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Profielschets CvB leden

Geachte FSR FGw en CSR,
Wij schrijven jullie naar aanleiding van de brief gestuurd door de FSR FGw als reactie op het
maken van een profielschets voor een nieuw lid van het CvB. De FSR FdG erkent de door FSR
FGw aangedragen bezwaren omtrent de door de Raad van Toezicht opgestelde procedure. Hij
ziet in dat er weinig tijd is geweest voor de CSR om de academische gemeenschap te betrekken
en is zich bewust van de mede daardoor magere respons van de academische gemeenschap. Het
is opvallend dat de Raad van Toezicht de CSR heeft belast met peilen van de mening van de
studentenpopulatie van de academische gemeenschap. Als er meer tijd werd geboden door de
Raad van Toezicht aan de CSR was er mogelijk meer ruimte om een breder gedragen mening
boven water te krijgen van de academische gemeenschap.
Aan de andere kant ziet de FSR FdG ook de noodzaak om de profielschets tijdig op te leveren. De
rector magnificus zal immers in december aftreden en op dat moment zal het CvB nog maar uit
twee leden bestaan, die ook verantwoordelijk zijn voor de HvA. Hoewel een deel van de UvA
behoefte heeft aan een verkozen bestuurder, die democratie hoog in het vaandel heeft staan, is
de FSR FdG van mening dat het belangrijker is dat er tijdig een capabele voorzitter en rector
magnificus aantreden. Dit omdat een interim bestuurder in principe geen beslissingen neemt,
waardoor de organisatie geen progressie kan maken.
De FSR FdG is van mening dat er voor mensen uit de academische gemeenschap, die hun
mening hadden willen laten gelden, zich genoeg mogelijkheden hebben voorgedaan om dit te
uiten bij een debat of focusgroep. Dat in acht genomen is hij verder van mening, dat de CSR in de
beschikbare tijd het maximaal haalbare resultaat wat betreft het peilen van de meningen
binnen de academische gemeenschap heeft behaald. Ten slotte is hij is van mening dat meer tijd
inhoudelijk niks op zal leveren.
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