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan
dat het voorstel van het IDA fonds ter informatie naar de medezeggenschap zal worden gestuurd
(actiepunt).
15.27 uur GV-lid Bekkenkamp verlaat de vergadering.
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Vraag 5: Onder de 15 procent afdracht van het ICG, dus het deel dat centraal besteed wordt, zit een
6 procent die wordt besteed aan beurzen van ICG betalende student. Betekent dit dat de UvA ICG
betalende studenten hun eigen beurzen laten financieren?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat de koppeling niet zo strikt is als nu in de begroting staat.
De tekst in de begroting zal worden aangepast. Het beleidsbudget wordt vanuit het allocatiemodel
beschikbaar gesteld.
Vraag 6: de studieplekken zijn genormeerd in de Ruimtenorm 2007 (p. 17). Zijn deze 5 parameters
nog actueel? Zijn de verschillende soorten studieplekken, e.g. low-intensity ofwel high-intensity,
meegenomen? Zijn er plannen voor huisvesting in relatie tot internationalisering (bijv. een projectplan voor huisvesting internationale studenten)?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat de norm is aangepast. Door de norm aan te passen en
middelen in het HvP op te nemen wordt zeker gesteld dat er voldoende meters en middelen beschikbaar zijn om invulling te geven aan de toenemende vraag naar studieplekken. Verder doet het HvP
geen uitspraak over het type studieplek. In totaal is het aanbod studieplekken “high en low intensity”
circa 1 plek op 5 studenten. Omdat de “low intensity” studieplekken vaak een overlapping betreft
van ander ruimtegebruik, zoals kantines, gangen etc., wordt dit type studieplek niet apart genor4
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meerd in het HvP. Wat betreft eventuele plannen voor huisvesting in realisatie tot internationalisering antwoordt het CvB schriftelijk dat de UvA zich inspant voor voldoende woonruimte in Amsterdam samen met andere kennisinstellingen in de stad, maar niet de middelen heeft om hier in te investeren.
Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat huisvesting van studenten niet de taak van de UvA is,
maar wel een grote zorg. De UvA spreekt zeer regelmatig hierover met onder meer de gemeente, het
ministerie van BZK en woningbouwcorporaties. GV-lid Van Rees vraagt of er al iets is voortgekomen uit deze gesprekken. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er wordt gekeken hoe ook eigen
leegstaande panden (tijdelijk) kunnen worden gebruikt voor huisvesting, zoals OMHP. Met DUWO
en de gemeente wordt gesproken hoe er beter gebruik kan worden gemaakt van diverse plekken in
de stad en welke de rol de UvA hierin kan spelen. Ook wordt er gesproken met omliggende gemeentes en de openbaar vervoeraanbieders. Het is een gedeelde zorg. Collegevoorzitter Ten Dam geeft
aan dat het goed is om dit gezamenlijk op te pakken.
GV-lid Murgia geeft aan dat de UvA verantwoordelijk is voor de wijze waarop opleidingen worden
geadverteerd. Hij stelt dat internationale studenten niet onder valse voorwendselen moeten worden
aangetrokken. GV-lid Jaarsma vult aan dat hij klachten van studenten heeft gehoord dat als zij volledig waren geïnformeerd, zij wellicht een andere stad hadden gekozen om te studeren vanwege problemen met de huisvesting. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de UvA helder en eerlijk opleidingen moet presenteren en dat zij berichten die dit tegenspreken graag hoort.
Vraag 7: hoe loopt de inventarisatie van de kosten van schakeltrajecten bij FP&C en kan de GV een
overzicht verwachten voor de definitieve begroting?
Het CvB heeft schriftelijk aangegeven dat er een aparte werkgroep wordt ingesteld die de eerste resultaten van de inventarisatie van FP&C zal analyseren, uitwerken en afstemmen. De uitkomsten
van de werkgroep zullen na de begroting 2018 beschikbaar zijn.
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GV-lid Jaarsma vraagt wanneer er een concreet plan kan worden verwacht. Collegevoorzitter Ten
Dam antwoordt dat het plan in de loop van het voorjaar wordt verwacht. De decanen van de UvA en
HvA zijn gevraagd om mensen voor de werkgroep af te vaardigen die scherp zicht op dit onderwerp
hebben. Er zal worden gestreefd formats te hebben die de doorstroom helpen realiseren. De faculteiten moet duidelijk worden gemaakt welke opties er zijn en hoeveel deze kosten. Collegevoorzitter
Ten Dam geeft verder aan dat naast de werkgroep de UvA zich ook inzet voor schakeltrajecten in
VSNU-verband. In VSNU-verband wordt voortdurend bij de minister erop aangedrongen om doorstroom in de bekostiging van de universiteiten op het netvlies te houden.
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of de GV op de hoogte wordt gehouden over de bevindingen van
de werkgroep. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het goed is om het erover te hebben, maar
dat de werkgroep voorlopig zijn gang moet kunnen gaan.
GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt of er een gezamenlijke brief over schakeltrajecten naar het ministerie van OCW kan worden gestuurd. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de UvA dit nu in
VSNU-verband heeft opgepakt, aangezien het voor alle universiteiten een groot probleem is. Een
idee is dat de CSR dit via de LSVb en ISO aanvliegt. Het is goed als de VSNU, LSVb en ISO gezamenlijk optrekken.
Vraag 8: is er een overzicht van de gealloceerde reserves beschikbaar? Hoe staan de bestemmingsreserves (en daaronder de facultaire reserves) in relatie tot de algemene reserve, zoals benoemd in
p. 109 van het jaarverslag?
Het CvB heeft schriftelijk een overzicht van de verhouding ultimo 2016 aan de GV gegeven.
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GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt naar het verschil tussen bestemde en algemene reserves. De heer
Lintsen antwoordt dat aan de bestemde reserve al een doel is gebonden. Een algemene reserve kan
worden gezien als een spaarpot.
GV-voorzitter Van Helvoirt stelt dat FMG sterk moet bezuinigen, maar wel reserves heeft. Hij
vraagt hoe dit wordt afgewogen. De heer Lintsen antwoordt dat er sprake is van tekorten bij de FMG
in 2017 en 2018. De tekorten worden opgevangen uit de eigen reserves en uit centraal. De FMG
moet zorgen voor een gezonde financiële situatie. Hiervoor moet worden bezuinigd.
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GV-voorzitter Van Helvoirt noemt het eigen vermogen van de UvA. Deze is de afgelopen jaren telkens gemiddeld gegroeid. Hij vraagt hoe de UvA deze balans ziet. De heer Lintsen antwoordt dat er
de neiging is om wat conservatief te begroten. Idealiter wordt er zo precies mogelijk begroot en
heeft de begroting betere unbiased estimators. Er wordt gekeken naar hoe de voorspellingen kunnen
worden verbeterd. Het is echter niet zo dat de UvA bewust geld overhoudt. Ook is een conservatievere begroting te prefereren boven een begroting waarbij al het geld wordt uitgegeven. Reserves zijn
nodig voor de universiteit om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.
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GV-voorzitter Van Helvoirt vraagt naar de groei van het eigen vermogen. De heer Lintsen geeft aan
dat de UvA op dit moment een gezond eigen vermogen heeft. Het eigen vermogen geeft ruimte om
te investeren en eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Er wordt wel over dit onderwerp
gesproken. Zo is een treasury plan in de maak.
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Vraag 8: wanneer in het proces van de vaststelling van een begroting zou het CvB in de toekomst
met de medezeggenschap de afspraken over de middelen uit de Wet Studievoorschot willen maken en
hoe ziet het CvB de evaluatie van die afspraken voor zich?
Het CvB geeft aan dat er in de voorbereiding van de kaderbrief 2019 met de eenheden en medezeggenschap zal worden gesproken over de besteding van de middelen en de verantwoording. De invulling is afhankelijk van de verwachte nadere afspraken met het ministerie van OCW over de koppeling van studievoorschotmiddelen aan de kwaliteitsafspraken. De evaluatie van de afspraken zal deel
uitmaken van de planning and control cyclus, waarin eenheden via de kwartaalrapportages over de
voortgang zullen rapporteren en financiële verantwoording zullen afleggen over de activiteiten in de
laatste rapportage van het jaar. De rapportages vormen de input voor de UvA-brede verantwoording.
GV-lid Maat vraagt of er binnen de VSNU consensus bestaat en of er een krachtige lobby wordt gevoerd. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de VSNU eensgezind is en zich hard maakt voor
goede afspraken.
Vraag 9: worden honourstrajecten na het wegvallen van de Siriusgelden via de reguliere bekostiging gefinancierd (namelijk via studiepuntenallocatie)?
Het CvB geeft aan dat alle honourstrajecten via de normale studiepunten worden bekostigd.
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GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat alle ingestuurde vragen nu zijn beantwoord en toegelicht.
Hij vraagt of er nog andere vragen zijn vanuit de GV.
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GV-lid Maat geeft aan dat de loonstijgingen worden gecompenseerd door het ministerie van OCW.
Door deze compensatie via het allocatiemodel door te geven aan de faculteiten worden faculteiten
met een lagere bekostigingsfactor en veel personeel minder goed gecompenseerd dan faculteiten met
een hogere bekostigingsfactor. De heer Lintsen antwoordt dat in het algemeen bij grotere faculteiten
met veel studenten meer personeel is. Daarnaast moeten faculteiten niet worden geprikkeld om meer
personeel aan te nemen om op die manier meer geld te ontvangen. Ook moet er niet worden afgeweken van het allocatiemodel. Als de compensatie op een andere manier wordt doorgegeven aan de
faculteiten dan via het allocatiemodel, dan zou dit geleidelijk voor een verandering in het systeem
kunnen zorgen.
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GV-lid Caron vraagt of de diensten ook gecompenseerd worden voor de loonstijgingen. Mevrouw
Pater-Stehouwer antwoordt dat dit niet standaard wordt gedaan. Uit voorzorg zal er in de kaderbrief
wel een bedrag hiervoor worden opgenomen. In de definitieve begroting wordt aan de diensten die
van tevoren hebben aangetoond een extra bedrag nodig te hebben, een extra bedrag toegekend.
5. Rondvraag en sluiting
• GV-vicevoorzitter Ó Nualláin bedankt de FdR voor haar gastvrijheid.
• GV-lid Jaarsma geeft aan dat het ministerie van OCW 183 miljoen euro zal bezuinigen. Hij
vraagt hoe de UvA hier rekening mee houdt. De heer Lintsen antwoordt dat de bezuiniging
niet alleen het Hoger Onderwijs raakt. Het is een fors bedrag, maar niet alarmerend. Ook
zijn er een aantal plussen in de begroting. Het is voorlopig nog afwachten wat precies de
sleutel is waar de UvA voor wordt aangeslagen. Het zal niet dusdanig groot zijn dat er op
het moment in de begroting uit voorzorg beheersmaatregelen nodig zijn. Het is mogelijk dat
het wel in de kaderbrief 2019 zichtbaar zal zijn.
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 16.14 uur.
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