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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 10.04 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  55 
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2. Mededelingen 

• Vanwege de 100ste GV is er een traktatie voor de leden. Ook wordt er na afloop van de 
vergadering gezamenlijk geluncht.  

• De Folia maakt een rapportage over de studentenraadverkiezingen en loopt daarom deze 60 
week mee met de GV-voorzitter. 

• De heer Van Tatenhove zal langskomen voor een toelichting op het adviesverzoek ‘IT in 
onderzoek’.  

 
3. Kwaliteitsafspraken: uitwerking centraal - decentraal  65 
De GV bespreekt het verlopen proces bij de faculteiten. Het grootste deel van de facultaire raden 
heeft geen bezwaar tegen instemming van de GV met de integrale notitie kwaliteitsafspraken. Bij de 
FEB was de inhoudelijke reactie van de decaan niet geheel toereikend volgens de OR die hierover 
ook in contact zal treden met de FSR, maar de medezeggenschap heeft geen bezwaar tegen 
instemming van de GV. Bij de FGw is het proces echter dusdanig problematisch verlopen dat de 70 
FSR wel bezwaar heeft tegen instemming. De OC’s binnen de FGw zouden inspraak moeten hebben 
op de plannen, maar in de praktijk is dit niet naar behoren gebeurd. Het voorstel van de FSR aan de 
GV is om niet in te stemmen, tenzij het proces bij de FGw voor volgend jaar opnieuw wordt 
doorlopen. De OC’s moeten dan goed op de hoogte zijn van hun rechten, ze moeten zes weken 
krijgen om te reageren en mogen niet onder druk worden gezet zoals dit jaar is gebeurd.  75 
 
GV-voorzitter Voorbergen vraagt of de GV het eens is met het voorstel van de FGw om niet in te 
stemmen. De GV heeft geen bezwaar tegen het voorstel. GV-lid Pasman voegt toe dat de wet- en 
regelgeving ten aanzien van de medezeggenschap beter moet worden nageleefd. Dit zal worden 
toegevoegd aan de brief naar het CvB. GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat ook de opmerkingen 80 
die in eerdere vergaderingen zijn gemaakt ten aanzien van de integrale notitie kwaliteitsafspraken 
worden meegenomen in de brief.  
 
4. Adviesverzoek business case ICT  
Dit adviesverzoek volgt uit de begroting 2019. De projecten waren bij de behandeling van de 85 
conceptbegroting 2019 nog niet bekend, terwijl er wel al geld voor was gereserveerd. De GV 
bespreekt welke vragen er zijn ten aanzien van het adviesverzoek. Vervolgens kunnen die worden 
gesteld aan de heer Van Tatenhove die dadelijk aansluit.  
 
GV-leden Ten Brink, Rodenburg, Van Veen en Grassiani geven aan dat het hoofddoel ongelukkig is 90 
geformuleerd. De focus lijkt nu om betere voorzieningen te hebben om te kunnen concurreren met 
de wereldtop. Goed onderzoek als hoofddoel wordt niet goed genoemd. GV-lid Breetvelt geeft aan 
dat concurreren met de wereldtop geheel uit het stuk zou kunnen worden gehaald.  
 
GV-lid Huygens geeft aan dat hij zijn achterban over het adviesverzoek heeft geraadpleegd. ICTS 95 
blijkt niet goed op de hoogte te zijn van het stuk. GV-lid Huygens vraagt zich af of de plannen niet 
te ambitieus zijn en te weinig handvatten geven voor de uitvoering. De plannen zijn niet goed 
afgestemd op hetgeen ICTS momenteel in staat is te doen. Voor de realisatie van de plannen zijn 
middelen nodig voor opleidingen. Voordat dergelijke plannen worden uitgevoerd, zou eerst moeten 
worden gekeken naar wat er op het moment goed gaat bij ICTS en wat de verbeterpunten zijn. De 100 
plannen zijn ook niet met de GOR afgestemd.  
 
GV-lid Kraal geeft eveneens aan benieuwd te zijn wat de plannen betekenen voor de capaciteit van 
ICTS. Extern mensen inhuren kan prijzig zijn. GV-lid Sluijs merkt op dat er iets mis lijkt te zijn 
gegaan in de lijncommunicatie. Het is vreemd dat de werkvloer niet op de hoogte is van aanstaande 105 
plannen. GV-lid Sluijs geeft verder aan dat er goed moet worden gekeken naar wat de plannen 
betekenen voor de werkdruk van het personeel.  
 
GV-lid Walstra geeft aan benieuwd te zijn naar de insteek van het E-science centre. Daar zal later 
nog een grote investering moeten volgen. Er moeten mensen komen die hooggeschoold zijn. Verder 110 
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hoort hij graag hoe de opslag wordt geregeld. In de plannen staat niet duidelijk of het over fysieke 
opslag gaat of over een datacentrum. GV-lid Ten Brink stelt dat het helderder moet zijn welke 
onderzoekers aanwezig waren bij de overleggen over de plannen. De UOC en de Expertisegroep IT 
voor Onderzoek staan genoemd, maar daaruit valt niet precies op te maken welke groepen 
onderzoekers aanwezig waren. Verder wil zij weten of er in de begroting ook rekening wordt 115 
gehouden met mogelijke aanpassingen die nodig zijn na de initiële uitrol.  
 
GV-lid Pasman geeft aan dat de bestuurder vraagt om een advies aangaande een extra investering op 
het gebied van ICT. Hij pleit ervoor om als GV niet negatief te adviseren over de extra investering 
om de ICT naar het juiste niveau te tillen. Wel kunnen er opmerkingen worden geplaatst bij de 120 
inhoud en procesvorming.  
 
11.15 uur de heer Van Tatenhove treedt de vergaderruimte binnen. 
 
De heer Van Tatenhove geeft aan dat hij werkzaam is bij IRS en het voorstel heeft begeleid. Er zal 125 
nog een technisch overleg over het adviesverzoek worden georganiseerd, waar de inhoudelijke 
vragen uitgebreider kunnen worden beantwoord. De heer Van Tatenhove geeft aan dat de plannen 
zijn gemaakt, omdat extra ICT-investeringen nodig zijn. De voorstellen zijn besproken door onder 
meer de UOC en door een groep onderzoekers afkomstig van verschillende faculteiten. Iedere 
faculteit was hierbij vertegenwoordigd. De precieze samenstelling van de groep onderzoekers kan 130 
worden opgezocht, indien gewenst. Op grond van advisering door onder meer de UOC en de groep 
onderzoekers wordt een fasering van de realisatie van de plannen voorgesteld. Een aantal voorstellen 
heeft te maken met Open Science. Twee voorstellen zijn later ingebracht, waardoor voor deze de 
kosten en baten nog niet zijn uitgewerkt. 
 135 
11.21 uur GV-lid Colenbrander treedt de vergaderruimte binnen. 
 
Desgevraagd geeft de heer Van Tatenhove aan dat de GV om advies is gevraagd, omdat het als 
onderdeel van de begroting geldt. Wat betreft de betrokkenheid van ICTS merkt de heer Van 
Tatenhove op dat de verantwoordelijke voor de expertise op het gebied van ICT en onderzoek 140 
binnen ICTS nauw bij alle plannen is betrokken. Er is nadrukkelijk aandacht voor de personele kant 
in de stukken, bijvoorbeeld hoe de expertise kan worden verhoogd om onderzoekers beter te 
ondersteunen. Voor een mogelijke herziening na de uitrol van de plannen is waarschijnlijk budget. 
In het technisch overleg kan er verder over worden gesproken.   
 145 
GV-voorzitter Voorbergen dankt de heer Van Tatenhove voor zijn komst en uitleg. Tijdens het 
technisch overleg zal verder worden gesproken, onder meer over de betaalbaarheid voor de 
faculteiten en de wijze van opslag.   
 
11.39 uur de heer Van Tatenhove en GV-lid Grassiani verlaten de vergadering.  150 
 
5. Universiteitsreglement  
Na de vorige GV is een lijst opgesteld met daarin aandachtspunten van de GV voor JZ die op het 
moment de actualisering van het Universiteitsreglement voorbereidt. GV-voorzitter Voorbergen 
vraagt of er nog iets moet worden toegevoegd.  155 
 
GV-lid Ten Brink geeft aan graag iets op te nemen over de compensatie van 
medezeggenschapsleden. Zo worden studentleden van OC’s momenteel niet altijd goed 
gefaciliteerd. GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat er kan worden genoemd dat op het moment 
niet iedereen binnen de medezeggenschap even goed wordt gecompenseerd, waarvoor een oplossing 160 
moet komen.  
 
De GV is akkoord met het sturen van de lijst met de nieuwe toevoeging naar JZ.  
 
6. Evaluatie Draaiboek Opleidingsaanbod 165 
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GV-lid Colenbrander geeft aan dat de werkgroep bezig is met het formuleren van voorstellen. 
Aandachtspunt is dat JZ al een andere procedure lijkt te volgen dan die in het draaiboek is 
opgenomen.  
 
De GV besluit de voorstellen van de werkgroep tijdens de volgende vergadering te bespreken. 170 
Vervolgens kan er worden gesproken met JZ over de procedure.  
 
7. Actualisering GV reglement 
De GV loopt door de voorstellen van JZ zoals die vorig jaar zijn voorgesteld: 
 175 

• De GV is akkoord met het verwijderen van het jaartal 2011.  
• De GV is akkoord met het opsplitsen van artikel 5 in twee leden. Lid 1 bestaat uit de huidige 

tekst. Lid 2 bestaat uit een verwijzing naar artikel 9.48 WHW, namelijk dat het CvB 
scholing en het gebruik van voorzieningen toestaat die de raad nodig heeft.  

• De GV is akkoord om bij artikel 8 te verwijzen naar artikel 9.30a WHW en het 180 
Universiteitsreglement. Bij een wijziging van de wet moet het reglement wel opnieuw 
worden voorgelegd aan de GV.  

• De GV is akkoord met de herformulering van artikel 12 dat de GV niet eventuele 
proceskosten betaalt.  

• De GV is niet akkoord met het reglementair vaststellen van een formulering aangaande een 185 
redelijke reactietermijn van zes weken. Ook is de GV niet akkoord met het reglementair 
vaststellen van een formulering aangaande het standaard delen van juridische adviezen met 
JZ.  

 
De GV draagt daarnaast als punt aan dat bij artikel 5 als voorbeelden ook expliciet een fluistertolk 190 
en Engelse vertalingen van stukken, indien de GV die wenst, moeten worden genoemd.  
 
De punten zullen naar JZ worden gestuurd. Het reglement zal worden vertaald, zodra de 
actualisering van het reglement is afgerond.  
 195 
8. Vaststelling van de verslagen van de 97e GV d.d. 15-02-2019, 98e GV d.d. 01-03-2019 en 99e 
GV d.d. 22-03-2019 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de 
verslagen.  
 200 
9. Rondvraag en sluiting 

• GV-lid Ten Brink geeft aan graag FP&C te spreken over de mogelijkheid om meerkosten 
voor Engelstalige dienstverlening bij opleidingen te beleggen. Zij zal hier een technisch 
overleg voor organiseren. 

• De ambtelijk secretaris laat weten dat zij de bestuurssecretaris heeft geïnformeerd dat in de 205 
startnotitie voor het kader kwaliteitszorg de GV niet staat genoemd in de laatste fase van het 
tijdpad.  

• GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat het concept kader diversiteitsbeleid ook nog in GV-
verband kan worden besproken, indien zowel de CSR als de COR dat wenst. 

 210 
GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 11.52 uur.   


