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Bijlage(n)

Betreft Voorinvesteringen studievoorschot 2016

Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief wenst de gezamenlijke vergadering (GV) u op de hoogte te stellen van haar 
besluit om in te stemmen met uw conceptbesluit betreffende de voorinvesteringen 
studievoorschot 2016. De GV heeft dit gedaan op basis van de afspraken die gemaakt zijn op het 
informele overleg van 9 maart 2016 en hieronder toegelicht worden.

De Rector Magnificus zal een brief schrijven gericht aan de decanen en de facultaire 
medezeggenschap. In deze brief zal zij aangeven dat de uitwerking en herziening van de 
plannen in samenspraak tussen de decaan en zijn facultaire medezeggenschap moet gebeuren. 
Deze uitgewerkte en gespecifieerde plannen zullen vervolgens voorgelegd worden aan het 
College. Hierbij zal ook aangegeven worden op welke wijze de facultaire medezeggenschap 
betrokken is geweest, en op welke punten overeenstemming was en waar niet. Dan zal het geld 
uitgekeerd worden aan de faculteit om de plannen uit te voeren.

Naast de vraag hoe de facultaire medezeggenschap voor de uitwerking en herziening van de 
plannen voor dit jaar betrokken moest worden in het besluitvormingsproces is bij het informele 
overleg ook stilgestaan bij de vormgeving van het proces van de voorinvesteringen van het 
komende jaar. De GV heeft in haar brief van 8 maart 2016 aangegeven erg ontevreden te zijn 
over het verloop van het huidige proces en aangegeven graag te willen meedenken over hoe dit 
proces komend jaar vormgegeven moet worden. De GV waardeert dat de rector haar standpunt 
deelt en hoopt snel in gesprek te kunnen gaan over het proces van komend jaar.

De GV gaat ervan uit dat de facultaire medezeggenschap nu intensief betrokken zal worden bij 
het herschrijven en uitwerken van de plannen, en kijkt uit naar het resultaat.

Hoogachtend,

Naomi Appelman 
Voorzitter
Gezamenlijke Vergadering 15|16

Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter 
Gezamenlijke Vergadering 15 Į16
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Geachte mevrouw van den Boom,

Bijgevoegd vindt u de reactie van de Gezamenlijke Vergadering op het instemmingsverzoek 
voorinvesteringen studievoorschot 2016. De Gezamenlijke Vergadering heeft besloten in te stemmen met 
het conceptbesluit.

Met vriendelijke groet,

Naomi Appelman

Voorzitter Centrale Studentenraad 15| 16 
Universiteit van Amsterdam
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