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Geacht College van Bestuur, 

 
De Gezamenlijke Vergadering (hierna te noemen: GV) wil middels deze brief reageren op het 
instemmingsverzoek kaderbrief 2018. Na uitgebreide bespreking en met inachtneming van de 
afspraken die u bevestigt in uw brief van 20 juli 2017 (kenmerk 2017cu1089) heeft de GV 
besloten in te stemmen met de kaderbrief 2018. Wel heeft zij nog een aantal aandachtspunten 
waar zij u graag op wijst middels deze brief.  
 
Ten eerste wil de GV een aantal opmerkingen maken over de 8,6 miljoen euro die vanuit het rijk 
wegens de Wet studievoorschot extra aan de UvA worden toegekend. In uw brief van 20 juli 
zegt u toe dat er in september een voorstel voor de inzet en verantwoording van deze middelen 
met de GV besproken zal worden. Dit voorstel zal vervolgens ter instemming worden 
voorgelegd bij de ontwerpbegroting. De GV wil u nu vast een aantal punten meegeven. De GV 
ziet graag dat deze middelen worden aangesproken om extra docenturen beschikbaar te stellen 
en de werkdruk van het wetenschappelijk personeel te verlichten. Ook vindt de GV het 
belangrijk dat bij het besluit over de exacte besteding de facultaire medezeggenschap nauw en 
expliciet betrokken wordt. Zoals ook afgesproken in de gemeenschappelijke agenda1 vindt de 
GV het van groot belang dat de toewijzing en besteding van de middelen door de organisatie 
duidelijk te volgen zijn. 
 
Met betrekking tot de wijziging van de verrekening van de instellingscollegegelden heeft de GV 
eveneens nog enkele opmerkingen. In principe is het begrijpelijk dat de gelden die internationa-
le studenten betalen zonder vertraging zullen worden doorgegeven aan de faculteit, zodat zij 

                                                 
1 Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs LSVb, ISO, VH en VSNU  
(https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2016/12/Gemeenschappelijke-agenda.pdf) 

mailto:cor@uva.nl
mailto:csr@uva.nl


G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g   

Pagina 2 ~ 2 

direct gebruikt kunnen worden voor de extra ondersteuning die deze internationale studenten 
eventueel nodig hebben. Bovendien is het jaarverschil tussen het instromende verschil in het 
studentaantal en de daarop volgende aanpassing van de reguliere bekostiging een bekend 
probleem binnen de organisatie en dat kan met deze wijziging deels worden verzacht. Echter, 
de GV heeft de zorg dat deze directe manier van verrekening bepaalde prikkels zou kunnen 
geven, die ervoor zorgen dat de faculteiten eerder geneigd zijn meer internationale studenten te 
trekken. Dit staat haaks op het strategisch kader internationalisering waar juist wordt 
benadrukt dat de komende jaren niet kwantiteit maar kwaliteit van internationalisering voorop 
moet staan. De GV betreurt dat niet gewacht is met deze wijziging op de evaluatie van de 
processen rondom het vaststellen van de instellingscollegegelden en de afronding van het 
taalbeleid. De GV constateert dat een financieel aspect van het internationaliseringsbeleid 
afzonderlijk van de beleidsmatige keuzes wordt ingevoerd en vindt de gevolgen daarvan 
moeilijk in te schatten. De GV dringt er daarom op aan het taalbeleid in het najaar af te ronden 
en met ingang van 1 januari 2018  van kracht te laten worden. Eveneens moet bekeken worden 
of de wijziging in de verrekening effect heeft op de manier waarop faculteiten hun tarieven 
vaststellen.  
 
Hoogachtend, 
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Voorzitter  
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