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Saneren UvA leidt tot
vragen in Kamer
LORIANNE VAN GELDER
AMSTERDAM - De SP heeft Kamervragen gesteld aan minister Jet Bussemaker
(Onderwijs) naar aanleiding van de reorganisatieplannen op de faculteit
Geesteswetenschappen van de UvA.
Kamerlid Jasper van Dijk wil weten wat Bussemakers mening is over de
bezuinigingen en de reorganisatie en vraagt of de oorzaken van de bezuiniging
bekend zijn. "Ik concludeer uit de plannen dat er allerlei opleidingen worden
opgeheven. Dat mag wat mij betreft niet gebeuren," aldus Van Dijk.
Van Dijk zinspeelt ook op een financieel tekort door vastgoedspeculatie.
'Wat onderneemt u om een duurzame toekomst van deze faculteit te
garanderen?' vraagt hij ten slotte.
Gisteravond stuurde hij de vragen per mail naar de minister. "De minister zal
wel weer zeggen dat dit niet haar verantwoordelijkheid is, maar de
verantwoordelijkheid van de UvA, maar dat is gewoon niet waar," zegt Van Dijk
in Folia. "Bussemaker is verantwoordelijk voor het opleidingen-aanbod aan
Nederlandse universiteiten en moet dus ook voorkomen dat aan die
universiteiten witte vlekken ontstaan."
De faculteit Geesteswetenschappen heeft financiële problemen. Ze moet op
korte termijn 4 miljoen euro bezuinigen en voor 2017 10 miljoen.
Maandag presenteerde het faculteitsbestuur een plan om de hele faculteit
anders in te richten. Er zijn twee scenario's voorgesteld. Een lijkt op het
Amerikaanse liberal arts-model, dat uitgaat van een brede opleiding om pas
later te specialiseren, een andere optie is terugbrengen van de opleidingen tot
vijf bachelor schools.
Ook verdwijnen zeventig fte, naar verluidt zo'n 150 banen. Studenten en
medewerkers hebben zich al verenigd in een actiegroep, Humanities Rally.
Gisteravond kwam de groep in de Universiteitsbibliotheek bij elkaar. De
geesteswetenschappers beraden zich op acties. Het worden 'alleen acties op een
constructieve manier', aldus initiatiefnemer Tivadar Vervoort. Er wordt gedacht
aan colleges op onverwachte plekken. Nu al roept de groep op om op alle
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docenten geesteswetenschappen te stemmen bij de aanstaande verkiezing van
UvA-docent van het Jaar.
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