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Benoemingsprocedure CvB-leden UvA-HvA

Geachte Raden van Toezicht,

Naar aanleiding van de recente wijziging in de samenstelling van het College van Bestuur UvA-HvA
zijn de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA, samen
de Gezamenlijke Vergadering (GV), en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA, door
de  Raden  van  Toezicht  van  de  UvA  en  HvA  gevraagd  om  advies  te  geven  over  de
benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden.

Op  dinsdag  19  mei  2015  hebben  de  COR,  CSR  en  CMR  samen  een  Maagdenhuisdebat
georganiseerd over de benoemingsprocedure om input op te halen bij en ideeën uit te wisselen met
studenten en medewerkers van de UvA en HvA. Aan de hand van de uitkomsten van het  debat
hebben  vertegenwoordigers  vanuit  de  COR,  CSR  en  CMR  gezamenlijk  gesproken  over  een
benoemingsprocedure. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de medezeggenschapraden van
de UvA en HvA er in zijn geslaagd te komen tot een gemeenschappelijk gedragen voorstel zoals
verwoord  in  deze  brief  en  de  bijlage  voorstel  benoemingsprocedure  CvB-leden  door
medezeggenschapsraden UvA en HvA.

Wij stellen voor om uiterlijk in het eerste halfjaar 2016 een nieuwe voorzitter van het CvB UvA-HvA te
benoemen en dat de Gezamenlijke Vergadering (COR/CSR) van de UvA een wenselijke termijn voor
de benoeming van het CvB-lid met de rol van Rector Magnificus UvA formuleert. Daarnaast stellen we
voor  dat  nieuwe  bestuurders  zich  committeren  aan  wat  staat  beschreven  in  het  document
‘Vernieuwing Medezeggenschap HvA’ en het UvA 10-puntenplan waarbij rekening gehouden wordt
met de afspraken die gemaakt zijn rond de uitkomsten van de onderzoekscommissies. 

Tot slot vinden wij het wenselijk dat de door ons voorgestelde benoemingsprocedure voor CvB-leden
wordt verankerd in een Benoemingsreglement, alsmede dat in de medezeggenschapsreglementen
van  de  UvA  respectievelijk  HvA  wordt  vastgelegd  dat  de  medezeggenschapsraden  van  beide
instellingen instemmingsrecht hebben op dit benoemingsreglement.
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