
 

 

In dit stuk vind je de visie van de Centrale Studentenraad voor het debat over de bestuursstructuur 

en –cultuur van de UvA. We gaan hierover graag in gesprek met de academische gemeenschap. 

 

Verantwoording: de academische gemeenschap bepaalt de koers 

Kiezen CvB 

Bestuurders van een universiteit behoren dienend te zijn aan de universiteit die zij leiden, en 

dus behoren zij dienend te zijn aan de universitaire gemeenschap. Dit is de afgelopen jaren niet 

voldoende het geval geweest. Om dit, met het oog op de toekomst, beter te waarborgen stelt de 

CSR voor om bestuurders voortaan te laten goedkeuren door de medezeggenschap, op zowel 

centraal als facultair niveau. In de praktijk betekent dit dat de centrale medezeggenschap de 

voordracht van een Collegelid goed- of afkeurt waarna, in het eerste geval, de Raad van Toezicht 

overgaat tot benoeming. Bij de benoeming van een decaan wordt hetzelfde proces gevolgd, met 

als verschil dat het College van Bestuur, na goedkeuring door de facultaire medezeggenschap, 

overgaat tot benoeming. 

Initiatiefrecht 

Om verder te waarborgen dat het de academische gemeenschap is die de koers bepaalt dient de 

medezeggenschap initiatiefrecht te krijgen. Dat wil zeggen dat de medezeggenschap 

onderwerpen op de agenda van het College danwel Faculteitsbestuur kan zetten, waarna de 

uitkomsten van deze besprekingen worden teruggekoppeld aan de medezeggenschap en de 

gehele universitaire gemeenschap door middel van volledig openbare verslagen van 

vergaderingen van het CvB, Faculteitsbesturen en CBO’s. Dit mede om te kunnen waarborgen 

dat ook de ongevraagde adviezen die door de medezeggenschap worden aangedragen tijdig 

behandeld worden. Onder dit initiatiefrecht valt het ook het recht voor de medezeggenschap 

om commissies/werkgroepen in te stellen naar zaken die zij relevant acht. 

Hoorzitting van bestuurders 

Tot slot dienen de verschillende bestuurslagen minimaal eens per jaar verantwoording af te 

leggen aan de medezeggenschap door middel van een publieke hoorzitting. Tijdens deze 

hoorzitting komen de (grote) besluiten van het College danwel decaan aan de orde, de 

financiële situatie van de universiteit, de omgang met de medezeggenschap en de gehele 

universitaire gemeenschap als geheel. De hoorzitting met het College van Bestuur, onder de 

noemer ‘de staat van de universiteit’ zal jaarlijks plaatsvinden in de centrale hal van het 

Maagdenhuis en is voor ieder lid van de academische gemeenschap toegankelijk. 
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Decentralisatie: de expertise aan het roer 

Deze universiteit is gezegend met enorm betrokken studenten, docenten, onderzoekers en 

medewerkers. De CSR is van mening dat de expertise die zich reeds in de organisatie bevindt nu 

onvoldoende wordt benut, terwijl de UvA er veel baat bij zou kunnen hebben als hier meer 

gebruik van gemaakt van zou worden. 

OC 

Aan de adviezen van de Opleidingscommissie (OC) zou meer gewicht moeten worden 

toegekend. Deze mensen (studenten en docenten) hebben de meeste kennis van hun opleiding, 

en zijn derhalve goed in staat om de inrichting van hun opleiding vorm te geven. Door de rol van 

de OC te versterken wordt gewaarborgd dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de 

expertise op lokaal niveau. 

Referenda 

Om het gebruik van lokale expertise te institutionaliseren adviseert de CSR het College om 

gebruik te maken van adviserende referenda over lokale onderwerpen. Op deze manier kan de 

facultaire medezeggenschap op een efficiënte manier haar achterban raadplegen over de 

onderwerpen die de facultaire medezeggenschap relevant acht. De faculteiten kunnen dit naar 

eigen believen invullen.  

 

Het advies van de Opleidingscommissie (OC) dient voorts samen met de uitkomst van het 

referendum leidend te zijn voor het besluit dat de opleidingsdirecteur/afdelingsvoorzitter 

vervolgens neemt. Zij kan niet langer een ondergeschoven kindje te zijn, maar dient op waarde 

geschat te worden. Door de rol van de OC te versterken en de mogelijkheid tot he gebruik van 

facultaire referenda te institutionaliseren wordt gewaarborgd dat er optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de expertise op lokaal niveau. Door middel van deze maatregelen komt de 

zeggenschap weer te liggen waar zij thuishoort: op het laagst mogelijke niveau. 


