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Geachte voorzitter, 

Het College van Bestuur heeft met uw brief van 18 juni als reactie op de Mars voor Onderwijs en de 
daarop volgende gebeurtenissen in goede orde ontvangen. Het College spreekt hierbij graag 
waardering uit voor de zorgvuldige reactie van de Centrale Studentenraad (CSR). In de 
overlegvergadering van 19 juni hebben we uitvoerig stilgestaan bij deze gebeurtenissen en hebben 
we onze visies ook over het gewenste vervolg kunnen uitwisselen. In aanvulling daarop gaan we 
hieronder in op enkele punten uit uw brief. 

Het College staat inhoudelijk achter de protesten tegen verdere bezuinigingen in het hoger onderwijs 
en vóór het belang van de sociale en geesteswetenschappen. We hebben hier ook uitdrukking aan 
gegeven in onze open brief aan de minister en de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, voorafgaand aan het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. 

Het werd lastig toen na de Mars voor Onderwijs tentjes op het terrein werden geplaatst met het 
oogmerk te blijven overnachten. Daardoor ontstond een nieuwe en ongewenste situatie. De UvA 
gebouwen en -terreinen zijn er voor de gehele academische gemeenschap, waarbij iedereen zich 
(sociaal) veilig moet voelen. Er zijn heldere afspraken vooraf nodig indien een groep - buiten de 
reguliere kaders - een ruimte of gebied wil gebruiken. Door verschillende mensen is aan de studenten 
gevraagd te vertrekken. Toen daar door een groep geen gehoor aan werd gegeven, is de politie 
opgetreden. Deze situatie hadden we natuurlijk willen voorkomen. Daarom evalueren we de gang 
van zaken en proberen we daar lessen uit te trekken. We spreken in dat kader met verontruste 
medewerkers en we hebben het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de bij protesten 
betrokken studenten. Zo richten we onze blik weer op de toekomst. We blijven ons inzetten om de 
structurele onderfinanciering van onderzoek en onderwijs op de landelijke politieke agenda te zetten. 
Dat willen we samen doen met onze studenten en medewerkers. In geval van een aankondiging van 
een nieuw protest, zullen we snel in contact treden met de betreffende studenten/medewerkers zodat 
we afspraken kunnen maken over hoe dat protest vorm kan worden gegeven op een wijze die onze 
ruimtes en terreinen open houdt voor iedereen. 
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Het College benadrukt dat het ingrijpen niet was op gericht 'kritisch denken' of 'maatschappelijk 
engagement' te verbannen. Protesteren, óók tegen het bestuur, mag altijd bij de UvA. We faciliteren 
dit ook door voor protesten en vergaderingen van WOinActie of Humanities Rally ruimtes ter 
beschikking te stellen. 

In de brief vraagt de CSR het College om verdere stappen te nemen op het gebied van 
democratisering en diversiteit. We begrijpen het ongeduld van de raad, maar brengen ook in 
herinnering dat de CSR intensief betrokken is bij de onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomst 
van de UvA. Denk hierbij aan allocatiemodel, onderwijsvisie, bouw bibliotheek, ontvlechting HvA, 
niet doorgaan samenwerking VU. Deze belangrijke dossiers zijn met een hoge mate van 
transparantie besproken. Bovendien bestaan er binnen de UvA verschillende visies op de 
verschillende onderwerpen. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om te werken aan een zo 
groot mogelijk draagvlak voor de keuzes die de UvA maakt. Dit betekent doorgaans dat er 'water bij 
de wijn' moet worden gedaan. 

Ja, er zijn zaken die beter en sneller kunnen. Laten we daar samen aan blijven werken. 

Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur, 

voorzitter 
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