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Geacht College,
Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een reactie toekomen betreffende uw brief van 26 april
jongstleden inzake de voorgenomen samenwerking met de Vrije Universiteit (VU). Deze brief heeft de Raad
met u besproken in de GOV van 17 mei.
Zoals toen reeds aangegeven bemoeilijkt de vertrouwelijkheid van de stukken de werkzaamheden van de CSR.
Zander overleg met zijn achterban kan de raad zijn vertegenwoordigende functie niet uitoefenen. De CSR
verzoekt u dan ook de stukken openbaar te maken en transparanter te werk te gaan. Op deze wijze kan
wantrouwen onder studenten weggenomen worden.
Een andere voorwaarde voor een zinvolle dialoog met het College is een inhoudelijk fundament onder de
samenwerking, alvorens te spreken te komen over de bestuurlijke afspraken die daarvoor nodig zijn. De CSR is
van mening dat de discussie over het fundament moet plaatsvinden op de faculteiten. Een voorwaarde voor de
CSR in te stemmen met vergaande bestuurlijke afspraken met de VU is overeenstemming tussen decanen en
facultaire medezeggenschap. De CSR constateert dat daar op dit moment geen sprake van is en kan daarom
nog niet uitgebreid ingaan op de conceptovereenkomst met de VU zoals door u ter bespreking naar de GV
verzonden.
Uiteraard blijft de CSR graag met u in gesprek over de voortgang van de plannen, maar voordat er besluiten
genomen kunnen worden moet er een inhoudelijke basis liggen. Om zich voor te bereiden op latere advisering
en instemming ontvangt de CSR graag een uitgebreid tijdspad met daarin welke besluiten het College en de
decanen voornemens zijn te nemen. Een handreiking daartoe vindt u in bijgevoegd overzicht.
Vanzelfsprekend is de CSR gaarne bereid deze brief mondeling toe te lichten.

In afwachting van uw schriftelijke reactie.
Hoogachtend,
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Voorzitter CSR 12j13

