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Informatieverzoek en advies m.b.t. samenwerking UvA-VU

Geachte decaan, beste Peter,

Nadat in 2013 de Amsterdam Faculty of Science niet is doorgegaan, zijn er
verschillende domeinen aan de slag gegaan met het onderzoeken van de
mogelijkheden voor samenwerking met de Faculteit Aard- en
Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen van de VU. Dit is per
domein vormgegeven in kernteams en verkenningscommissies, waarin zowel
studenten als medewerkers van de betrokken faculteiten een plek hebben
gekregen.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. In een aantal domeinen zijn inmiddels
de laatste verkenningscommissies afgerond en is er een eindrapport
uitgebracht, terwijl andere domeinen nog in een vroeger stadium verkeren. Er is
nu echter geen overzicht te vinden met hierin de stand van zaken en
contactpersonen binnen elk domein. De pagina over de Samenwerking UvA-VU
op student.uva.nl lijkt voor veel domeinen sinds 2015 niet meer geüpdatet te
zijn. De FSR zou deze informatie graag overzichtelijk in handen krijgen. Concreet
gaat het hierbij om de stand van zaken in de verschillende domeinen: de
commissies en eventuele andere groepen die nu bezig zijn met onderzoek,
inclusief hun samenstelling, opdracht en tijdspad en daarnaast de tot nu toe
uitgebrachte rapporten. Deze informatie is noodzakelijk voor het uitoefenen en
vervullen van onze taak als medezeggenschap.
Daarnaast vinden wij het publiceren van een overzicht per domein van groot
belang voor de academische gemeenschap. Zij moet betrokken worden in alle
stadia van besluitvorming en vormgeving van samenwerking tussen de drie
faculteiten. De mogelijkheid om actief een bijdrage te kunnen leveren begint bij
transparantie van het proces. Hierbij is het ook van belang dat duidelijk is wie er
in de verkenningscommissies en curriculumcommissies zitten, zowel de
studenten als medewerkers, en hoe deze commissies bereikbaar zijn. Als
studenten dan input willen leveren aan de commissie, weten zij wie zij kunnen

Facultaire
Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~ fnwi@studentenraad.nl
[10 oktober 2016] ~ Informatieverzoek en advies m.b.t. samenwerking UvA-VU

aanspreken. Wij adviseren dan ook om deze informatie weer online beschikbaar
te maken, toegankelijk voor elke student.
Samengevat verzoeken wij u op basis van ons informatierecht om een overzicht
van de stand van zaken van samenwerking tussen de UvA en VU per
opleiding/instituut, inclusief de rapporten en samenstelling van de
verkenningscommissies die hierbij horen. Ten behoeve van de studenten zien
we graag dat deze informatie online beschikbaar komt.
Met vriendelijke groeten,
Esther de Boer
Voorzitter FSR FNWI
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