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AGENDA 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 25 
3. Vaststelling van het verslag van de 100e GV d.d. 12-04-2019 
4. Adviesverzoek business case ICT (ter advies) 
5. Universiteitsreglement (ter instemming; onder voorbehoud) 
6. Evaluatie Draaiboek Opleidingsaanbod 
7. Rondvraag en sluiting 30 
 
 
Aanwezig: 
CSR: J. van den Berg, C. Colenbrander, D. Nelck, O. Seleim, M. Sprinkhuizen, R. Voorbergen 
(voorzitter van de GV)  35 
COR: J. Bekkenkamp, C. Kleverlaan, E. Gonzalez, R. Huygens, I. Kraal, S. Landhuis, G. van der 
Pol (vicevoorzitter van de GV), P. Rodenburg, M. Sluijs, T. Walstra 
 
Afwezig: 
CSR: met bericht: S. ten Brink, K. Golub, A. Gritsay, M. Murgia, S. Shams, I. Slipets, M. Ujjin, L. 40 
van Veen; zonder bericht: - 
COR: met bericht: I. Breetvelt, E. Grassiani, M. Sanders, O. van Tubergen, E. Pasman; zonder 
bericht: - 
 
VERSLAG 45 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 10.03 uur. De evaluatie van het Draaiboek 
Opleidingsaanbod wordt direct na de mededelingen behandeld. Het Universiteitsreglement komt te 
vervallen, omdat het instemmingsverzoek nog niet gereed is. Daarvoor in de plaats wordt een stand 50 
van zaken omtrent de kwaliteitsafspraken besproken. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 

• Marianne Sanders is sinds 1 april lid van de COR en daarmee ook van de GV. Zij is gekozen 
door de OR AMC.  55 
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3. Vaststelling van het verslag van de 100e GV d.d. 12-04-2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het 
verslag.  
 60 
5. Evaluatie Draaiboek Opleidingsaanbod 
De werkgroep Draaiboek Opleidingsaanbod heeft het draaiboek geëvalueerd en voorstellen 
geformuleerd. GV-lid Colenbrander licht toe dat de belangrijkste voorgestelde wijziging het 
stappenplan is. Er is een procesbeschrijving voor een nieuwe opleiding toegevoegd. Het draaiboek is 
verder geactualiseerd op enkele punten.  65 
 
10.07 uur GV-leden Sluijs en Gonzalez betreden de vergaderruimte.  
 
GV-lid Kraal vraagt in hoeverre het realistisch is om in het instellingsplan een vooruitblik op 
(mogelijke) wijzigingen in het opleidingsaanbod te verwachten. GV-lid Kleverlaan antwoordt het 70 
niet problematisch te vinden aangezien er ‘mogelijke’ staat in het draaiboek. GV-lid Landhuis geeft 
aan het goed te vinden dat faculteiten grondig over hun opleidingen moeten nadenken. Sommige 
opleidingen lijken enigszins met de trends mee te gaan. GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat er 
kan worden gevraagd aan JZ of de huidige formulering een beperking oplegt. Hij stelt voor om wel 
de huidige formulering te behouden, omdat een langetermijnvisie nuttig is. De GV is het hiermee 75 
eens.  
 
GV-lid Rodenburg merkt op dat er nog veel oude jaartallen in het stuk staan. GV-lid Van den Berg 
vraagt daarnaast naar het doel van de paragraaf ‘Toelichting op de afspraken’. GV-lid Gonzalez 
antwoordt dat de paragraaf achtergrondinformatie bevat. De paragraaf kan worden hernoemd, als de 80 
huidige naam voor verwarring zorgt. Ze geeft verder aan dat de jaartallen in het stuk zijn laten staan, 
omdat niet iedereen op de hoogte is van de te maken afspraken over het opleidingsaanbod van het 
facultair strategisch plan. GV-lid Sluijs stelt hierop voor om het stuk zonder de specifieke jaartallen 
op te stellen, zodat het niet gedateerd overkomt. De GV is hiermee akkoord.  
 85 
10.16 uur GV-lid Seleim betreedt de vergaderruimte.  
 
GV-lid Van den Berg gaat in op de beschrijving over hoe de GV de facultaire procedure toetst. De 
GV hoeft dit niet uitsluitend te doen middels de twee genoemde wijzen in het stuk. Hij ziet het graag 
globaler beschreven.  90 
 
GV-voorzitter Voorbergen stelt dat het stuk zal worden aangepast. Vervolgens zal het worden 
gedeeld met JZ.  
 
4. Adviesverzoek business case ICT  95 
Op 26 april jl. heeft een technisch overleg over het adviesverzoek plaatsgevonden, dat positief is 
ervaren door de aanwezigen. Tijdens het overleg is duidelijk geworden dat het gereserveerde bedrag 
zeker voldoende is voor de ingediende plannen.  
 
De GV besluit het volgende te adviseren:  100 

• Er moet goed worden gekeken naar de beveiliging. Ook moet er worden gewaakt voor een 
grote afhankelijkheid van Microsoft. 

• Er moet nauw worden samengewerkt met SURFsara vanwege de beschikbare knowhow 
daar. 

• Er moet een uitwerking van de plannen komen met daarin een heldere toekomstvisie.  105 
• De dataoverdracht moet goed zijn geborgd. De UvA-medewerkers die op een VU-locatie 

werken moeten bijvoorbeeld ook hierbij goed worden gefaciliteerd.  
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GV-lid Huygens vraagt nog of er tijdens het technisch overleg is gesproken over de borging binnen 
ICTS. Hij zou graag een plan van aanpak zien om het gebrek aan kennis op te vangen. GV-lid Van 110 
den Berg antwoordt dat er is gezegd dat er trainingen zullen worden aangeboden.  
 
GV-lid Walstra zal de conceptbrief opstellen (actiepunt).  
 
5. Kwaliteitsafspraken 115 
Op 7 mei is er overleg gevoerd over de kwaliteitsafspraken met een delegatie van de FGw en AcZ. 
De FGw zal een plan opstellen dat zal worden voorgelegd aan de facultaire medezeggenschap. 
Vervolgens zal het naar het CvB worden gestuurd. Het CvB zal het daarop voorleggen aan de GV. 
De GV moet dan beoordelen of er voldoende aan de gestelde voorwaarden is voldaan. GV-voorzitter 
Voorbergen geeft aan dat afhankelijk van wanneer de reactie van het CvB binnenkomt, de reactie 120 
ofwel in de volgende vergadering wordt besproken, ofwel eerder via mail wordt afgehandeld (indien 
het ver voor 7 juni wordt gestuurd).  
 
GV-voorzitter Voorbergen geeft verder aan dat de COR en CSR zijn gevraagd om een rapportage 
over de studievoorschotmiddelen op te stellen. Vraag is of de raden dit in GV-verband willen doen 125 
of separaat. Een derde optie is om de standpunten van de CSR enerzijds en COR anderzijds aan te 
geven in één document. De GV kiest voor de derde optie. De voorzitter en vicevoorzitter van de GV 
zullen kijken naar een tijdplan.  
 
10.37 uur GV-lid Pasman betreedt de vergaderruimte.  130 
 
6. Rondvraag en sluiting 

• GV-lid Kraal vraagt naar een stand van zaken omtrent het RvT-lid met bijzonder vertrouwen 
van de medezeggenschap. De ambtelijk secretaris antwoordt dat er wordt gestreefd naar een 
aanstelling per 15 mei. Het is mogelijk dat de termijn met terugwerkende kracht zal ingaan.  135 

• GV-lid Huygens geeft aan dat de COR zich op het moment bezighoudt met sociale 
veiligheid. Hij stelt voor om dit onderwerp ook in de GV te behandelen. Een gezamenlijke 
reactie kan een krachtig signaal naar de bestuurder zijn. GV-voorzitter Voorbergen 
antwoordt dat de standpunten van beide raden in ieder geval kunnen worden gedeeld in de 
volgende vergadering.  140 

 
GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 10.42 uur.   


