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Geacht college van bestuur,
beste centrale studentenraad,
beste centrale ondernemingsraad,
Afgelopen jaar heeft de functieomschrijving studentassessor bij ons
gezorgd voor de nodige ophef. Na goed overleg tussen het
directieteam en de studentenraad bleek al snel dat er een scherp
contrast bestaat qua visie op de functie. Op zich een gezonde
situatie, maar één waar geen duidelijke oplossing voor bleek te zijn.
De invulling van de functie van de huidige studentassessor lijkt
volledig gebaseerd te zijn op het document “Memo
Studentassessorschap”. De memo is geschreven door
oud-CvB-assessor Lianne Schmidt, met input van andere assessoren.
In de memo (her)definieert zij de functie van studentassessor,
waarna het document wordt neergezet als uitgangspunt voor de
invulling van de functie van studentassessor op de UvA. In de
praktijk blijft dit document ook gebruikt te worden door de
studentassessor.
De raad is nooit op de hoogte gesteld van het bestaan van dit
document en kon dus ook niet weten dat dit het handvat was dat de
studentassessor hanteerde. Bovendien heeft de raad nooit
ingestemd met de inhoud van de memo.
Na het onderwerp besproken te hebben tijdens het bestuurlijk
overleg met ons directieteam, kwamen we samen tot de conclusie
dat we er niet uitkomen met elkaar. De visies van beide partijen
conflicteert en na zorgvuldig overleg bleek er geen basis te zijn om
de functie te veranderen. Er was simpelweg geen duidelijkheid over
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wie hierover gaat. We hebben daarom de situatie gelaten zoals zij
was.
Inmiddels hebben we meer duidelijkheid gekregen van het
Ministerie van OCW. Hoe het aannemen van een studentassessor
geregeld hoort te zijn is een actueel onderwerp, aangezien het sinds
de wet Versterking Bestuurskracht ook op het HBO kan. Uit hun
uitleg blijkt dat het op het HBO precies hetzelfde wordt geregeld
zoals dat nu op het WO is geregeld. Het CvB en de GV moeten de
functie studentassessor vastleggen in het bestuur- en
beheersreglement (dit is op de UvA het universiteitsreglement). De
reactie van het OCW was als volgt:
“Het was het doel van de indieners van het amendement dat
medezeggenschap en bestuur het samen eens worden over
de vraag of een assessor moet worden aangesteld. Daarom
wordt verwezen naar het bestuurs- en beheersreglement
waarin moet worden bepaald op welke wijze de assessor
wordt aangewezen. Dit laat de mogelijkheid open om in het
reglement op te nemen dat er geen assessor wordt
aangewezen.
De WHW geeft de gezamenlijke vergadering van personeel
en studenten (mededezeggenschapsraad op centraal niveau)
instemmingsrecht op het bestuurs- en beheersreglement.
Het College van Bestuur heeft tot taak dit reglement vast te
stellen ter regeling van het bestuur, het beheer en de
inrichting van de universiteit. Dit heeft tot gevolg dat het
bestuur en de medezeggenschap er samen uit moeten
komen: de medezeggenschap heeft het uiterste middel om
de instemming te onthouden indien het College niet
meegaat in de wens studentassessoren in te stellen en het
College heeft het uiterste middel om het bestuurs- en
beheersreglement niet vast te stellen. Beide situaties zijn niet
optimaal. Het komt aan op goed overleg.”
Op dit moment is de wijze van aanstelling van de studentassessor
niet vastgelegd in het universiteitsreglement. Deze brief is dan ook
een oproep aan het CvB om dit te gaan doen en een oproep aan de
CSR en COR tot goed overleg. We zien dit onderwerp graag
zorgvuldig vastgelegd voordat wij op de FNWI een nieuwe
studentassessor aanstellen, dus uiterlijk in december 2017.
De huidige functieomschrijving voor de assessor van het CvB die in
het universiteitsreglement is vastgelegd is dusdanig ambigu dat deze
letterlijk onwerkbaar is. We stellen dan ook voor om de
functieomschrijving zorgvuldig uiteen te zetten, desnoods door een
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verwijzing naar een extern document. De huidige functie
omschrijving (Memo Studentassessorschap) gehanteerd door
assessoren vinden wij niet bijdragen aan het functioneren van de
medezeggenschap. Daarbij is dit document geschreven zonder
overleg met de medezeggenschap. Er staat zelfs letterlijk in dat de
assessoren zelf hun eigen functie hebben geherdefinieerd.
We willen hierbij daarom gelijk een voorstel voor een nieuwe
functieomschrijving doen:
1. De studentassessor is een intermediair, dat wil zeggen een
tussenpersoon of bemiddelaar, tussen het directieteam en
de medezeggenschap. De studentassessor is er in eerste
instantie om de samenwerking tussen het directieteam en de
medezeggenschap te ondersteunen.
2. De studentassessor brengt het directieteam en de
medezeggenschap op de hoogte van elkaars standpunten.
De studentassessor probeert te zorgen voor een soepele en
efficiënte samenwerking en informatieoverdracht tussen de
beide partijen. In die zin vervult de studentassessor dus een
schakelfunctie tussen het directieteam en de
medezeggenschap.
3. De studentassessor vraagt aandacht bij het directieteam
voor specifieke problemen in het onderwijs en met
betrekking tot faciliteiten die studenten aangaan. Hiervoor
dient de studentassessor zich er op toe te leggen om
contacten te onderhouden met studieverenigingen,
medezeggenschap en andere studentgerelateerde organen.
4. De studentassessor is zeer terughoudend met het uiten van
persoonlijke meningen en geeft bij het uiten daarvan altijd
duidelijk aan dat dit een persoonlijke opinie is die niet de
medezeggenschap kan vervangen. De studentassessor
brengt daarbij altijd ook het raadsstandpunt (mits
ingenomen) positief onder de aandacht.
5. De studentassessor is een adviseur aan het directieteam,
maar adviseert met als doel om het directieteam en de
medezeggenschap bij elkaar te brengen.
6. De studentassessor maakt deel uit van facultaire
commissies, maar alleen met als doel om de facultaire
commissies en de medezeggenschap dichter bij elkaar te
brengen. De deelname aan een commissie mag in geen geval
de deelname van een FSR-afgevaardigde vervangen.
7. De studentassessor is onafhankelijk van zowel het
directieteam als de medezeggenschap. In voorkomende
gevallen kan de studentassessor wel omgaan met
vertrouwelijke informatie vanuit zowel het directieteam als
de medezeggenschap. De studentassessor vervangt in geen
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geval de medezeggenschap en is ook geen onderdeel
daarvan. Eveneens werkt de studentassessor niet aan
persoonlijke dossiers om facultair beleid te beïnvloeden of te
maken.
De motivatie voor deze omschrijving is simpel. Een studentassessor
met deze functie kan een hoop conflict en problemen voorkomen
tussen de FSR en het directieteam op de FNWI. Zo zijn dit jaar het
faculteitsreglement en de OER’en niet ingestemd, puur en alleen
door slechte communicatie en incomplete informatie. Met de
ambitie van een goed functionerende faculteit is het zonde als het
tussen het directieteam en de medezeggenschap zo vaak stukloopt
door slechte communicatie; communicatie die een studentassessor
perfect kan opvangen en ondersteunen.
We willen nog expliciet benadrukken dat de voorvallen van het
afgelopen jaar niet de schuld zijn van de studentassessor, maar we
geloven wel dat als zij een andere functieomschrijving had gehad, dit
de nodige problemen zou hebben voorkomen.
We hopen dat jullie deze overwegingen meenemen in jullie overleg
en zien dan ook met interesse jullie reactie tegemoet.
Vriendelijke groet,
Esther de Boer
Voorzitter FSR FNWI 16/17
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