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Voorwoord 
Bij het opstellen van deze rapportage en het uitvoeren van de raadpleging heeft de Centrale 
Studentenraad veel hulp mogen ontvangen. Ten eerste willen we Bureau Communicatie bedanken voor 
hun hulp bij het opzetten van de plenaire bijeenkomst en het toevoegen van het email-adres aan het 
bericht over de profielschetsen op de democratiseringswebsite van de UvA. Daarnaast ook dank aan 
Bureau Ruigrok die het studentenpanel heeft verzorgd. Zonder hun hulp waren de focusgroepen niet 
mogelijk geweest. Onze dank gaat eveneens uit naar de facultaire studentenraden die geholpen hebben 
met het notuleren van de focusgroepen en facultaire bijeenkomsten hebben georganiseerd. Ten slotte 
willen we benadrukken dat we het betreuren dat een daadwerkelijke willekeurige selectie van studenten 
niet tot de aangeboden mogelijkheden behoorde en dat we geen toegang hebben gekregen tot een 
zogeheten ‘mail-to-all’. De Centrale Studentenraad is ervan overtuigd dat als wij op deze punten wel 
toezeggingen hadden gekregen, wij een betere en representatievere rapportage aan u hadden kunnen 
voorleggen.  Desalniettemin is de Centrale Studentenraad in het licht van beperkte tijd en middelen 
tevreden met de opgezette raadpleging en deze rapportage.  

Inleiding 
Het College van Bestuur van de UvA en de HvA (CvB) is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe rector magnificus. Volgens de vastgestelde benoemingsprocedure van de Raad van Toezicht 
(RvT) hebben de betrokken medezeggenschaporganen, de Centrale Studentenraad (CSR), de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) instemmingsrecht op de 
profielschetsen. In deze profielschetsen worden  de eigenschappen, achtergronden en competenties van 
een gewenste kandidaat beschreven. De medezeggenschap heeft tevens verantwoordelijkheid om de 
academische gemeenschap te raadplegen voor het vaststellen van deze profielschets. De CSR heeft de 
afgelopen maand gepoogd deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te vullen. Deze rapportage is 
een verslag van deze poging. Achtereenvolgend zal in deze rapportage worden besproken; de methode, 
korte verslagen van de bijeenkomsten, conclusies en ten slotte een uitgebreide bijlage met notulen, 
woordenlijsten en ingezonden brieven.  

Methode 
De CSR heeft gepoogd een zo groot mogelijk gedeelte van de studenten van de Universiteit van 
Amsterdam te raadplegen. Allereerst heeft de CSR op 24 September 2015 een maagdenhuisdebat 
georganiseerd waarin studenten, maar ook medewerkers, vrij konden brainstormen over “De ideale 
UvA-HvA bestuurder”. De bijeenkomst begon met een plenair gedeelte waarin de taken van Rector 
Magnificus en Voorzitter werden uitgelegd en vervolgens kort werden bediscussieerd.  Daarna werd de 
groep opgesplitst in kleine groepen. Gedurende een klein uur bediscussieerden de groepen de 
eigenschappen, achtergronden en competenties van een Voorzitter en Rector Magnificus en schreven de 
belangrijkste punten op flip-overs. (zie bijlage 2) Vervolgens presenteerde woordvoerders van de 
groepen in het tweede plenaire gedeelte de bevinden waarna een plenaire discussie hierover werd 
ingezet. Ook de benoemingsprocedure van de nieuwe leden van het College van Bestuur werd 
besproken. Van deze discussie zijn notulen opgemaakt (zie bijlage 1) 

Daarnaast is er een email-adres geopend waar iedereen vrij input heeft kunnen leveren. (zie 
bijlage 5) De CSR heeft er overigens nadrukkelijk vanaf gezien een open survey of enquête uit te 
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schrijven omdat een variant met gesloten vragen vaak sturend is en een enquête met open vragen in een 
dermate korte tijdspanne niet adequaat geanalyseerd kan worden. 

Echter, omdat de CSR zag dat bij plenaire bijeenkomsten vaak dezelfde studenten kwamen 
opdagen, heeft de CSR in samenwerking met het studentenpanel van de UvA focusgroepen opgezet. 
Aanvankelijk wilde de CSR volledig willekeurig UvA-studenten uit de database selecteren maar dat bleek 
niet mogelijk in verband met de privacy. Het studentenpanel leek het beste alternatief. Het 
studentenpanel stuurde een namens de CSR een uitnodiging voor de focusgroepen naar de aangesloten 
studenten waarna zij hun beschikbaarheid konden aangeven. Op basis hiervan werd door de CSR een 
indeling gemaakt en verder contact onderhouden. De vier focusgroepen vonden plaats op 1 en 2 oktober, 
op 4 verschillende UvA-locaties (Roeterseiland, Oudemanhuispoort, Science Park, en AMC). Gedurende 
een uur werden deelnemers, aan de hand van een gespreksleidraad, door twee gespreksleiders vanuit de 
CSR gevraagd naar wat zij verwachten van een nieuwe voorzitter en rector magnificus in het CvB. De 
bijeenkomst begon met een korte uitleg over de functie van voorzitter en rector magnificus. Vervolgens 
werd de deelnemers gevraagd hun persoonlijke ideeën op een post-it te schrijven (zie bijlage 4). Deze 
post-its werden in de daaropvolgende plenaire discussie op het white-board samengebracht in 
verschillende clusters. Ook de benoemingsprocedure is kort plenair besproken. Van de plenaire discussie 
zijn notulen opgemaakt (zie bijlage 3).  

De facultaire studentenraden (FSR) hebben op een gegeven moment aangegeven dat er te 
weinig tijd was om de gehele studentgeleding van de academische gemeenschap zorgvuldig te 
raadplegen. De CSR heeft daarop uitstel gevraagd voor de profielschets aan de Raad van Toezicht, die 
deze heeft gegeven. In deze extra week hebben de FSRen van FEB, FGw en FNWI facultaire 
bijeenkomsten georganiseerd over de profielschetsen van het CvB. De notulen van deze bijeenkomsten 
zijn opgenomen in deze rapportage (zie bijlage 6). 
 Om van de ingewonnen informatie tot concrete resultaten te komen heeft de CSR het 
kwalitatieve analyseprogramma ATLAS.ti gebruikt. Met dit programma kunnen verschillende concepten 
die samenhangen in een bepaald discours gemakkelijk worden gegroepeerd en geanalyseerd. De CSR 
heeft niet zozeer een kwantitatieve analyse gemaakt van welke suggesties het meest voorkomen, maar 
heeft de gehele breedte van de raadpleging willen meenemen. Uiteindelijk zijn er uit de analyse 
verschillende concepten en discoursen op te maken. Over sommige van deze concepten bestaat grote 
eensgezindheid. Veel andere discoursen laten echter verdeeldheid zien die soms uitmondt in een 
dichotomie. ‘De stem’  van de academische gemeenschap blijkt omtrent veel vraagstukken niet 
eenduidig.  

Korte verslagen 
 
Plenaire bijeenkomst -  24 september 2015, Maagdenhuis 
Donderdagmiddag 24/09 heeft de CSR een open bijeenkomst gehouden met als thema ‘De Ideale UvA-
HvA Bestuurder’. Een kleine vijftig studenten en enkele medewerkers verzamelden zich gedurende 2,5 
uur in het Maagdenhuis. Onder de aanwezigen waren veel studenten afkomstig uit 
medezeggenschapsorganen of actiegroepen. Uit de bijeenkomst kwamen een aantal interessante 
eigenschappen. Zo opperden de aanwezigen dat een bestuurder na aanstelling nog steeds onderwijs zou 
moeten geven en onderzoek zou moeten doen. Verder zouden bestuurders misschien minder uit het 
bedrijfsleven moeten komen of in ieder geval niet direct uit het ‘old-boys network’ moeten komen. De 
kandidaat zou daarnaast bereid moeten zijn zichzelf openlijk, voor de benoeming, te presenteren aan de 
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academische gemeenschap. Een veel belangrijker onderwerp in de discussie bleek echter de 
benoemingsprocedure van CvB-leden op zich te zijn. Hierop werd veel kritiek geuit, voornamelijk dat er 
op het moment te weinig inspraak van de medezeggenschap op de benoemingsprocedure zou zijn 
geweest. Er is volgens een deel van de aanwezigen een noodzaak voor een structurele verandering van 
de procedure om tot een democratische bestuurder te komen. Punt van kritiek was ook dat er op dit 
moment veel te weinig tijd genomen zou worden om een nieuwe bestuurder te zoeken en de procedure 
hiervoor te heroverwegen. Daartoe opperde een deel van de aanwezigen dat er gezocht moet worden 
naar interim bestuurders, totdat de (bindende) resultaten van de commissie Democratisering en 
Decentralisering beschikbaar zijn en verwerkt kunnen worden in de procedure voor nieuwe 
bestuurders. Een andere optie die geopperd werd was om de benoemingsprocedure volledig in handen 
van de medezeggenschap te leggen, waarna de Raad van Toezicht een nieuwe bestuurder enkel benoemt. 
 
Focusgroepen – 1 en 2 oktober, verschillende UvA-locaties 
Op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober hebben vier focusgroepen plaatsgevonden. Deze waren 
georganiseerd op verschillende UvA-locaties, Roeterseiland, Oudemanhuispoort, AMC en Sciencepark, 
om de drempel voor de studenten uit het studentenpanel zo laag mogelijk te houden. De focusgroepen 
bestonden uit 4 à 12 studenten. Uiteindelijk hebben 28 studenten zich aangemeld, maar daarvan zijn 
enkelen niet komen opdagen. Sommige studenten waren lid van medezeggenschapsorganen of 
actiegroepen, maar er waren ook studenten die normaal niet deelnemen aan openbare debatten. Omdat 
de groepen klein waren kon iedereen gemakkelijk aan het woord komen. De focusgroepen zijn op 
sommige punten bijzonder eensgezind terwijl op andere punten ideeën wijd uit elkaar lopen. Over het 
algemeen werd ‘communicatie’ als een belangrijk onderwerp beschouwd. Daarnaast is affiniteit met 
onderwijs en onderzoek een veelgehoord thema. Onenigheid bestond over de betrekkingen die een 
kandidaat zou moeten hebben met de politiek. Er is in de focusgroepen ook gesproken over de 
benoemingsprocedure op zichzelf, aangezien dat sterk naar voren kwam uit de plenaire bijeenkomst. De 
studenten in de focusgroepen waren over het algemeen verdeeld over de benoemingsprocedure; 
sommigen wilden de benoemingsprocedure direct democratiseren, anderen vonden de procedure zoals 
hij nu is prima.  
 
Facultaire bijeenkomsten – 8 en 12 oktober; FEB, FNWI en FGw 
De facultaire raden van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), Faculteit Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI) en de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw), hebben de CSR laten te 
weten dat zij de academische gemeenschap onvoldoende geraadpleegd achtte.  Zij  vroegen de CSR om 
uitstel te vragen bij de RvT, waarop de termijn met een week is verlengd. In deze week hebben drie 
facultaire bijeenkomsten plaatsgevonden. In grote lijnen zijn er geen fundamenteel nieuwe inzichten 
voorgekomen uit de facultaire bijeenkomsten. Wel zijn de verschillende discours en  standpunten verder 
uitgediept en beargumenteerd. Opvallend is dat het ‘radicale’ discours, dat zich sterk verzet tegen de 
status-quo, niet dominant is in de verslagen van de facultaire bijeenkomsten. Ook de meer gematigde 
standpunten worden verder uitgebouwd. In de  bijeenkomst bij de FEB was het meest opvallend dat 
studenten het belangrijk vonden dat een bestuurder niet snel in paniek raakt en niet bang is problemen 
te erkennen en aan te pakken. Bij de FNWI kwam grote onenigheid naar voren over de vraag of een lid 
van het CvB zich zou moeten zorgen dat de UvA hoog aangeschreven staat en zo ja, waar en op welke 
manier. Een nieuwe invalshoek bij de bijeenkomst van FGw betrof dienstbaar leiderschap in combinatie 
met een visie; uit (sollicitatie)gesprekken zou moeten blijken dat de visie van een kandidaat 
overeenkomt met heersende tendensen binnen de UvA en daarnaast zou die visie niet al te rigide moeten 
zijn maar moeten kunnen meebuigen met ontwikkelingen. Verdere standpunten en argumentatie zijn, in 
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zoverre zij nog niet opgenomen waren in de conceptversie van deze rapportage, opgenomen onder  het 
kopje ‘uitkomsten’.  

Uitkomsten 
 
Achtergrond 
De meningen over de achtergrond van een voorzitter en Rector Magnificus zijn verdeeld. Sommige 
studenten vinden achtergrond geheel niet belangrijk maar hechten meer waarde aan competenties. 
Ondanks dat velen aangeven dat een academische achtergrond en ervaring met onderwijs en onderzoek 
van groot belang is, hechten anderen ook waarde aan een achtergrond in het bedrijfsleven. Wel wordt af 
en toe benadrukt dat de kandidaat geen ‘cijferfetisjist’ zou moeten zijn en moet begrijpen dat het 
besturen van een universiteit anders is dan het managen van een bedrijf.   Er werd echter ook vaak 
genoemd dat een kandidaat niet uit het old-boys network afkomstig moet zijn. Andere termen die hierbij 
vielen waren ‘bijbaanverzamelaar’, ‘carrieretijger’ en ‘CV-builder’. Over een eventuele internationale 
achtergrond van de kandidaat voor Rector Magnificus heersen gemengde gevoelens. Een achtergrond in 
de UvA wordt door een groot deel van de ondervraagde studenten als positief gezien, anderen hechten 
hier minder waarde aan. Verder werd een enkele keer de binding met de stad Amsterdam aangehaald, 
een verleden in actiegroepen of  medezeggenschap als wenselijk beschouwd en werden afwisselend 
voorkeuren voor een alpha- of bèta-achtergrond genoemd.  
Over het algemeen wordt politieke achtergrond, verbondenheid of ambitie als negatief ervaren. Een 
enkeling stond hier neutraal tegenover, maar er werd ook genoemd dat politieke connecties voor de 
voorzitter positief kunnen uitpakken.  
 
Competenties en bestuurservaring 
Studenten noemden expliciet goed onderhandelen met Den Haag en andere financiers als gewenste 
competentie. Ook bedrijfs- en bestuurservaring worden genoemd als pre, maar andere studenten wilden 
‘geen arrogante beroepsbestuurder’ en wilden liever geen standaard bestuurder. Daarnaast werd 
duidelijk dat nevenfuncties bij andere instellingen/bedrijven over het algemeen niet wenselijk worden 
geacht. Nevenfuncties kunnen voor belangenverstrengeling zorgen en hier zou streng op moeten worden 
toegezien. Een bestuurder moet strategisch sterk zijn en mag ook zeker inspireren. Een bestuurder moet 
meegaan met de tijd, niet vastgeroest zitten in oude idealen, modern zijn en een enkeling noemt dat hij of 
zij het belang moet kunnen inzien van het digitale tijdperk. Er is een ‘frisse blik’ nodig. Van een 
bestuurder wordt ook een zekere mate van reflexiviteit verwacht, hij of zij moet zijn of haar eigen fouten 
kunnen toegeven en kunnen reflecteren op zichzelf. Daarnaast moet hij of zij open staan voor 
verandering en argumentatie en flexibel en sceptisch zijn over zijn of haar eigen machtspositie. Ook moet 
er rekening gehouden worden met anderen. De nieuwe bestuurder moet idealen en een hart voor de 
universiteit hebben.  
 
Autonomie 
De autonomie van de UvA tegenover de politiek in ‘Den Haag’ zou groter moeten zijn. De UvA moet een 
autonome instelling zijn die zijn eigen beleid voert in het belang van onderwijs en onderzoek. Het beleid 
vanuit Den Haag moet niet direct worden overgenomen. De UvA moet zijn eigen koers varen en mag 
hierin een voorbeeld zijn voor andere universiteiten.  
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Onderwijs en Onderzoek 
Veel van de geraadpleegde studenten hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de Rector 
Magnificus en voorzitter affiniteit (er wordt ook gesproken over passie)  hebben met onderwijs en 
onderzoek. Voor de Rector Magnificus is het wenselijk dat hij of zij onderwijs blijft geven en onderzoek 
blijft verrichten om dichtbij de academische gemeenschap te staan en zelf de effecten van het beleid te 
ondervinden. Sommige studenten merken hierbij op dat dit praktisch ingewikkeld kan zijn. Verder is het 
van belang dat zowel de Rector Magnificus als de voorzitter onderwijs en onderzoek voorop moeten 
stellen en sommige studenten voegen daar ‘kwaliteit’  aan toe. Enkele studenten benadrukken dat 
onderwijs en onderzoek niet mogen lijden onder de financiën van de instelling.  
 
Betrokken bij academische gemeenschap 
De geraadpleegde studenten geven veelvuldig aan dat de kandidaat betrokken moet zijn bij de 
academische gemeenschap. Een student noemt dat connecties ‘naar binnen’ tenminste net zo belangrijk, 
als niet belangrijker, zijn dan connecties ‘naar buiten’. Voor sommige studenten betekent dit dat de 
kandidaat moet weten wat er speelt in de UvA; welke ontwikkelingen plaatsvinden, wat nodig is voor de 
UvA en welke behoeftes er zijn. De kandidaten zouden zich goed moeten informeren, alle meningen 
moeten horen en mensen moeten durven opzoeken. Een voorbeeld hiervan is ‘onder studenten zijn met 
een spijkerbroek’. Volgens ander studenten zouden de kandidaten moeten luisteren naar de 
academische gemeenschap en deze actief moeten betrekken in de besluitvorming. Een enkeling 
suggereert dat de voorzitter en Rector Magnificus de academische gemeenschap direct representeren.  
 
Communicatie 
De geraadpleegde studenten achten communicatieve vaardigheden van zeer groot belang voor zowel de 
voorzitter als de Rector Magnificus. Termen als ‘dichtbij’, ‘betrokken’ en ‘toegankelijk’ vallen relatief 
vaak. De kandidaat zou volgens veel studenten vooral benaderbaar moeten zijn voor studenten en 
medewerkers. Daarnaast worden openheid en transparantie genoemd als leidende begrippen in de 
communicatie. Enkele studenten benadrukken het betrekken van de academische gemeenschap bij de 
besluitvorming, anderen leggen de nadruk op voorlichting.  
 
Transparantie en verantwoording 
In de raadpleging vallen variaties op de term ‘transparantie’ relatief vaak. Het gaat hier voor sommige 
studenten om het inzichtelijk maken van beleid en duidelijkheid scheppen over de richting van het 
beleid. Verder wordt genoemd dat beslissingen op een begrijpelijke manier moeten worden gemotiveerd 
en gepresenteerd. Transparantie komt ook terug bij de benoemingsprocedure. Sommige studenten 
geven aan dat zij hier graag transparantie in zien, bijvoorbeeld d.m.v. openbaarheid van het advies van 
de medezeggenschap over de kandidaat. 
 
Visie  
De geraadpleegde studenten zien graag een bestuurder met een visie en duidelijkheid over het beleid 
wat hij/zij gaat voeren. De meesten zien het liefst dat deze visie inhoudelijk vanuit de faculteiten wordt 
ingevuld. Enkelen vinden dat het bestuur helemaal geen visie moet hebben en dat de faciliterende rol 
van het bestuur centraal moet staan. Administratief moet het bestuur sterk zijn maar het inhoudelijke 
gedeelte moet decentraal worden ingevuld. Anderen opperen weer de discussie over een visie in ieder 
geval helemaal open te stellen. Sommige studenten willen dat de bestuurder een visie heeft maar dat 
deze relatief gemakkelijk meebuigt met ontwikkelingen in de universiteit.  Vrijwel iedereen is het er over 
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eens dat de visie over het te voeren beleid van te voren duidelijk moet zijn. Sommigen zien deze 
duidelijkheid het liefst vóórdat er een aanstelling plaats vindt.  
Enkele inhoudelijke punten voor een visie zijn innovatie, oog voor duurzaamheid, modern en op de lange 
termijn gericht. De een vindt een visie gericht op rankings belangrijk, omdat een hoge positie voor meer 
geld zorgt, en dit komt het onderwijs en onderzoek ten goede. Anderen staan negatiever tegenover 
rankings en het ‘rendementsdenken’ wat hierbij komt kijken. Men is verdeeld over de vraag of de 
kandidaat de reputatie van de UvA als speerpunt zou moeten hebben, en wat een wenselijke manier is 
om dit in te vullen. Het 10-puntenplan, opgesteld vanuit de protesten van afgelopen jaar, zou volgens een 
deel van de studenten een leidende visie moeten zijn, evenals de uitkomsten van de 
onderzoekscommissie D&DC. De nieuwe bestuurders moeten open staan voor hervormingen, en zich 
hier expliciet aan committeren.  
 
Decentralisatie  
Het concept decentralisatie kwam op verschillende manieren terug. Een deel van de ondervraagde 
studenten benadrukte vooral dat de voorzitter en Rector Magnificus minder macht zouden moeten 
hebben of misschien helemaal geen macht. Die macht zou volgens sommigen moeten liggen bij de 
medezeggenschap en volgens anderen bij degene die onderwijs en onderzoek uitvoeren. Sommige 
studenten benadrukten dat er ruimte moest zijn voor verschillen en verscheidenheid en dat de UvA niet 
door één persoon gestuurd kan worden. Relatief veel studenten wilden dat faculteiten meer te 
zeggenschap kregen en dat de voorzitter en Rector Magnificus zich minder zouden bemoeien met 
decentraal beleid. Beslissingsbevoegdheid, vooral over inhoudelijke zaken, moet bij faculteiten liggen. 
Daarbij werd de frase ‘niet top-down besturen’ meerdere keren gebezigd. Andere studenten 
benadrukken wel dat faculteiten in dat geval beter met elkaar moeten communiceren om het studenten 
die aan twee faculteiten studeren niet ingewikkelder te maken.  
 
Democratie  
De geraadpleegde studenten gebruikten ook het begrip ‘democratie’ veelvuldig. Een UvA-bestuurder zou 
‘een democraat’ moeten zijn die bereid is de UvA verder te democratiseren. Daarbij werd de optie van 
referenda enkele keren genoemd. Verder werd door sommige studenten benadrukt dat de 
medezeggenschapsorganen meer macht zouden moeten krijgen. Het idee van een democratisch gekozen 
bestuurder komt vaak naar boven. Andere studenten benadrukten dat de bevindingen van de 
onderzoekscommissie Democratisering en Decentralisering leidend zouden moeten zijn voor de nieuwe 
bestuurders. [voor opmerkingen over democratisering in de benoemingsprocedure van bestuursleden, 
zie ‘benoemingsprocedure’].  
 
Verbinden van faculteiten 
Het bestuur moet representatief zijn voor de universiteit en de verschillende belangen van de 
verschillende faculteiten kunnen vertegenwoordigen en verbinden. Er moet een gelijkwaardige 
waardering bestaan voor alle disciplines. Alpha, bèta en gamma moeten allen gerepresenteerd worden in 
het CvB.  
 
Salaris 
Het salaris van de nieuwe UvA bestuurder mag niet meer zijn dan de Balkenendenorm en eveneens niet 
meer dan het salaris van een hoogleraar. Er wordt gesuggereerd dat hoge salarissen de verkeerde 
mensen aan zal trekken, omdat zij het geld dan zien als motivatie. Anderen beargumenteren dat de 
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Balkenendenorm leidend moet zijn, maar geen reden om een geheel geschikte kandidaat te laten 
schieten. Ook moet een bestuurder zelf niet smijten met geld en bijvoorbeeld op dure reisjes gaan.  
 
HvA 
De algemene tendens is dat de ondervraagde studenten geen connectie met de HvA voelen. Voor de één 
is dit een reden om te  pleiten voor meer samenwerking met de HvA terwijl de ander liever een apart 
CvB voor de HvA en de UvA zou willen hebben.  
 
Rector Magnificus specifiek 
Naast het hebben van een wetenschappelijke achtergrond moet de Rector Magnificus een einde maken 
aan de publicatiedruk en een duidelijke en transparante visie vormen over rendementsdenken.  
 
Voorzitter specifiek 
De voorzitter mag zich meer intern op de universiteit richten. Er wordt geopperd om de externe, 
voornamelijk financiële contacten over te hevelen naar de vicevoorzitter.  
 
Benoemingsprocedure 
De geraadpleegde studenten zijn verdeeld over de benoemingsprocedure. Sommige studenten vinden de 
huidige procedure goed genoeg, terwijl anderen pleiten voor verdere democratisering. De optie van 
gekozen bestuurders wordt in de raadpleging veelvuldig genoemd, voornamelijk het idee van een 
gekozen rector is aantrekkelijk voor sommige studenten . De medewerkers en studenten zouden hun 
eigen bestuurders moeten kunnen kiezen omdat dit vertrouwen schept en zorgt dat er beter bestuurd 
kan worden. Er zijn ook sterke geluiden tegen het democratisch verkiezen van bestuurders. Zo opperen 
studenten dat het risico bestaat dat de bestuurder met de beste campagne wordt aangesteld of dat 
mensen zich niet bekommeren om een nieuwe bestuurder en niet komen opdagen bij een verkiezing.  
Een optie waarbij de sollicitatiecommissie verschillende kandidaten selecteert waar studenten en 
medewerkers vervolgens uit mogen kiezen geniet relatief veel bijval, vooral als de stem van 
medewerkers zwaarder weegt. Sommige studenten suggereren dat er zou gewacht moeten worden tot 
de commissie Democratisering en Decentralisering uitspraak heeft gedaan en tot die tijd zou er een 
interim-bestuurder moeten worden aangesteld. Deze optie wordt niet door iedereen als wenselijk 
gezien: een interim-bestuurder maakt geen beleidskeuzes en is onder andere erg duur. Daarnaast 
suggereren sommige studenten dat de medezeggenschap meer verstand heeft van zaken en daarom 
beter zou kunnen beslissen dan de gehele academische gemeenschap. Een deel van de geraadpleegde 
studenten pleit voor een grote invloed van de medezeggenschap bij de benoemingsprocedure, 
bijvoorbeeld door een meerderheid te krijgen in de sollicitatiecommissie.  
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Bijlagen 

Bijlage 1:                     
Notulen Plenaire Bijeenkomst over de profielschetsen CvB 
24 September 2015, 17.00-19.30h, Maagdenhuis 

Presentaties subgroepjes 
 
Presentatie groep A  
Wij hebben niet zozeer nagedacht over de profielschets, maar meer over de procedure zoals hij nu is en 
of deze anders moet. 
 
Een nieuwe bestuurder moet wat ons betreft verantwoording afleggen aan de academische 
gemeenschap. Er moet samen met de academische gemeenschap afgestemd worden wie de nieuwe 
bestuurder wordt en daarna moet deze zich ter goedkeuring voorstellen aan de academische 
gemeenschap. 
 
Wij willen geen bestuurder uit Den Haag die enkel een bestuurder is. Hij of zij moet niet een lijst met 
nevenfuncties hebben en hij of zij mag niet meer verdienen dan een hoogleraar. Kortom: geen managers 
die alleen top-down beslissingen nemen. 
 
Verder moet de nieuwe bestuurder affiniteit hebben met onderwijs en onderzoek en hij of zij moet ook 
parttime actief blijven als onderzoeker en/of docent. 
 
Ten slotte hebben wij nog een aantal belangrijke punten: 

- De medezeggenschap moet een grotere rol krijgen in de benoemingsprocedure. 
- De Raad van Toezicht moet ook verantwoording afleggen aan de academische 
gemeenschap. Ze moeten hun beleid verdedigen tegenover de academische gemeenschap en 
vertellen waar zij mee bezig zijn. Ze moeten niet alles afschuiven op de CSR en de COR. 
- Uiteindelijk moet de medezeggenschap besluiten wie die nieuwe UvA bestuurders 
worden. 
- Kortom, de medezeggenschap heeft de uiteindelijke macht. Als dit niet kan, dan zien 
we het liefst een interim bestuur totdat het democratische proces genoeg gevorderd is.  

 
Presentatie groep B 
Wij hebben het ook vooral over de procedure gehad en niet over de inhoud van de profielschets. Er was 
een tweedeling in onze groep over hoe we de huidige procedure vinden. De ene helft vindt deze goed en 
de andere niet. Deze laatst genoemde groep denkt dat er een betere procedure behaald kan worden door 
middel van onderhandeling met de RvT.  
 
Verder vragen wij ons af waarom het noodzakelijk is dat er nu een nieuw bestuur komt. Waarom geen 
interim bestuur aanstellen zolang de commissies nog brainstormen over het democratiseringsproces? 
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Wij willen meer tijd om na te denken over de ideale procedure. Daarom nu geen nieuwe bestuurders 
zoeken! 
 
Presentatie groep C 
De essentie van de waarde van de democratie: democratie is, zoals gebleken, de beste vorm van regeren. 
Ook voor een universiteit. Het is laf om niet de stem te geven aan de mensen die het beste weten hoe ze 
onderwijs en onderzoek moeten inrichten.  
 
Laten wij niet bang zijn voor de meningen van de academische gemeenschap. Het is juist zij die het best 
weten wat voor bestuurder de UvA nodig heeft. Dus geef de academische gemeenschap het vertrouwen 
en laat hun een geschikte bestuurder kiezen. 
Een goede bestuurder moet ondersteunend zijn aan hetgeen nodig is voor goed onderwijs. Geen politicus 
of gemaakte bestuurder. Wij hebben iemand nodig die passie heeft voor onderwijs en onderzoek. 
 
Wij hebben iemand nodig die tegen Den Haag ‘NEE’ durft te zeggen. Het is alles behalve vreemd om af en 
toe ‘nee’ te zeggen. Ook moet de nieuwe bestuurder gericht zijn op duurzaamheid. Tevens moet het een 
publiek figuur zijn, maar niet van een old school netwerk.  
 
Er is iemand nodig die mensen kan verbinden. Niet iemand die dure reisjes maakt. Je bent een 
bestuurder van een onderwijsinstelling, dus het is niet gepast om zelf onnodig veel geld uit te geven. Ten 
slotte willen wij geen arrogante beroepsbestuurder. Er is niet één iemand die alleen de hele UvA kan 
besturen. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe bestuurder de hele academische gemeenschap betrekt 
in zijn of haar besluitvorming. Alle meningen moeten gehoord worden. 
 
Kortom, laat daarom de rector democratisch gekozen worden. Wees geen oude saaie bestuurder. Hier in 
Amsterdam kan het anders en laat dit een voorbeeld zijn voor andere universiteiten. 
 
Presentatie groep D 
Wij willen een bestuurder die intrinsiek geïnteresseerd is voor onderzoek en onderwijs: niet iemand van 
‘the old boys network’ of iemand met een politieke achtergrond en ook geen bijbaanverzamelaar. Dit zijn 
geen kwaliteiten die wij zoeken in een voorzitter. 
 
Hij of zij moet snappen dat de UvA niet door één persoon bestuurd kan worden. Daarom moet je meer 
decentraliseren en de macht bij diegene leggen die verstand hebben van onderwijs. Dit is wat een 
bestuurder moet begrijpen. Verder sluiten wij ons aan bij de andere groepen. 
 
Presentatie groep E 
Wij vinden dat een UvA bestuurder de volgende eigenschappen zou moeten hebben:  

- Inspirerend; 
- Energiek; 
- Communicatief;  
- Fris; en  
- Benaderbaar. 

 
Hij of zij moet contact hebben met de studenten. Niet vanuit de hoogte maar juist onder de studenten 
met bv. een spijkerbroek aan. Verder is het van belang dat hij of zij kan lobbyen. Ook moet het een 
academici zijn.  
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Voor wat betreft de achtergrond van een nieuwe bestuurder: het hoeft niet per se iemand van de UvA te 
zijn. Het zou mogelijk ook iemand van de HvA of een internationaal iemand kunnen zijn. Wat wel van 
belang is, is dat de nieuwe bestuurder graag wil samenwerken met de HvA. 
 
Verder moet een bestuurder flexibel zijn. Dit houdt in dat hij of zij rekening houdt met anderen. Ook 
moet hij of zij een reflecterend vermogen hebben en eigen fouten kunnen toegeven. Ten slotte heeft de 
nieuwe bestuurder een visie nodig: hij of zij moet duidelijk kunnen maken wat deze visie is, hier open 
over kunnen discussiëren en dit kunnen verantwoorden aan de academische gemeenschap.  
 

Inhoudelijke discussie benoemingsprocedure 
De discussie is als volgt te lezen: bij elke alinea is een ander persoon aan het woord 
 
Zullen we beginnen met de profielschets of met de benoemingsprocedure zelf? Er is meer animo om 
eerst te discussiëren over de procedure: 
 
Er is een bestuurder nodig die begrijpt dat je niet top-down bestuurt. Hij of zij moet dus snappen dat de 
bestuurder er zelf eigenlijk niet moet zijn.  
 
Hoe het ging in het verleden: de RvT heeft bestuurders aangesteld en hierover was weinig tevredenheid. 
Het is goed dat de academische gemeenschap nu kan meepraten. Het klimaat ligt bij de 
medezeggenschap, die moet samen met de academische gemeenschap beslissen wie de nieuwe 
bestuurder wordt. Anders krijg je dat je iemand kiest zonder een echt democratisch proces. De RvT moet 
zich niet kunnen verschuilen achter een schijnproces. 
 
Zijn er meer mensen die vinden dat de gehele procedure open gegooid moet worden? 
 
Er moet een soort geweten van de bestuurder komen van: ‘hoe kom ik aan deze positie en hoe moet ik 
die behouden’. Als iemand democratisch gekozen is, dan kan dit er juist voor zorgen dat hij of zij beter 
gaat besturen. Dit schept namelijk vertrouwen. 
 
Belangrijk is dat de potentiele nieuwe bestuurders zich eerst presenteren aan de academische 
gemeenschap. Ik snap het argument van reputatieschade als iemand zich op een dergelijke manier 
voorstelt aan de academische gemeenschap, maar wij willen juist een bestuurder die er geen probleem 
mee heeft om dit te doen. Het aanpassen van de procedure zorgt er juist voor dat er andere kandidaten 
komen en dit is een gewenst effect. Wij zoeken iemand die zich openbaar wil vertonen aan de 
academische gemeenschap.  
 
Vraag: willen we dan dat er meerdere kandidaten naar voren worden geschoven en dat de academische 
gemeenschap één van deze personen kan kiezen of willen we dan dat de medezeggenschap één persoon 
naar voren schuift en dat de academische gemeenschap dan zegt of we deze persoon wel of niet als onze 
nieuwe bestuurder willen?  
 
Liever zie ik de eerste optie. De procedure is niet democratisch en transparant. Hoe krijgen we dit? Hier 
moeten we over nadenken, want als we dit echt willen, dan kunnen we dit mogelijk ook voor elkaar 
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krijgen. Graag zou ik zien dat er een aantal mensen naar voren worden geschoven en dat de academische 
gemeenschap hieruit iemand kiest. 
 
Daar ben ik geen voorstander van, kijk hoe veel mensen hier naartoe komen. Er is te weinig animo om op 
deze manier een nieuwe bestuurder te kiezen. Het is dan ook te moeilijk om precies te laten zien wie de 
bestuurders zijn. Handiger is het als je kandidaten de tijd geeft om echt te laten zien wie ze zijn. Je moet 
dus niet tien mensen naar voren schuiven want daar schiet je niks mee op. 
 
Ik ben er persoonlijk op tegen dat de gehele academische gemeenschap kan stemmen. Ik voorzie hierbij 
het probleem dat de bestuurder met het meeste geld gekozen gaat worden. Studenten gaan zich niet 
verdiepen, dus dit heeft niet veel nut. 
 
De reden dat niet de hele academische gemeenschap hier is, is vanwege een gebrek aan democratie. Ik 
geloof niet dat er studenten zijn die dit niets kan schelen. Het ligt dan ook niet aan de natuur van mensen. 
De procedure moet juist meer open. Als er niet genoeg mensen komen, dan is de procedure duidelijk nog 
niet open genoeg.  
 
Wellicht moet de focus dan primair liggen op het veranderen van de gedachtegang van de student en niet 
op de procedure. Hoe het nu is: vakkenpakket -> studiepunten halen -> diploma. Dit is de mentaliteit en 
dit moet veranderen voordat er echte democratie komt. 
 
Als je een voorbeeld wilt van democratie: kijk dan naar de Maagdenhuisbezetting. Dit houdt in wat echte 
democratie betekent. Als het meer open was zouden er ook meer mensen komen. Er is meer tijd nodig, 
zoek een interim bestuur en neem de tijd voor het zoeken van een nieuwe bestuurder. Als we dat nu 
kiezen, dan doet dit afbreuk aan de commissies die zijn aangesteld. 
 
Ik ben het hier mee eens. We kunnen makkelijk een interim bestuur aanstellen en zelfs zonder nieuwe 
bestuurders kan de UvA prima tijdelijk functioneren. Dat we tijdelijk zonder bestuur zouden zitten, moet 
niet leidend zijn bij het maken van beslissingen. 
 
Willen we een interim bestuur en de procedure uitstellen? Wat hierin belangrijk is: het onderwijs moet 
doorlopen. Dit gebeurt ook wel, ook al is er geen bestuur. Er zijn namelijk nog veel meer bestuurslagen. 
Het is het centrale beleid dat op pauze staat, maar de kerntaken van de UvA gaan verder. 
 
Nog even een punt over het democratische gehalte van deze bijeenkomst. Er zijn heel veel mensen die 
simpelweg niet bereikt konden worden. Dit kwam onder andere door bureau communicatie. Dit moet de 
volgende keer beter geregeld worden wil een dergelijke bijeenkomst democratischer verlopen. 
 
Alles is nu gezegd over het democratische proces. Zullen we praten over de inhoud van wat voor 
bestuurders we willen hebben: achtergrond, competenties, etc.? 
 

Inhoudelijke discussie profielschets 
 
Het is belangrijk dat de nieuwe Rector Magnificus werkzaam is bij de UvA. Op deze manier kan hij of zij 
het best de academische gemeenschap representeren. De nieuwe bestuurder moet erachter komen wat 



 

Pagina 14 ~ 57 

er leeft binnen de UvA. Het moet niet per se iemand zijn met heel veel nevenfuncties. Ook moet het niet 
iemand zijn uit het bedrijfsleven of een ex-politicus. Deze zullen geen vertrouwen krijgen vanuit de 
academische gemeenschap.  
 
Ik denk niet dat het kwalijk is dat iemand bestuurservaring heeft. Het besturen van een organisatie als de 
UvA is namelijk geen makkelijke taak en bestuurservaring is dan ook een pre. Verder is het belangrijk 
dat de nieuwe bestuurder betrokken is met de academisch gemeenschap.  
 
Wat vindt de CSR precies van de procedure? Hoe gaan zij terugkoppelen wat er gaat gebeuren?  
 
Hoewel de bijeenkomst anders is verlopen dan gedacht, gaan wij alles wat hier vandaag gezegd is 
meenemen. Ik ga geen toezeggingen doen nu. Alles wordt meegenomen en besproken. 
 
Ik betreur dat wij niet iedereen bij dit proces kunnen betrekken. Wij gaan ons best doen om zo veel 
mogelijk input te verzamelen. Dit gaan we onder andere doen door middel van focusgroepen die worden 
geselecteerd uit een studentenpanel uit alle lagen van de academische gemeenschap. Daarna verzamelen 
we de input van iedereen en dit koppelen we terug aan de academische gemeenschap. 
 
Wat is dan het nut van deze bijeenkomst?  
 
Heel goed luisteren en zo veel mogelijk meningen meenemen. We notuleren alles en we maken wat 
besproken is openbaar. We gaan vertellen wat hier en in de focusgroep gebeurt. Alles telt mee en wij 
koppelen dit terug.  
 
Hoe denken individuele raadsleden over deze procedure? 
 
Ik wil dit groter organiseren met meer mensen! 
 
De vergaderingen van de CSR zijn openbaar en onze agenda staat op onze website. Schuif gerust aan bij 
onze komende vergadering op woensdag tussen 12:00-15:00. Hier kan je ook je mening geven. 
 
Je kan ook je mening met ons delen via de mail: profielschetscvb@studentenraad.nl. Als je nog iets wilt 
zeggen, kom dan naar de vergadering en stuur mails. We nemen alle informatie mee en bespreken dit. 

  

mailto:profielschetscvb@studentenraad.nl
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Bijlage 2:                     
Woordenlijst Flip-overs Plenaire Bijeenkomst 
 

Poster 1

 

RvT 
- Behoefte zichtbaarheid RvT 
- Duidelijke machtsverhouding 
- Verantwoording over positie en invulling 

rol 
- Waarom nu pas zoeken naar bestuurders 
- Vertrouwensbreuk RvT - academische 

gemeenschap 
- Democratisch verkozen 

Poster 2

 

- Profielschetsprocedure ok? 
- Presenteren aan academische 

gemeenschap 
- Bereidheid verantwoordelijkheid 
- luisteren naar academische gemeenschap 
- Tegen de richting in  
- Buiten de kaders van "Den Haag" 
- Geen oud politicus 
- universitair georiënteerd 
- affiniteit behouden met onderwijs en 

onderzoek 
- salaris van een hoogleraar 
- gevolgen van beleid merken 
- hoogleraar 
- geen nevenfuncties (alleen 

onderwijs/onderzoek) 
- bindendheid / committeren uitkomsten 

D&DC 
- geen managers maar bestuurders 

(noodzakelijk) 
- machtsvacuüm bestuurders / RvT 
- democratisch instituut vs. ondemocratisch 

instituut 
- minder macht vs. meer macht 
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Poster 3 

 

 
- Faciliterende rol 
- anderen: deze procedure is het hoogst 

haalbare 
- Is de noodzaak er nu college leden te 

zoeken 

Poster 4

 

- Inspireren 
- Energie 
- Communicatief 
- Fris 
- Benaderbaar 
- Flexibel 
- Visie 
- Reflectief  
- Academicus 
- HvA? 
- Internationaal? 
- Spijkerbroek 
- Weegschaal 

Poster 5 

 

Eigenschappen:  
- neem mening actiegroepen mee 
- niet managementsdenken 
- "Guy" 
- Rita Verdonk 
- geen eenrichtingsverkeer onderwijs naar 

besturen 
- tegen rendementsdenken 
- faciliterend 
- geen old boys network 
- verbindende factor, "publiek figuur" 
- prater, niet terugvallen op juridische 

procedures 
- iemand die onderwijstaken verricht 
- komt net uit onderwijs en onderzoek 
- iemand die decentraliseert 
- vooruitstrevend  
- "van onder naar boven" 
- gerict op duurzaamheid (milieu) 
- kuitenbijters tegen Den Haag  
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Poster 6

 

Achtergronden / competenties 
- onderwijzers en onderzoekers dienen 
- onderwijsachtergrond 
- "nietjesbesteller" 
- wel een beetje politieke ervaring 
- breken met bestuurderscultuur 
- geen beroepsbestuurders  

Poster 7 

 

- Intrinsiek gemotiveerd om het beste te 
doen voor O&O 

- democratische toewijding 
- Universiteit kan niet top-down bestuurd 

worden 
- Vanuit de UvA (RM) 
- Draagvlak binnen academische 

gemeenschap 
- geen OBN (VZ) 
- niet politiek (VZ) 
- geen bijbaanverzamelaar (VZ) 
- ervaren bestuurder (VZ) 
- affiniteit met hoger onderwijs en O&O (VZ) 
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Bijlage 3:  
Notulen Focusgroepen 
 

Notulen Focusgroep 1 
Donderdag 1 Oktober, 16.15-17.15h,  Roeterseiland 
 
Gespreksleiders: G. en I. 
Notulist: N.  
Aanwezigen: G. I. N. Y. T. M. H. L. 
  

Opening.  
I. leidt in waar de focusgroep over gaat. Het gaat om de ideale bestuurder van de UvA en de HvA, die 
hebben namelijk een gezamenlijk bestuur. Er zijn twee mensen nodig in het college van bestuur, de 
Rector Magnificus en de voorzitter. Die worden nu gezocht. De studentenraad mag input leveren op de 
profielschets als medezeggenschap en hebben ook en plek in de sollicitatie commissie. Op die manier 
heeft  de medezeggenschap invloed op de benoemingsprocedure. De notulist wordt voorgesteld en G. 
wordt voorgesteld en dat we allebei uit de CSR komen. Het is volledig anoniem. Het wordt wel 
opgenomen en genotuleerd maar uiteindelijk wordt het allemaal geanonimiseerd. Er komt een nieuwe 
gast binnen. Van de FSR FdR, Mt.. De CSR heeft ook al eerder een debat georgaiseerd voor de 
profielschets maar dat ging toen voornamelijk over de procedure omdat daar nog veel onvrede over. We 
gaan het nu voornamelijk over de profielschets hebben maar we komen juiteindelijk ook nog terug op de 
benoemingsprocedure zelf aangezien uit het debat kwam dat mensen datnog heel belangrijk vonden. 
 
Voorstellen: 
Y., sociologie 
T.,  economie 
M., Italiaans en kunstgeschiedenis 
Mt., rechten 
L., rechten 
H., rechten 
 

Inleiding: 
Wat doen de Rector Magnificus en de voorzitter. Wat zijn hun verantwoordelijkheden en het verschil in 
functie. Het is handig om nu te weten wat precies de taakverdeling is maar deze staat ook gewoon ter 
discussie dus als mensen hier andere ideeën over hebben is dat ook bespreekbaar. Y. vraagt wat is 
strategie bij het takenpakket bij de Rector Magnificus. I. antwoordt dat dat ook nog vrij open ligt. Het 
gaat om wat de algehele visie van het college is, maar dat is iets wat open staat voor interpretatie. In de 
profielschets zou je kunnen aangeven  wat belangrijk is dat een voorzitter of Rector Magnificus voor 
strategie of visie moet hebben maar je kan ook juist zeggen dat die mensen géén visie en geen eigen 
strategie moet hebben.  
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Stap 1. Post-its 
Iedereen schrijft op post-its wat ze willen in een bestuurder. Op elke post-it één ding. Dan klusteren op 
het whiteboard. L. vraagt hoe veel ruimte er nog is? Hoe erg kan je out of the box denken of moet je je 
wel binnen de huidige kaders denken? I. geeft aan dat we instemmingsrecht op de profielschets hebben 
en dat we in de SoCo zitten dus invloed kunnen we wel uitoefenen. Maar het feit blijft dat de RvT 
gehouden is aan deze profielschets maar dat de aangestelde bestuurder dat niet hoeft. Dus probeer zo 
veel mogelijk out of the box te denken er is nog veel mogelijk. Iedereen gaat opschrijven op de post-its 
wat zij vinden dat eigenschappen van bestuurders moeten zijn. De vraag komt op of je per positie moet 
denken of in het algemeen voor bestuurders. G. geeft aan dat veel van de eigenschappen waarschijnlijk 
voor beide posities geldt maar dat als je vindt dat dat bij een bepaalde eigneschap niet het geval is meot 
je dat aangeven op de post-it zelf.  

- Pauze van 5 minuten waarin iedereen zijn gedachten op papier zet –   
Iedereen heeft eigenschappen op post-its geschreven. Één voor één gaat iedereen nu naar het bord om 
de post-its op te plakken en ze kort toe te liggen.Y. 1) geen politieke geschiedenis of ambities ( want geen 
vvd’er en geen pvda’er) 2) constructief en open voor argumentatie(want dit was louise gunnign niet) 3) 
geen cijfer fetisjist. 4) treedt buiten de bestuursbubbel 5) voor de rector: afkomstig uit de academie  6) 
voorzitter afkomstig uit maatschappelijk publiekveld en niet uit bedrijfsleven. Iemand die dus 
maatschappelijk betrokken is.  
 
Nu T.: 1) Schoolspirit in het college 2) binding met de stad Amsterdam.  3) verenigen van de 
verschillende belangen in de UvA. Dat je bij de UvA zit en niet alleen verbonden aan een faculteit 4) 
fundamentele rechten van de academische gemeenschap begrijpen. Dus niet jullie mogen leuk 
meepraten maar we doen wat we zelf willen. Dus niet een mentaliteit dat we net belastingbetalers zijn. 
geen goed afnemers maar deelnemers aan de universiteit. Die de rechten dus echt goed doorgrond.  
 
Nu M.: 1) ervaring universitair onderwijs. 2) communicatief vaardig. Vooral met studenten en docenten.  
 
Nu Mt.: 1) iemand die op een goede manier kan omgaan met financiën zonder dat dit ten koste gaat van 
onderzoek en onderwijs. Dus geld is middel niet doel 
 
L.: 1) een hele kleine functieomschrijving 2) affiniteit met democratie maar zelf geen macht 3) hoeft niet 
communicatief vaardig want geen grote functie; maar administratief. Of als wel grote functie: 1) diep 
geworteld in de academische gemeenschap 2) niet perse Amsterdam 3) positief uitgesproken over 
democratie 4) het liefst een Alpha want die zijn slimmer gehehe 5) dan hoeft het niet administratief sterk  
6) strategisch sterk  
 Bij L. hangt het er dus van af hoe groot de functieomschrijving is hij wil het liefst een zo klein 
mogelijke functieomschrijving. Dus hoofd nietjesbestellen in plaats van een hele machtige bestuurder. 
Dus iemand die administratief sterk is en die goed de dingen kan regelen maar niet een centrum van de 
macht. Dit is wat hij het liefst zou willen maar als dat niet zou kunnen en dat er dus een grote 
functieomschrijving is dan wil je wel iemand met strategie en visie die de UvA wel kan leiden en die 
affiniteit met onderwijs en onderzoek heeft en communicatief vaardig en democratisch.  
 
H.: 1) minder macht en meer decentraal niveau dus meer naar de decanen dus een kleinere 
functieomschrijving 2) niet conservatief en vastgeroest in oude idealen. 3) open en toegankelijk want 
Dymph en Louise waren nooit ergens te zien. Dat is slecht 4) onderwijzer dus iemand die nog steeds 
weet hoe het is om voor de klas te staan. Dus blijven lesgeven. 5) goed kunnen onderhandelen (in den 
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haag en ook bij onderzoeksinstituten enzo) 6) een politicus is niet persé slecht het is mogelijk dat het 
ook een goed persoon is en je moet niet per definitie iemand afwijzen omdat hij of zij een politieke 
achtergrond heeft.  
 

Clusteren van onderwerpen 
Nu verder met het clusteren van alle input in verschillende onderwerpen. Zoals achtergrond. Willen we 
daar nog meer dingen?  
 
Achtergrond: 1) Ervaring omdat de UvA toch een beetje een ‘bedrijf’ is hoewel het geen bedrijf is, maar je 
moet wel ervaring hebben. Maar je wil niet dat heen carrière tijger is die van fancy baantje naar fancy 
baantje gaat. Je moet gewoon iemand met ervaring. Directeur van een basisschool kan bijvoorbeeld ook. 
Mensen zijn toch alsnog bang dat het een nevenfunctie verzamelaar wordt. Consensus is: Ja ervaring is 
belangrijk maar het moet ervaring in het maatschappelijke vlak zijn. Iemand met idealen die probeert de 
maatschappij beter te maken. Dus niet iemand van een Bank of van Shell. Maar L. suggereert dat macht 
toch corrumpeert omdat iedereen toch na een tijdje afglijdt in het bestuurszijn. Maar achtergrond uit 
sociaal maatschappelijk vlak is wat mensen willen. Géén carrière tijger. 
 
Communicatie: communicatief vaardig en open en benaderbaar en toegankelijk. Je kan dit misschien 
toetsen in lesgeven en in referenties. Als iemand goed les kan geven is het vaak ook een benaderbaar en 
open persoon dus op die manier kan je het toetsen. Moet de voorzitter ook nog les geven? Want de 
Rector Magnificus wel . Toegankelijkheid, Wel in de buurt van de administratie. Maar aan de andere kant 
is het wel ook wel vreemd omdat de UvA en de HvA samen zijn, dus gaan ze bij de UvA zitten of bij de 
HvA. En de bezetbaarheid van het pand waar de bestuurders in zitten. Daar moet natuurlijk ook over na 
gedacht worden.  
 
Maar op deze manier verklein je wel heel erg de groep van mensen die kunnen, want ook al binding met 
Amsterdam en ook nog afkomstig uit de academie en achtergrond in onderwijs. Dit is voornamelijk voor 
de Rector Magnificus. De voorzitter het liefst wel maar het is niet absoluut noodzakelijk.  
 
Onderhandelen, treedt buiten de bestuursbubbel. Maar: is het niet goed om helemaal in die 
bestuursbubbel, drie accountants die alles lekker in hun accountantsleven doen. De beslissingen moeten 
ergens anders gemaakt worden en de functie van bestuurders is dan a politiek. Dus weer het punt van 
een grote of een kleine functieomschrijving heeft heel veel invloed op wat voor persoon je wilt hebben. 
Bijvoorbeeld de decaan van de FMG nu is totaal niet verbonden aan de faculteit. Het probleem is dat de 
bestuurders gewoon te veel macht hebben, er moet minder macht bij hun geconcentreerd. De 
inhoudelijke beslissingen moeten meer op een decentraal niveau liggen. Dus de mensen die in het CvB 
komen mogen géén inhoudelijke agenda hebben en ze moeten er voor zorgen dat zo veel mogelijk op 
decentraal niveau liggen. Niet bemoeien met decentraal beleid. Wat moet de bestuurder voor 
achtergrond hebben waaruit wij zouden kunnen afleiden dat ze dit decentrale beleid zouden kunnen en 
zouden willen voeren? 1) Géén politieke ambitie. De UvA moet geen opstapje zijn naar de tweede kamer. 
2) Géén bèta. We willen liever een alfa omdat die kritischer nadenken en begrijpen hoe moeilijk het kan 
zijn, bèta’s hebben daar geen begrip voor.   Nee we willen iemand die gelijke waardering heeft voor 
alle disciplines. Een gamma? Nee geen econoom! Iemand die snapt hoe alle wetenschappen functioneren 
en wat het onderscheid is tussen de verschillende disciplines.  
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Géén cijfer fetisjist. Hoe zit dat in verhouding tot geld en de inhoud onderwijs. Het gaat er om dat je 
iemand wil die niet te veel waarde hecht aan de rankings en niet dingen doet om maar hoger op de 
lijstjes te komen. Je wil mensen die naar de kwaliteit kijken en niet mensen die de cijfers zelf als doel 
gebruiken. Maar iemand uit de zaal vindt dat die rankings niet heel erg zijn want dat zorgt er ook voor 
dat er uiteindelijk meer geld binnenkomt en dat kan weer naar onderwijs en onderzoek dus alleen slecht 
is het niet. Je moet er een midden tussen vinden.  
 
Die maatschappelijke achtergrond wordt weer genoemd. Iemand uit de zaal vindt dat heel  erg 
belangrijk. Iemand anders vraagt waarom iemand uit het bedrijfsleven erg is? Antwoord is dat je dan een 
carrière tijger krijgt die alleen maar naar de rendementscijfers kijkt en dan studies gaat afschaffen alleen 
maar op basis van de output wat betreft geld, en niet naar de inhoudelijke kwaliteit en waarde van het 
onderwijs. Y. denkt dat je die eigenschappen, iemand die snapt dat kwaliteit en de waarde van onderwijs 
en onderzoek niet één op één in geld uit te drukken is, en dat je zo iemand sneller vindt bij 
geesteswetenschappen en uit het maatschappelijke vlak  heeft dat sneller. Maar aan de andere kant, 
ervaring uit het veld betekent niet meteen dat je ook goed bent in het  leiden van het veld, dus misschien 
is het in dat perspectief juist beter om iemand te zoeken die al ervaring heeft met het leiden van grote 
organisaties: dus iemand uit het bedrijfsleven. Geen uiteindelijke consensus, aan beide achtergronden 
kleven gevaren en voordelen.  
 

Benoemingsprocedure 
Geen voorzitter tot uitspraak D&DC en dan nu een interim, die de hoogleraren voordragen en dan wordt 
die gekozen door de docenten en studenten. Een soort referendum. Je kan ook zonder een voorzitter 
werken. Dus voor nu een Rector Magnificus iemand kiezen, democratisch.  
 Iemand anders zegt dat hij twijfelt. Aan de ene kant is er al vrij veel bereikt maar aan de andere 
kant dat het wel van veel waarde is ook symbolisch dat mensen er iets over te zeggen hebben. Het is nu 
alleen een opstapje, de medezeggenschap zegt iets maar is het nog steeds aan de raad van toezicht dus 
iets te symbolisch.  En kijk het gaat nu alleen over een tekst en die kan altijd geïnterpreteerd worden 
zoals mensen dat vinden. Wat hij nu concreet voorstelt is ja profielschets aan de medezeggenschap en de 
raad van toezicht draagt mensen aan omdat zij de connecties  hebben maar dat een commissie iemand 
voordraagt wacht huh misverstand. Dat is zoals het nu is. G. is heel erg aan het sturen. T. wil geen interm 
bestuurder omdat dat te duur is en onhandig. Maar meer tijd? Ja dat is zeker handig. L. wil het zo rustig 
mogelijk aandoen. H. wil wel graag een bestuurder die wel daadkrachtig is omdat er nu twee faculteiten 
noodlijdend is en dat die bijvoorbeeld macht kan verschuiven naar de faculteiten. M. snapt het allemaal 
niet zo goed. Hij weet überhaupt niet hoe het benoemingsproces in zijn werk gaat. Dat wordt nu opnieuw 
uitgelegd door I.. L. helemaal voor openbare verkiezing, H. en Mt. zijn tegen. T. is voor. Het zou goed zijn 
als de verhouding studenten docenten leuven is. En mensen zijn wel geëngageerd volgens H. en die 
snappen het niet helemaal en die kunnen dus juist ook wel goed stemmen. Het is heel moeilijk omdat je 
altijd mensen hebt die het niet kan schelen.  
 
Willen jullie dat de CSR zich inzet voor een herziening van de procedure: 
Ja, Ja tijfelend, Ja, Nee, Nee, Nee 
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Notulen  Focusgroep 2 
Donderdag 1 Oktober 2015, 18.15-19.15h, Oudemanhuispoort 

Introductie 
N. stelt I., G. en zichzelf voor, die namens de CSR gespreksleiders zijn. N.: er zijn nieuwe plekken in het 
CvB, en daar is een benoemingsprocedure. De eerste stap is het opstellen van een profielschets, daar 
heeft de medezeggenschap instemmingsrecht op. We hebben deze focusgroepen opgezet om te peilen bij 
de studentengemeenschap wat wij een ideale bestuurder van de UvA vinden. I.: wat goed is om te zeggen 
is dat dit onderzoek geheel anoniem is, en er is iemand aan het notuleren, en alles wordt ook opgenomen 
met het opnamenapparaatje, heeft iemand daar bezwaren tegen? Geen bezwaren. I.: wat ook goed is om 
te zeggen is dat dit de derde bijeenkomst is. De eerste was een open bijeenkomst waar iedereen heen 
kon gaan, daar is ook gesproken over de benoemingsprocedure voor het CvB. Aan het einde willen we 
het hier ook nog wel even over hebben. Nu zijn we eigenlijk bezig met de Profielschets, wat de eerste 
stap is van de benoemingsprocedure.  

Voorstelronde 
- J. studeert Duitslandstudies, is zijn scriptie aan het schrijven.  
- M. studeert filosofie en is één van de consuls van de studentenraad geesteswetenschappen 
- N. studeert geschiedenis en zit ook in de studentenraad geesteswetenschappen 
- D. doet de lerarenopleiding Biologie 
- L. studeert …  
- F. studeert … 

Achtergrond informatie over voorzitter en Rector Magnificus 
Op dit moment is er een taakverdeling van voorzitter en rector, deze is uitgedeeld aan het begin van de 
bijeenkomst. In de Profielschets staat ook een taakomschrijving, dus ook dat staat weer ter discussie. De 
algehele verantwoordelijkheid van het CvB is het besturen van de UvA, zij gaan voornamelijk over het 
uitzetten van algehele lijnen van beleid.  

Clusteren post-its met eerste individuele gedachten 
Iedereen schrijft op verschillende post-its dingen die ze graag zien in een bestuurder, alles wat ze kwijt 
willen, of dat nu karaktereigenschappen zijn of visie.. Algemeen of specifiek. Dat maakt niet uit. Je mag 
opschrijven wat voor alle collegeleden belangrijk is, maar als iets specifiek is voor rector of voorzitter, 
zet er dan een “r” of “v” bij. Iedereen hangt één voor één de post-its op het bord met een toelichting 
waarom het nuttig is. Dit wordt later geclusterd per onderwerp.  

J. 
- Na alles wat er gebeurd is denk ik denk dat het belangrijk is dat de bestuurder transparant is en 

goed overlegt met medewerkers en studenten. 
- Het lijkt me heel nuttig als een bestuurder een band heeft met hetgeen dat hij doet, dus beide 

bestuurders moeten iets hebben met de universiteit.  
- Daarbij denk ik dat de voorzitter ervaring moet hebben met besturen in het onderwijs.  
- Voor de Rector Magnificus denk ik dat het belangrijk is dat hij of zij een visie heeft op 

rendementsdenken. Ik vind de focus op publicatiedruk tot een einde moet komen en dat de 
rector daarvoor moet zorgen.  
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- Ik denk dat ze beiden een duidelijke visie moeten hebben over wat de komende jaren moet 
gebeuren.  

M.:  
- Ik denk dat het heel belangrijk is dat een bestuurder open staat voor hervormingen waarmee ze 

zelf steeds minder macht krijgen.  
- Ze moeten pro democratie zijn, en pro decentralisatie.  
- De uitslag van de D&D commissie moet leidend zijn voor de komende bestuurders, wat kan 

betekenen dat er gedurende hun zitting veel in hun functie zou kunnen veranderen. Dit is ook 
problematisch omdat de uitslagen van die commissies pas aan het einde van het studiejaar 
komen, en dan is het moeilijk voor een nieuw bestuur om die door te voeren.  

- Transparantie. 
- Wat daar ook bij hoort is dat de mensen die zich zien als bestuurder van de UvA zich ook willen 

presenteren aan de academische gemeenschap, dus checken of ze wel draagvlak hebben.  
- Ook heel belangrijk dat het bestuur vooral faciliterend wordt. Het gaat op deze universiteit in 

eerste instantie om onderwijs en onderzoek zelf, dat moet ten alle tijden voorop gaan. Alle 
zijdingen moeten dat ondersteunen.  

- Ook affiniteit met onderwijs en onderzoek.  
- Niet uit bedrijfsleven, maar ervaring met het onderwerp zelf.  
- En niet gelieerd aan een politieke partij.  
- Moeten bereid zijn tot het afleggen van verantwoording van het beleid.  

N. 
- Wat ik heel belangrijk vind is dat er van te voren duidelijkheid is over het te voeren beleid, dat 

bij de aanstelling van de bestuurders duidelijk is wat ze willen.  
- Ik vind dat de bestuurders moeten zorgen dat ze weten wat speelt op de vloer en zichzelf goed 

informeren en dichtbij studenten en personeel zijn.  
- Daarbij hoort ook universitair opgeleid.  
- Het informeren van de academische gemeenschap vind ik heel belangrijk, zorgen dat er 

duidelijkheid en transparantie is.  
- En onderwijs- en onderzoekskwaliteit moet voorop staan.  

D. 
- Ik vind het belangrijk dat bestuurders goed communiceren met studenten en medewerkers.  
- Ze moeten ook toegankelijk zijn, je moet ze makkelijk kunnen bereiken, een mailtje kunnen 

sturen als er echt iets is.  
- Dat iemand weet wat er bij de studenten leeft, wat er voor problemen zijn.  
- Iemand die weet om te gaan met het digitale tijdperk en hier ook het belang van inziet. Dat het 

echt belangrijk is om goede computerruimtes te hebben en je overal plekken hebt om je laptop 
aan te sluiten.  

- Belangen van alle faculteiten evenredig beschouwen, niet kijken naar grootte maar alle 
faculteiten apart beschouwen.  

- Ziet de UvA niet als een commercieel bedrijf.  

L. 
- Moeten direct uit de academische gemeenschap komen 
- Faculteiten moeten de mogelijkheid krijgen om een persoon voor beide functies aan te dragen 
- Afspiegeling van de faculteiten, dus goede verdeling tussen alpha en bèta 
- Niet teveel nevenfuncties, want dan kun je je niet genoeg richten op de universiteit 
- Voorzitter moet meer intern gericht zijn 
- Voorzitter kan misschien de fondsenwerving beter overhevelen naar de vicevoorzitter 
- Transparantie 
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- En meer invloed vanuit de academische gemeenschap ten opzichte van bijvoorbeeld RvT en 
OCW.  

F. 
- Vicevoorzitter moet vooral gericht zijn op de staat, niet fondsenwerving bij andere partijen 
- Voorzitter moet voornamelijk verantwoordelijk zijn voor onderwijskwaliteit en belangen 

studenten en medewerkers 
- Als we over visie spreken moet het lange termijn-gericht zijn, niet korte termijn, waarmee je 

makkelijk cv kan bouwen, zoals iets moois als een nieuwe bibliotheek.  

 
- Er is een duidelijk cluster van transparantie, toegankelijkheid en communicatie 
- Interessant is het cluster over visie: moeten ze een duidelijke visie hebben of wil je iemand die 

meer faciliterend is? D.: als iemand een idee heeft wat hij of zij wil is dat fijn, volgens mij 
ontbreekt dat nu. L.: maar er moet wel ruimte zijn voor feedback. M.: ik denk dat uiteindelijk 
vooral het besluit bij de faculteiten moet liggen. N.: dat ook je visie uit de faculteiten haalt. N.: 
wat in de vorige groep ook naar voren kwam, is dat je wilt dat de bestuurder ook college blijft 
geven zodat hij beter weet wat er leeft. Wat vinden jullie ervan? D.: ja, maar dan heb je wel 
verstrengelde belangen. N.: denk je dat je dan meer verbonden bent met je faculteit en ze dus 
niet evenredig waardeert? M.: ik kan me wel voorstellen dat dat niet ideaal is als je iemand hebt 
die al twintig jaar alleen maar heeft bestuurd, dat het dan wel fijn is dat deze persoon weer 
college geeft, zodat je merkt wat het effect is. L.: dat is ook wat ik bedoelde met direct uit de 
academische gemeenschap. Ik denk wel dat het moeilijk is als ze nog college moeten geven, 
want ik zou willen dat mijn bestuur 40 uur per week met het besturen bezig is. N.: het is wel 
belangrijk dat je er dicht bij blijft staan, niet alleen dat je weet wat er speelt maar ook dat je 
voorlicht over wat het bestuur aan het doen is. I.: het is voor bestuurders best wel gewoon dat je 
in meerdere besturen tegelijk zit, dus misschien dat je wel gewoon tijd hebt om les te geven. N.: 
afgelopen vijf jaar doen ze dat niet meer, maar daarvoor was het wel gebruikelijk. J.: dat contact 
met de gemeenschap kun je ook onderhouden door een keer in de twee weken met studenten te 
praten 

- N.: dat niet-politiek, is dat niet gek als je de fondsen moet werven in Den Haag?  
- F.: maar ook de autonomie van de universiteit.  
- I.: en het punt dat M. inbracht dat het bestuur open moet staan voor hervormingsagenda, wat 

vindt de rest daarvan? D.: dat zou ik wel fijn vinden. F.: ze moeten tenminste sceptisch zijn 
tegenover hun eigen machtsverhouding, in plaats die voor lief te nemen. Dus inderdaad open te 
zijn voor hervormingen. 

- N.: en het punt over democratisering hangt hier ook wel mee samen, is dat een goed idee? J.: het 
klinkt wel aantrekkelijk, maar of het praktisch uitvoerbaar is om heel veel macht bij opleidingen 
te leggen weet ik niet. N.: dus het is ook wel goed om een centrale lijn uit te zetten? J.: ja.  

- I.: en hoe kun je in een profielschets zorgen dat bestuurders open staan voor hervormingen? M.: 
ik denk dat je dat kunt doen door te laten weten dat ze zich moeten commiteren aan de 
werkgroepen. N.: en ook de feedback, evaluatie en verantwoording kunnen daarvoor zorgen. I.: 
en hoe zou zoiets concreet kunnen plaatsvinden? M.: Ik denk dat dat wederom teruglinkt naar 
communicatie. Omdat we nu vaak niet weten waar ze mee bezig zijn kunnen we er geen mening 
over vormen. Dat speelt een grote rol bij de mogelijkheid tot verantwoording afleggen. Maar ik 
denk dat er ook manieren te bedenken zaijn waarop je ook op formele manieren de 
academische gemeenschap kunt raadplegen, zoals referenda.  

Plenair brainstormen over eigenschappen 
- L.: ik vind referenda een heel goed idee. M.; het probleem met dit soort dingen is dat het heel 

moeilijk is om terug te koppelen wat er gebeurt met de input uit dit soort bijeenkomst. Hoe 
kunnen we zorgen dat de mening van de academische gemeenschap beter aanwezig is. G. : hoe 
zie je voor je dat dit in een profielschets wordt gevat? L.: ik denk dat je dat beter op facultair 
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niveau kunt doen, een goede vervorming van het systeem, maar het niet opnemen in de 
profielschets. G.: je kunt op zoek gaan naar een persoon die vroeger bezig is geweest met 
referenda ofzo. M.: in de profielschets wordt veel het woord “ democratisch”  gebruikt, maar ik 
weet niet wat er betekent in zo’n stuk. Een vraag is ook: in hoeverre is het zo dat deze 
profielschets bindend is? In principe kun je de RvT voor de geschillencommissie dagen als een 
bestuurder niet voldoet aan het profiel. I.: dit kan ook meegenomen worden door de 
afgevaardigde van de CSR in de sollicitatiecommissie. N.: we kunnen wel zeggen: iemand die 
bereid is nog twee jaar in de week een college te geven. Er is niet echt een wetboek van 
profielschets-dingen. Dus bijt je vooral niet vast in het idee dat het een document is waar we 
ons naar moeten schikken. N.: het heeft wel waarde want je kunt achteraf zeggen: we hebben je 
uitgezocht omdat je voor decentralisatie bent, nu wil je alleen maar centraliseren, dat kan niet.  

- I.: ik zat verder nog te kijken naar dat de evenredige verdeling van faculteiten is;  
- En het cluster met het faciliterend en onderwijs en onderzoek moeten leidend zijn. N.: het gaat 

misschien meer om je uitgangspunten: dat je je beleid in dienst stelt van onderwijs en 
onderzoekskwaliteit. Met een pijltje naar autonomie.  

- Er is ook wel een connectie tussen niet-bedrijfsmatig/autonomie en de taken van de voorzitter.  
 
I.: dan denk ik dat we wel een beetje uitgeclusterd zijn. Een ding dat ik nog wel aan jullie wil vragen is: 
wat vinden jullie van het salaris van deze bestuurders? L.: als je dit verdient op de UvA en daarnaast heb 
je nevenfuncties dan is dat niet okay. Ik vind dat ze evenveel moeten verdienen als een emeritus 
hoogleraar en er geen nevenfuncties bij moeten hebben. Zeker in deze tijden kun je dat financieel niet 
verantwoorden. D.: ik denk dat je verkeerde personen krijgt als je zo’n ontzettend hoog salaris geeft, ze 
doen het dan om de verkeerde redenen. F.: sowieso vraagtekens zetten bij het idee van een bonus. I.: het 
heeft natuurlijk ook vaak te maken met de nevenfuncties, als bestuurder ben je vaak gewoon 
inwisselbaar en kun je bij elk bedrijf ongeveer dezelfde functie uitvoeren zonder dat je weet waar het 
over gaat, maar dat is natuurlijk naar voren gekomen met dat onderwijs en onderzoek prioriteit moeten 
zijn.  
 
N.: er is ook over gesproken of de voorzitter niet een keer iemand van de HvA moet zijn, wat vinden jullie 
daarvan? L.: ik vind dat dat wel weer uit elkaar getrokken moeten worden. D.: ik heb juist het idee dat de 
UvA een beetje ondergeschoven kindje is, dat ze het belangrijker lijken te vinden dat de HvA dingen 
verandert. J.: mij maakt het niet uit waar ze vandaan komen, als ze maar goede bestuurders zijn. L.: HvA 
heeft ook het gevoel dat ze ondervertegenwoordigd zijn, maar het is gek om deze te combineren omdat 
ze heel andere instituten zijn. Maar ik vind wel dat mensen van de HvA evenveel kans moeten hebben om 
voorzitter te worden. F.: het lijkt of het aantal vrouwen in de afgelopen CvB’s geen probleem waren, 
maar wel op blijven letten. N.: er is over gesproken dat het misschien moeilijk wordt iemand te vinden en 
dat het misschien een internationaal persoon moet zijn? L.: ik vind juist dat het uit de UvA zelf moet 
komen. Internationaal lijkt me op dit moment heel problematisch, omdat we eerst moeten gaan kijken 
hoe we het in Nederland gaan doen. D.: je wilt ook iemand die weet wat hier speelt. Als iemand van 
buitenaf komt is het lastiger te weten wat er speelt. M.: misschien wel beter frisse wind dan iemand uit 
het old boys network. N.: in de andere groep zeiden ze ook dat ze graag iemand wilden die binding heeft 
met Amsterdam. N.: ik denk ook dat het belangrijk is van welke universiteit diegene komt, of ze een 
vergelijkbaar systeem hebben. N.: het gaat er dus vooral om dat iemand weet waar hij het over heeft? Er 
wordt instemmend geantwoord. 

Raadpleging over procedure 
N.: bij het debat dat we hadden georganiseerd kwamen geluiden op dat de procedure zelf niet goed is en 
we daar nog even naar moeten kijken. We wilden met jullie bespreken of jullie dat ook vinden. De 
procedure is als volgt:  
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- Eerst de profielschets, daar hebben we instemmingsrecht op 
- Vervolgens wordt een sollicitatiecommissie ingesteld met leden van twee studenten en 

docenten uit de medezeggenschapsraden van UvA en HvA, een decaan en domeinvoorzitter en 
mensen uit de RvT. Deze brengen advies uit aan de RvT.  

- Deze persoon wordt het. Wat vinden jullie hiervan? 
 
L.: ik denk dat de Raad van Toezicht nog steeds teveel macht heeft en teveel politiek gelieerd is. Ben wel 
voor meer invloed van de medezeggenschap en meer inspraak hebben.  
 
J.: de sollicitatiecommissie gaat op basis van meerderheid? N.: dat mag de sollicitatiecommissie zelf 
bepalen, of het op consensus moet of niet. Waarschijnlijk wordt het een meerderheid. En van de 9 
mensen in de sollicitatiecommissie zijn er 4 medezeggenschap. J.: dat vind ik te weinig. Als de 
afgevaardigden van de medezeggenschapsraden het niet eens zijn met de persoon en die wordt het toch, 
dan is dat niet okay. D.: ik ben het er wel mee eens dat je niet ineens een kandidaat moet hebben die het 
wordt, waar studenten het niet mee eens zijn.  
 
M.: persoonlijk vind ik het bizar dat na het afgelopen jaar waarin continu is geroepen om meer 
democratie en inspraak, we op een punt zijn gekomen dat kan gelden als historisch moment. We zijn op 
zoek naar een nieuw bestuur, en dit wordt niet benut door eerst op die commissies te wachten met een 
conclusie, vind ik heel erg zonde. Ik ben blij dat we hier instemming hebben en dat jullie daarvoor 
hebben gevochten. Ik vind het heel jammer dat de RvT zegt: nu we nog even zelf kunnen beslissen gaan 
we snel een bestuur instellen. En jullie hebben niet genoeg tijd krijgen om de commissies en 
academische gemeenschap te raadplegen. Ze doen zelfs alsof het een cadeautje is dat jullie wel mee 
mogen spreken en dat is belachelijk. Volgens mij is het juist heel erg goed om wel te wachten op de 
werkgroepen voor we dit traject ingaan. N.: je moet dus de afweging maken dat je een half jaar of een 
jaar zit zonder bestuur, dat kan niet dus moet je een interim bestuur hebben. Daar zitten voor en nadelen 
aan. De RvT vindt dit geen optie. M.: de commissies zijn ingesteld omdat het vertrouwen van de 
academische gemeenschap weg was, deze commissies zijn er om het vertrouwen te herstellen en nu 
krijgen we een bestuur waarbij dit vertrouwen alsnog ontbreekt en dat is stom. I.: maar als de 
bestuurders zich binden aan de uitkomsten van de conclusies, is het dan wel goed? M.: dan moet wel 
concreet gemaakt worden op welke manier dat gebeurt. J.: ik zit er niet zo goed in als  
M. maar ik kan me er wel iets bij indenken dat alles wat afgelopen jaar gebeurd is om dat aan de kant te 
zetten dat dat niet de juiste weg is. En ik zie niet veel bezwaren tegen een interim-bestuur.  
 
I.: misschien is het wel goed om te zeggen dat interim-bestuur ontzettend duur is, die krijgen drie keer 
zoveel betaalt als een gewone bestuurder. En we hebben nu bij FMG een interim decaan, die wil nooit 
uitspraken doen en besluiten nemen omdat ze niet willen regeren over hun eigen graf. J.: de universiteit 
zit in een transformatieproces, dat geld moeten we er dan maar voor overhebben. M.: voor het interim-
bestuur kun je ook taken en eisen bedenken. I.: dus het concrete verschil is dat het interim-bestuur weg 
zou gaan als D&DC klaar is.  
 
N.: met de inhoudelijke profielschets gaan we alle input lezen en eruit halen wat het meest gedacht 
wordt. Er komt dan een openbaar rapport, dat is inhoudelijk met de profielschets. Met betrekking tot de 
procedure is het probleem dat we al akkoord zijn gegaan met de procedure en we hebben geen formele 
rechten over de procedure. We gaan nu intern praten over wat we willen, daarom willen we jullie input. 
We zouden dan naar de RvT moeten gaan en zeggen dat we dit willen veranderen, ook de CMR en COR 
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meekrijgen. Als wij ons er hard voor maken is er een kans dat er iets verandert maar het is niet zeker. 
Zodat jullie weten wat ermee gebeurt.  
 
G.: ik wil dit eigenlijk per persoon horen, wie vindt dat we ons hard willen maken tegen de procedure? J.: 
ik zou in ieder geval een poging wagen, om te zorgen dat medezeggenschap echt een stem heeft en geen 
minderheid binnen de sollicitatiecommissie is. M.: ja, en ik wil ook dat jullie weten dat jullie door ons 
gesteund zijn. N.: eens. D.: ben het ook eens met J., L. ook. F.: jullie moeten samenwerken om meer het 
stempel erop te zetten.  
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Notulen focusgroep 3 
Vrijdag 2 Oktober 2015, 16.15-17.15, AMC 

Introductie 
Reden  nieuwe bestuurders UvA/HvA  
De vergadering is opgenomen  
 
Er komt een nieuwe bestuurder, benoemd via benoemingsprocedure, eerste stap is profielschets. Hierop 
mag CSR instemmen. Nu input om profiel te maken. als profiel is gemaakt, dan worden er kandidaten 
geselecteerd en bij interesse op gesprek en sollicitatiecommissie, in commissie ook 4 afgevaardigden uit 
medezeggenschap, 1 van CSR. Input nu gaat ook naar die commissie.  
Voorstelrondje  

Post-its 
Op post-it eigenschappen die een bestuurder zou moeten hebben.  
H.: 

- Communicator 
Iemand die knopen doorhakt 

- Verstand van zaken 
- Recht door Zee 
- Affiniteit onderwijs 
- Betrokken: houdt van zijn/haar werk 

 
J.: 

- Iemand die op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen onderwijs 
- Iemand die veell conctact met de studenten en docenten wil behouden 
- Iemand die die ook een chill persoon is, geen heel star persoon, dus benaderbaar 
- Iemand die transparant is 
- Iemand met veel ervaring binnen en affiniteit met het onderwijs 

 
Y.: 

- Diplomaat 
- Ervaren bestuurder 
- Ervaring met onderwijs en onderzoek 
- Bescheiden: ruimte kunnen laten aan de mensen onderin, niet alles zelf willen regelen 
- Niet iemand die alleen op basis van zijn netwerk binnenkomt/ niet old boys network 

 
Bredere cluster: 

- Communicatief vaardig 
• concrete plannen voor contact met academische gemeenschap 
• lijntjes korthouden, veel overleg (niet enkel met officiële organen) 
• voor iedereen benaderbaar 

- Duidelijk 
- Transparant 
- Bestuurservaring vs. affiniteit met onderwijs & onderzoek. Dit hoeft elkaar niet tegen te werken, 

de voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft met beide. 
- Kwaliteit 
- Leiderschap tonen 

Onderwerpen 
Wat als een bestuurder nevenfuncties heeft: 
 
Y. geeft aan dat nevenfuncties geen dealbreker zijn zolang er geen conflict of interest kan optreden 
J. geeft aan dat ze niet te grote nevenfuncties mogen hebben 
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Salaris bestuurder: 
Y. geeft aan dat 3x balkenende wel veel is.  
 
Politieke agenda/achtergrond: 
H. geeft aan dat iedereen dat wel een beetje heeft. J. geeft aan dat hun mening over onderwijs 
doorslaggevend moet zijn. Y. voegt toe dat ze onafhankelijk moeten blijven van hun politieke netwerk. 
Hoe meer betrokken, hoe gevaarlijker. 
 
Internationale bestuurder: 
J. zegt same difference. Voor de rector magnificus zou het eventueel een plus kunnen zijn, maar het is 
niet noodzakelijk.  
 
Visie: 
J. geeft aan de bestuurders moeten kunnen luisteren naar studenten en open staan om je koers aan te 
passen aan de actuele omstandigheden. Hier sluit iedereen bij aan. 
 
Benoemingsprocedure: 
Het is raar dat de CSR moet uitvinden wat de studenten willen, plus dat de CSR meer tijd zou moeten 
krijgen om dit uit te zoeken. Studenten betrekken is moeilijk, maar ook de RvT heeft verantwoordelijk 
om hen te horen. J. geeft aan dat als men het echt heel belangrijk vond, zij hun mening kenbaar hadden 
kunnen maken. H. voegt toe dat de meeste studenten gewoon hun diploma willen halen. 
 
10-puntenplan: 
Y. vindt dat zij dat door horen te zetten. J. geeft aan dat zij moeten bekijken of het nog actueel is en dat 
eventueel aan te passen. H. geeft aan dat het wel belangrijk is niet klakkeloos de koers van het oude CvB 
overnemen. Er komt een consensus dat het nieuwe bestuur kritisch moet zijn op het oude bestuur maar 
ook op het plan. 
  
Op de vraag of een RM nog colleges moet geven, wordt wisselend gereageerd. Enerzijds is het goed om 
de werkdruk van docenten mee te maken en de korte lijnen te behouden. Wat de werkdruk betreft kan 
deze ook geweten worden aan de drukte van een CvB functie.  
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Notulen Focusgroep 4 
Vrijdag 2 Oktober 2015, 18.15-19.15, Sciencepark 

Introductie 
Om 18:15 begint R. met het lijstje aanwezigen door te nemen. 
Er wordt een namenrondje gehouden met een korte introductie per persoon. 

De benoemingsprocedure 
Op het moment is het zo dat de CSR instemmingsrecht heeft op de profielschets. Een leidraad over hoe 
de persoon zou moeten. We proberen input te verzamelen, vandaag van jullie. Als de schets er is komt er 
een sollicitatiecommissie met 4 medezeggenschappers, 2 decanen/domeinvoorzitters, 3 van Raad van 
Toezicht.  
 
Verder is er een eerdere bijeenkomst geweest in het Maagdenhuis. Er waren weinig mensen want er was 
weinig kans voor promotie. 
 
Wordt er onderscheid gemaakt tussen de twee functies? Ja. We gaan het over twee verschillende 
profielen hebben. 
 
Wat als er onenigheid is binnen de sollicitatiecommissie? Kan er overruled worden binnen die 
commissie? Hoe worden de stemmen gewogen? De RvT heeft officiële rechten, decanen ook wel een 
beetje, maar de MZ'ers niet. 
 
Maar wat als de studentengeleding voor S gaat ipv P? Als je dan benoemt wordt zonder de gehele SoCo? 
Dan heb je die hele democratiseringsagenda al op losse schroeven. 
 
Wat gebeurt er precies met de profielschets, wie stelt die vast? A: de CSR heeft instemmingsrecht, maar 
het is een beetje de vraag wat er gebeurt met een negatief advies. Als de RvT dan nog doorgaat met de 
procedure is het misschien niet mogelijk om een geschil aan te spannen bij de Landelijke 
Geschillencommissie, omdat de RvT niet de officiele gesprekspartner van de CSR is. Misschien kan er wel 
een zaak aangespannen worden bij de Bestuursrechter, omdat de procedure wel op papier overeen is 
gekomen. 
 
Moet de voorzitter of rector eigenlijk een Nederlanders zijn? Nee de enige wettelijk eis is dat de Rector 
Magnificus (RM) een hoogleraar is.  

Post-its en individuele gedachten 
 
1: Ik had misschien anders gedacht van tevoren: 

- Voor de voorzitter: geen banden met de financiele sector.  
- Verleden als activist of medezeggenschapper.  
- Duurzaam, modern, geen bestuurder. 
- Als RM iemand met een UvA-geschiedenis en veel onderwijs achtergronden 

2:  
- Geen nevenfuncties.  
- Hele hebben en houwen voor de uni inzetten. 
- Minder dan de balkendenorm verdienen. Max 178.000. Geen uitzondering zoals de RvT dat wil.  
- Voor allebei, maar sowieso RM. 1 dag per week onderwijs geven. Anders is er vervreemding met 

het onderwijs en de werkvloer. Op een duurzame manier in stand houden. 
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- Beiden moeten weinig beleid zelf maken,  veel beleid laten maken door anderen.  
- ICT en Papier en dergelijke randzaken moeten centraal. Voor de rest moet de verscheidenheid 

een kans krijgen.  
3:  

- Hart voor de Universiteit. 
- Communicatief sterk (beiden) 
- Democratisch verkozen! (veel bijval ) 

 
4:  

- Democratisch verkozen, direct verkozen. Iedereen is wijs genoeg om te kunnen stemmen en 
debatten te kunnen volgen. Als er ook maar één kandidaat is moet er al gekozen worden door 
medewerkers en studenten. Bij 1 in de vorm van referendum, samen met de HvA. 

-  bizar dat dit niet gebeurt. 
- weinig opkomst, dus niet zo raar 
- maar csr leden hebben we verkozen en zij hebben er veel meer verstand van. Ik geloof 

niet zo indirecte democratie. 
- ik kom niet opdagen bij verkiezingen omdat de raad niets mag. 
- voor de huidige wet was er meer opkomst. Nu minder rechten en minder opkomst. 
- we speculeren over opkomst, maar er is nergens om op te komen. Die zou er moeten 

zijn, dan zien we wel wat de opkomst wordt. 
- verkiezingen betekend ook dat ze een soort program hebben 
- zoals het profiel waar we het nu over hebben! En de kandidaten kunnen dit op 

verschillende manieren invullen zodra we dit profiel hebben. 
- Luisteren naar de ac gem. (voor VZ en RM) 

 
5:  
VZ: Communicatie 

- Iemand die kan 'samenbinden' bijzondere vertoning toen Eberhard van der Laan... 
- Daar zag het je het verschil tussen samenbinden en wat je niet moet doen als bestuurder. Kijk 

ook naar Wouter Bos. Je moet als RM een wetenschapper hebben, maar de VZ hoeft geen 
wetenschapper zijn, misschien ook politicus 

- Democraat in hard en nieren 
- Moet beslissingen kunnen en willen verdedigen. 
- Kunnen luisteren 
- Visie op besturen 
- UvA is een grote universiteit, dus misschien ervaring met een grote instellingen, misschien ook 

internationaal 
- Geen secretaris of minister, maar wel een politieke antenne voor wat er speelt in den haag. 
- Dit is niet in de openbaarheid, maar juist intern 

RM: ervaring in O&O 
- Excellente wetenschapper 
- En internationale ervaring met buitenlandse uni's 
- Internationale agenda van de UvA is niet meer terug gedraaid zijn: in andere landen, 

scandinavië schotland, VS, je daar meer op orienteren? Grotere internationale oriëntatie kan 
studies redden! Bijvoorbeeld kleine studies in de regio. 

 
6: openstaan voor kritiek (beide) 

- Transparantie van besluitvorming. Duidelijk maken waarom je iets doen. Achter je besluiten 
durven staan. 

- RM: veel ervaring met onderzoek 
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- VZ relevante ervaring in communicatie mag ook in een nevenfunctie zijn geweest. Maar niet 
teveel nevenfuncties nu, per se. 

7: 
- Dienstbaar, geen CV-builder. Niet te voorkomen maar zo min mogelijk. 
- Benaderbaar. Geen 'theoretische' of 'praktische' Ivoren toren. 
- Moet ook nog college kunnen geven, affiniteit met onderzoek. 
- Niet bang voor debat. Actief ook de discussie aangaan. 
- Seculier. Geen christendemocratisch profiel. Niet teveel de VU worden. Privé maakt niet uit. Niet 

actief  
- Modern. Niet per se qua leeftijd. Maar iemand in het nu die op CV binnenkomt, niet via het old-

boys-network. Open voor verandering in de universiteit. 
- Niet bang voor reputatieschade. Mag geen argument zijn voor het smoren van kritiek. 'even 

schijt aan wat de buitenwereld vind, maar denken aan wat de UvA wilt! Pas later bezig met 
reputatie. 

-  bijvoorbeeld het kunnen omgaan met anderen meningen 
- -dat is zoeken naar eenheid die er niet is,dat veroorzaakt spanningen die afgelopen jaar 

naar buiten kwamen. 
8:  

- Ook open voor kritiek, vrijwel net als buurman. Het hele probleem van de democratisering was 
niet luisteren naar studenten. 

- Democratisch draagvlak, anders hebben we zo weer een nieuwe en zitten we hier over 2 
maanden weer. 

- Breed netwerk in bedrijfsleven en politiek. 
- Streven naar kwaliteitsverbetering, maar niet prestigevergroting. Niet kijken naar rankings 

maar naar het verbeteren van de academische cultuur op de uva. 
- Relevante ervaring in communicatie. 
- In staat om te bemiddelen. Niet zomaar beginnnen met arrestaties en dergelijke. Niet gelijk 

dreigen. Dit hoort bij het openstaan voor kritiek. 
-  maar was als louise 'ik sta open' zegt en het uiteindelijk toch de beslissing neemt. 

Niet alleen ""voice" maar ook "muscle" 
- draagvlak kan je niet bereiken zonder verkiezingen omdat van bovenaf aangesteld. 
- zelfs als er input is, zijn er misschien nog verdeelde meningen. 
- het moet niet worden "jullie moeten 13 M bezuinigen. Dat mogen jullie zelf invullen of 

ik doe het voor jullie." Dat is niet de manier van openstaan. 
- ja, dat snap ik. Maar ik soms is het meer verdeeld. 
- dan heeft de ac gem nog steeds geen machtsmiddelen. 

 
9:  

- RM kennis van de werking van de Uni. Weten wat voor effect dat op alle lagen van de 
universiteit heeft. 

-  heb je een voorbeeld? 
- niet echt, maar het is wel heel erg belangrijk 

- VZ toch wel connecties hebben. Connecties. 
- Beiden: kennis van wetenschappelijke manieren van onderzoek van de verschillende 

faculteiten. 
- Niet bang zijn om dichter bij de gemeenschap te durven staan. Spijkerbroek, benaderbaar, Leuk. 
- Hart voor de Uni. 
- Goede sprekers. Geen camera-angst, kunnen zeggen wat je wilt. 
- Openheid, frisse blik. Hoeft niet qua leeftijd maar open voor veranderingen. Kan zijn/haar eigen 

ding doen, maar luistert naar mensen met eigen mening. 
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10:  
- [Trauma van de AFS.] Maar ze moeten het durven afstemmen met de werkvloer. 
- Durven mensen en meningen opzoeken. 
- VZ moet van internationalisering laten zien dat er baten zijn binnen de universiteit zelf.  
- RM moet zichtbaar zijn bij het bepalen van O&O beleid. Moet naar alle faculteiten gaan. Nooit op 

SP geweest. 
- Beiden: transparant over hun belangen visies. Ze leken eigenlijk andere plannen te hebben die 

ze niet deelde. 
-  SRON 
- inderdaad shady SRON 

- VZ mag zich politiek roeren. Politieke antenne. Niet alleen DH beleid uitvoeren. Juist vanuit de 
UvA naar boven beleid doorvoeren. 

- moeten politiek kunnen zeggen. Van 19.000 naar 13.000 daar moet iets over gezegd 
kunnen worden. 

- mag uitspraken doen over de poltiek. 
- Geen lidmaatschap van een politieke partij 

- Primair belang moet bij eigen studenten, docenten, O&O liggen. Niet buiten de universiteit. Niet 
je eigen CV opbouwen. 

 
11:  

- RM wetenschappelijke achtergrond. 
- Innovatief, open mind en open mind. Fris kijken om de problemen op te lossen. 

Clusteren van ideeën 
 
Communicatie is echt een cluster, met ook redelijk wat netwerk. Netwerk en communicatie spreken 
elkaar soms tegen. Sociaal netwerk vs old-boys-network. 
 
Democratische procedure was ook belangrijk. Deze procedure is niet transparant. Dat vinden we wel 
belangrijk bij een nieuwe bestuurder. 
 
Hoe groot is de kans op een democratisch verkozen bestuurder? Procedure is een uitonderhandeling. Je 
kan er harder in maar dan kan je ook dingen verliezen. 
-de RvT wil gewoon de wet volgen, maar het is een minimum, een kaderwet. We zitten nu in het 
spanningsveld, maar de RvT heeft lak. 
Waarom geen gekozen CvB? De raad van toezicht wil dat niet. Bang om schade voor kandidaten met een 
goede baan. In Leuven en Schotland is dit al staande praktijk. Daar gaat het soms goed (Torfs), soms 
slecht (Snowden). 
-maar Snowden is wel een capabel persoon! 
Een lange tijd werd de RM verkozen onder hoogleraren. Waarom is dat afgeschaft? Omdat de universiteit 
meer als een bedrijf geleid moest worden. Dat proberen we nu terug te draaien. De President van de UvA 
is wel verkozen, maar bij de UvA is het een te groot afbreukrisico? 
 
Ook de vaagheid van de procedure, bijvoorbeeld over de SoCo is, erg storend, los van de kritiek die er op 
is. 
Kan de CSR niet zelf gaan headhunten? Goed idee, we nemen het mee... 
Moet het iemand van UvA zijn, kan het ook HvA of van buiten? 
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Bijlage 4:          
Woordenlijst Post-its Focusgroepen 
 

POST-ITS FOCUSGROEP 1 
CLUSTERS TEKST POST-ITS 
inhoudelijke beslissingen 
decentraliseren 

− affiniteit met democratie 
− affiniteit met democratie maar zelf geen democratische macht 
− minder macht = meer decentraal (maakt niet zoveel uit wie er 

dan zit) 
inhoudelijke beslissingen 
decentraliseren 

− uitgesproken voor democratie 
− uitgesproken voor democratie 
− verondersteld n realistische mate van continuiteit macht CvB 

(maatschappelijke) 
achtergrond 

− achtergrond in (universitair) onderwijs 
− afkomstig uit de academie 
− afkomstig uit het maatschappelijk / publiek veld 
− alpha 
− diepgeworteld in academische gemeenschap 
− geen politieke ambities of geschiedenis 
− multidisciplinair maar liefst een alpha 
− onderwijzer 
− politicus is niet per se slecht 
− uit het onderwijs 

toegankelijkheid 
(communicatie, lesgeven, 
constructiviteit) 

− communicatief vaardig (communicatie met studenten en 
docenten) 

− constructief / open voor argumentatie 
− fundamentele rechten van studenten en de rest van de 

academische gemeenschap begrijpen 
− heeft geen ervaring met de academische gemeenschap 
− het verenigen van de verschillende belangen op de UvA 
− niet conservatief en vastgeroest 
− open en toegankelijk (meeste studenten hebben RM alleen in de 

intreeweek gezien) 
− treed buiten de bestuursbubbel (praktisch in continue contact 

met studenten en academische en niet-academische 
medewerkers) 

− onderhandelen 
geen rankings? − geen cijfer-fetishist: dus niet toegespitst op audit, kijk verder dan 

de cijfers 
− iemand die op een goede manier kan omgaan met financien 

zonder dat dit onredelijk ten koste gaat van het onderwijs en 
onderzoek 

overig − administratief 
− administratief ingesteld 
− binding met de stad Amsterdam 
− schoolspirit verbeteren 
− technocratisch / bureaucratisch 
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POST-ITS FOCUSGROEP 2 
CLUSTERS TEKST POST-ITS 
visie --> van onderaf - duidelijke visie over wat er de komende jaren moet gebeuren 

- lange termijn visie ipv CV materiaal opbouwen (rm) 
- meer invloed van beneden tegenover topdown (incl. RvT en 

OCW) 
- duidelijke visie m.b.t. rendementsdenken (rm) 

UvA is geen bedrijf - fondsenwerving: vooral gericht op de staat (vz) 
- ziet UvA niet als commercieel bedrijf 

Open voor hervorming - D&D commissie 
- open voor hervorming 
- pro-democratie 
- pro-decentralisatie 

Evenredige verdeling 
van de faculteiten 

- faculteiten mogen kanshebbers uitvaardigen 
- belangen van faculteiten evenredig beschouwen 

onderwijs en onderzoek 
is prioriteit 

- meer intern gericht, nie enkel externe belangenbehartiging 
(vz) 

- onderwijs- en onderzoekskwaliteit moet voorop staan 
- hoofdzakelijk verantwoordelijkheid zit bij de kwaliteit van 

onderwijs , onerzoek en bij de belangen van medewerkers en 
studenten (vz) 

- verantwoording afleggen 
- bereid tot presentatie vooraf (vertrouwen) 

toegankelijkheid, 
transparantie en 
communicatie 

- Op de hoogte zijn van sfeer onder studenten en docenten 
- transparantie 
- kan duidelijk communiceren met studenten en medewerkers 
- duidelijk zijn over het beleid dat gevoerd wordt 
- weet wat bij studenten leeft 
- transparant 
- transparantie 
- goed communiceren met medewerkers en studenten 
- toegankelijk 

connectie met onderwijs 
en academische 
gemeenschap 

- band met universiteit 
- zelf docent / onderzoeker 
- informeren van academische gemeenschap 
- universitair opgeleid 
- niet al te veel nevenfuncties 
- ervaring als bestuurder in het onderwijs 
- niet uit bedrijfsleven 
- direct vanuit de academische gemeenschap 

Overig - voornamelijk faciliterend 
- moet zich durven uitspreken tegen 'hoger' : den haag etc. (vz) 
- fondsenwerving meer naar vice-voorzitter (vz) 
- niet politieke partij (zoals nu) 
- weet om te gaan met digitale tijdperk en ziet hiervan belang in 
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POST-ITS FOCUSGROEP 3 
CLUSTERS TEKST POST-ITS 
afiniteit met onderwijs 
en onderzoek 

- verstand van zaken 
- affiniteit met onderwijs 
- iemand die op de hoogte blijft van onderwijsontwikkeling 
- gevoel voor/ervaring met O&O 
- veel ervaring en afiniteit met onderwijs 

(decaan/hoofdopleiding) 
- betrokken 

communicatief vaardig: 
duidelijk, transparant, 
benaderbaar 

- bescheiden 
- transparantie laten zien 
- wil veel contact met studenten en docent behouden 
- communicator 
- diplomaat 
- iemand die ook een chill persoon is 

Bestuurservaring - 
leiderschap 

- knopen doorhakken 
- recht door zee 
- ervaren bestuurder 

overig - Op basis van kwaliteit niet netwerk 
 

POST-ITS FOCUSGROEP 4 
CLUSTERS TEKST POST-ITS 
Rector - kennis hebben van de werking van een universiteit (geen 

bedrijfstype) Dus academisch 
- relevante ervaring met onderzoek 
- kennis van wetenschap. Onderzoek 
- wetenschappelijke achtergrond 
- visie op onderwijs en onderzoek 
- ervaring met buitenlandese universiteiten c.q. gerenomeerde 

onderzoeksinstituten 
- excellente wetenschapper 

Visie voorzitter - moet visie durven tonen, maar dat wel in vroeg stadium durven 
afstemmen met de werkvloer 

- visie op het besturen van een universiteit hogeschool 
- oplossingsgericht en ondernemend 
- modern 
- frisse blik / openheid 
- innovatief 

Democratica - democraties verkozen 
- democratisch genomen beslissing met verve kunnen uitdragen 
- democraat in hart en nieren 
- democratisch verkozen 
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Communicatie en 
Netwerk 

- goede spreker 
- open voor kritiek 
- transparant (in besluitvorming / argumenten) 
- RM: streven naar kwaliteitsverbetering zonder dat daar bij prestige 

vergroting voorop staat 
- niet bang voor reputatieschade 
- v:kunnen luisteren 
- goed in luisteren / communicatief sterk. 
- V:communiceren 
- V:Relevante ervaring in communicatie (mbt. Takenpakket)  
- Open staan voor kritiek           -onderwijs 
- niet bang voor debat 
- V:samenbinden 
- benaderbaar 
- RM:moet zichtbaar (iig. intern) zijn, met name bij het bepaelen en 

uitdragen van O&O-beleod 
- sociaal vaardig bijv. Instaat te bemiddelen en te netwerken 
- dicht bij de hele gemeenschap kunnen staan (moet ook spijkerbroek 

kunnen dragen) 
- goed (sociaal) netwerk 
- luistert naar academische gemeeschap 

Eigenschappen 
Voorzitter 

- bedrijfsleven okee maar liefst uit duurzame sector (geen shell!) & 
MNO 

- ervaren met besturen van een grote (internationale) organisatie 
- T' is wel handig Als hij/zij connecties heeft. Bijv. Politiek of zoiets 
- verleden als activist of medezeggenschapper 
- moet laten zien dat bij internationalisering en/of het beleid van 

internationale profielering in 1ste instantie studenten en docenten 
gebaat zijn 

Eigenschappen 
Rector Magnificus 

- visie op onderwijs en onderzoek 
- ervaring met buitenlandese universiteiten c.q. gerenomeerde 

onderzoeksinstituten 
- excellente wetenschapper 

Betrokkenheid - moeten primair belang bij eigen studenten en docenten hebben liggen  
- moeten transparant zijn over hun belangen en 'visies' om zo op gelijke 

voet de discussie te kunnen betreden 
- V: hart voor universiteit 
- RM: verleden bij de UvA, connecties met A. gemeenschap 
- minstens 1 dag per week onderwijs geven 
- hart voor de universiteit 
- geen nevenfuncties 
- amximaal de balkenende norm verdienen 

Politiek - V: kennis hebben en liefst netwerk met departement 
- V: politieke antenne c.q. 
- V: moet zich durven uitspreken tegen 'hoger' : den haag etc. 
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overig - dienstbaar 
- seculier 
- het beleid decentraal laten maken waar mogelijk door academische 

gemeenschap 
- faciliterende rol voor docenten en studenten 
- V: jong iemand zou leuk zijn 
- V: geen verleden in bankwezen / financiele sector 
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Bijlage 5:  
Ingezonden Reacties per E-mail 

Brief 19-09-2015  
Lieve Studentenraad, 

 

Middels deze e-mail zou ik kort input willen geven voor de profielschets van de nieuwe Rector 

Magnificus en de voorzitter van het CvB. Hoewel het hier om verschillende functies gaat, denk ik dat de 

eigenschappen die ik hieronder uiteenzet voor de bekleders van beiden ambten op gaat. 

 

Voor mij zou het allerbelangrijkst zijn dat de bestuurders democraten, in woord en in daad. Nu leent het 

begrip democratie of democraat zich voor vele definities, laat ik daarom uiteenzetten welke elementen ik 

in deze als democratisch beschouw. 

Allereerst zou ik graag zien dat de bestuurder blijk geeft van zijn commitment aan  de democratie, door 

bereid te zijn om in zich in openbare raadpleging van de academische gemeenschap, verkiesbaar te 

stellen. Het is daarbij voor mij van belang dat de kandidaat zich er bewust van is dat andere kandidaten 

zich mogelijk ook verkiesbaar stellen en boven hem zullen worden verkozen. Het is tevens voor mij van 

belang dat de kandidaat een duidelijke visie ten toon spreidt en er geen handje van heeft om zich te 

verschuilen achter holle woorden en lege frases. Het kiezen van een rector/voorzitter zou niet alleen 

over het profiel of de persoon moeten gaan, maar ook over de beleidsmatige richting van de universiteit. 

 

In de tweede plaats hoop ik dat deze persoon transparantie centraal stelt in zijn beleid. Dit betekent dat 

hij/zij niet alleen duidelijk is over de koers die hij wil varen, maar ook transparantie in het hele proces 

van beleidsvorming tot beleidsimplementatie voor staat. Dit betekent meer openbare vergaderingen, 

documentatie en betere duiding daarvan. 

 

In hoeverre deze elementen ook voor de benoemingsprocedure van de studentassessor op moet gaan, is 

iets waar jullie je denk ik het beste over kunnen buigen. In het verleden heeft de bestaande 

benoemingsprocedure uitstekend resultaat tot gevolg gehad, maar er zijn slechts beperkte garanties dat 

dat in de toekomst ook zo zal zijn. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gedurende de sollicitatie. 

Overigens, mijn complimenten aan jullie functioneren als raad als geheel, het gaat de goede kant op. Ga 

zo door. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

----- 

Student RMa Social Sciences. 
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Brief 24-09-2015 
 
Met dit document willen wij, Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit en de University of Colour, ons 

standpunt ten opzichte van de benoemingsprocedure zoals nu vastgesteld articuleren. Wij willen graag 

de Centrale Studentenraad ondersteunen in de onderhandelingen met de Raad van Toezicht en onze 

visie op het sollicitatieprofiel delen.  

 

Ten eerste is het voor ons belangrijk dat de commissie Democratisering en Decentralisering haar werk 

niet voor niets doet. Dat betekent concreet dat wij willen zien dat de nieuwe bestuurders zich gebonden 

weten aan de uitkomsten van deze commissie, wat die uitkomsten ook mogen zijn. De RvT lijkt zich op 

dit moment niet gebonden te voelen aan de uitkomsten van de Democratisering en 

Decentraliseringcommissie, maar het College van Bestuur als bestuursorgaan heeft zich eraan 

gecommitteerd. Het is daarom niet meer dan logisch dat nieuwe leden dit ook doen. De RvT mag niet 

door een gehaaste procedure voorbijgaan aan de democratische afspraken die er zijn gemaakt. Mocht de 

RvT dit wel willen proberen, is weerstand gerechtvaardigd.  

 

Ten tweede is het voor ons – in het kader van democratie op de universiteit – noodzaak dat de leden van 

de sollicitatiecommissie die door de medezeggenschap worden voorgedragen een gelijke stem hebben in 

het goedkeuren of afkeuren van een bepaalde kandidaat. Hoewel dit reeds logisch volgt uit de toezegging 

van de RvT dat alle medezeggenschapsorganen leden aandragen voor de sollicitatiecommissie, willen wij 

dit expliciet vastgelegd hebben vóór de start van de procedure. 

 

Ten derde willen wij in het kader van transparantie dat het advies dat de medezeggenschap geeft over de 

kandidaat openbaar wordt en dat de kandidaat zich voor de benoeming zal presenteren aan de 

academische gemeenschap. Hoewel wij begrijpen dat het voor sollicitanten mogelijk moeilijk is te 

solliciteren wanneer alles meteen openbaar is, is het voor ons belangrijk om te zien dat een sollicitant 

bereid is verantwoordelijkheid te nemen tegenover de academische gemeenschap waarmee gewerkt 

moet worden als hij of zij plaatsneemt in het CvB. Het is voor ons belangrijk dat dit punt tot onderdeel 

van het sollicitatieprofiel wordt gemaakt. 

  

De CSR heeft goed werk geleverd in het democratiseren van de benoemingsprocedure. Toch zijn wij van 

mening dat er meer tijd nodig is voor het grondig en effectief consulteren van de academische 

gemeenschap. De RvT heeft de gehele verantwoordelijkheid voor het betrekken van de academische 

gemeenschap bij het tot stand komen van het sollicitatieprofiel op de CSR afgewenteld; om deze 

mogelijkheid tot democratie goed te benutten, moet de CSR hier meer tijd voor krijgen. Want één 

consultatiemoment, noch onder tijdsdruk functionerende focusgroepen, mogen niet door de RvT 

aangegrepen om zichzelf een schijn van democratische legitimiteit te bezorgen. Het lijkt ons van groot 

belang het profiel en de procedure zo democratisch mogelijk vorm te geven opdat het geheel in lijn is 

met de democratische eisen die afgelopen jaar door de academische gemeenschap zijn geformuleerd.  
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Tenslotte zijn wij van mening dat de RvT als zodanig het democratische proces ondermijnt.  

Want waarom zou een niet-verkozen orgaan als de RvT, die zelf zo goed als niet betrokken is bij de 

dagelijkse gang van zaken op de universiteit, een grotere stem mogen hebben bij zoiets wezenlijks als de 

benoeming van nieuwe bestuurders, dan de medezeggenschapsraden die direct voortkomen uit de 

academische gemeenschap? De medezeggenschapsraden daarentegen zijn democratisch verkozen en 

staan voor openbaarheid, transparantie en inspraak. Zij zouden precies daarom een grotere stem moeten 

hebben in de benoemingsprocedure. Mocht de RvT voorbijgaan aan de legitieme eisen van de CSR, zullen 

wij de CSR altijd steunen in de strijd voor democratie. 

  

Humanities Rally 

De Nieuwe Universiteit 

University of Colour 

 

Brief 24-09-2015 
 
Geachte CSR,  

 

We schrijven jullie aangaande de profielschets voor de aanstelling van nieuwe CvB-leden. Ten eerste 

zouden wij ons willen uitspreken tegen de procedure die door de Raad van Toezicht (RvT) is gestart. Op 

de tweede plaats zouden wij een kanttekening willen plaatsen bij de wijze waarop de CSR de 

academische gemeenschap bij dit proces probeert te betrekken. 

  

Voor zowel Louise Gunning als voor Dymph van den Boom wordt vervanging gezocht. Deze 

zoekopdracht ligt als van oudsher bij de formele organen. De Raad van Toezicht heeft een profielschets 

opgesteld die vervolgens door de CSR gecontroleerd, goedgekeurd en al dan niet openbaar gemaakt 

wordt. 

  

In het licht van wat er het afgelopen jaar gebeurd is, vragen wij ons als studentenraden af of het niet juist 

nu het moment is om de traditionele werkwijze te herzien. De onrust van het afgelopen academische jaar 

is een van de redenen waarom er nieuwe bestuurders worden gezocht. Als medezeggenschap zouden wij 

ons expliciet moeten uitspreken voor een procedure waarbij meer recht wordt gedaan aan de vanuit de 

academische gemeenschap geëiste veranderingen.  

 

De academische gemeenschap roept om meer democratie en transparantie. De RvT heeft een procedure 

voorgesteld waarin vrijwel geen van de kritieken op het huidige systeem zijn meegenomen. De RvT stelt 

dat ze de CSR tegemoet zijn gekomen door hen bij dit proces te betrekken. Wij zijn echter van mening dat 

de RvT zich onttrekt aan zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de academische gemeenschap door 
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het zoeken naar draagvlak geheel op de CSR af te schuiven. Wij hebben vernomen dat ook de CSR van 

mening is dat het onmogelijk is op deze korte termijn de academische gemeenschap te kunnen 

raadplegen. Hoewel met het debat van donderdag 24 september en de hierop volgende focusgroepen 

een belangrijke eerste stap is gezet, zijn wij van mening dat dit niet voldoende is.  

 

Het organiseren van een openbaar debat en focusgroepen over de invulling van een functie zoals die van 

Rector Magnificus kan tot vruchtbare resultaten leiden. De Universiteit van Amsterdam is te groot en 

divers om de academische gemeenschap slechts deze beperkte bijeenkomsten aan te bieden om input te 

kunnen leveren in het volledige proces van het aanstellen van een nieuw CvB. Daarom is er meer tijd 

nodig om naar alle stemmen te kunnen luisteren. Wij willen voorkomen dat deze bijeenkomsten door de 

RvT worden gebruikt als formeel instemmingsmoment. 

  

Hoewel wij de waarde van dit debat inzien, willen wij voorstellen dat er meer tijd komt voor de raden 

om, zowel op centraal als facultair niveau, de academische gemeenschap te kunnen raadplegen. 

Daarnaast vragen we de CSR voor meer openheid betreft de beslissingen omtrent dit dossier. In deze 

open brief zit impliciet ook een vraag aan de CSR voor meer openheid in zijn beslissingen omtrent dit 

dossier, opdat wij elkaar kunnen ondersteunen en er geen overhaaste besluiten genomen moeten 

worden. 

  

De FSR vraagt de CSR:  

- de periode van inspraak van de academische gemeenschap betreft de procedure van 

instemming met de profielschets voor de benoeming van de nieuwe Rector Magnificus te 

verlengen;  

- samen met de andere raden, betrokken partijen en de academische gemeenschap na te denken 

over een goede invulling van de gevraagde inspraak zodat er weloverwogen aan de toekomst 

van onze universiteit gewerkt kan worden.  

 

Met vriendelijke groet,  

De FSR FGw 
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Brief 25-09-2015 
 

Dag lieve CSR, 

 

Omdat ik er niet was maar toch graag wat constructiefs wil zeggen over de profielschets, hier een aantal 

dingen die ik graag zou zien: 

 

Ik hoop op een passie voor wetenschapsgebieden waarin de UvA sterk staat. 'Gevoel voor onderwijs' 

of 'voor onderzoekers' wordt vaak aangehaald om te benadrukken dat men dicht op de werkvloer moet 

zitten. Dat vind ik niet genoeg: ik heb liever iemand die over de werkvloer uitkijkt en haar principieel 

richting kan geven. Daarvoor is een sterk engagement nodig (datgene wat iedereen wel van ze wilt 

hebben), en dat bewijst men juist aan de hand van sterke ideeën over de verschillende disciplines. 

Daarin hoop ik natuurlijk dat de bestuurder autonome processen bewaakt, en niet verschillen 

bagatelliseert ter unificatie en efficiëntie van onderwijsmethoden. (Ik als Geesteswetenschapper hoop 

natuurlijk vooral dat de bestuurder mijn discipline niet opheft wegens rendementsgebrek, en een passie 

voor mijn wetenschapsgebied zou daarvoor al helemaal fantastisch zijn. Dat vooral gezien de mondiale 

afkeer van geesteswetenschappelijke ondernemingen veroorzaakt door slechte utiliteitsanalyses.) 

 

Het lijkt me gezond gezien de huidige situatie op de UvA dat de nieuwe leden zich committeren aan het 

stappenplan ter verandering (democratisering etc.) van de universiteit. Niet alleen heb ik een hoge pet 

op van dit stappenplan, maar ook lijkt het me ongezond voor de al bestaande spanningen als de nieuwe 

bestuurder geen achting heeft voor recente ontwikkelingen en vooral ook de recent geuite (weliswaar 

soms conflicterende) behoeftes van de academische gemeenschap. 

 

De ideale bestuurder heeft daarnaast een open manier van het presenteren van plannen, dat wil 

zeggen: de ideale bestuurder kan beslissingen motiveren op manieren die niet alleen inzichtelijk zijn 

voor experts. Een groot gedeelte van de onenigheid die bestaat tussen bestuurders en demonstranten 

komt doordat de bestuurders hun beleidstukken herhalen voor publiek, daar waar een open manier van 

presenteren neer zou moeten komen op het bewust aangaan van de discussie om de argumenten in een 

nieuw licht te zetten (dat wil zeggen: om het beleid inzichtelijk te maken). Op deze manier krijgt de 

bestuurder nadrukkelijk een gezicht of persoonlijkheid juist in het besturen. Vriendelijk lachen met een 

knap koppie en een charismatisch praatje (kortweg: decorum) werkt daarvoor niet. 

 

Er zijn vast nog vele andere dingen te noemen. Jullie krijgen daarvoor ook vast meer input. Hopelijk 

draag ik iets bij. 
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Brief  13-10-2015 
 

Beste leden van de Centrale Studentenraad,  

 

Middels dit schrijven zou ik graag input leveren voor de op te stellen profielschetsen voor de Rector 

Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de UvA. Tevens zal er in deze brief een 

korte kritiek op de procedure rondom de aanstelling van de nieuwe leden van het CvB worden 

gepresenteerd.  

 

Allereerst: de profielschetsen. Terugdenkend aan het tumultueuze afgelopen academische jaar, rest mij 

geen andere keuze dan te benadrukken dat het van groot belang is dat de nieuwe bestuurders een 

toewijding aan transparantie, democratisering en decentralisering tentoonstellen. Respectievelijk houdt 

dit in dat:  

1. de bestuurders de plicht op zich nemen om beleidsplannen duidelijk en tijdig aan de 

academische gemeenschap te presenteren. Hierbij kan geen genoegen genomen worden met het 

openbaar maken van beleidsdocumenten, maar zal ook de moeite moeten worden genomen om 

deze zodanig te duiden dat ze begrijpelijk zijn voor de gehele gemeenschap. Daarnaast dienen 

de bestuurders transparant te zijn met betrekking tot hun visie en doelstellingen, zodat men 

weet waar men aan toe is en de tijd heeft de bestuurder ter verantwoording te roepen waar 

nodig.  

2. er actief dient te worden gezocht naar een manier waarop de UvA democratischer kan worden 

gemaakt, bij voorkeur door het toekennen van een sterkere stem aan de medezeggenschap en 

het bevorderen van een inspraakcultuur binnen de universiteit. Concreet betekent dit dat de 

nieuwe bestuurder bereid zal moeten zijn tot meer openbare bijeenkomsten en veelvuldige 

inspraakmomenten voor (een gedeelte van) de academische gemeenschap. Daarnaast zal de 

bestuurder zich expliciet moeten committeren aan de uitkomsten van de Democratiserings- en 

Decentraliseringscommissie.  

3. de centrale bestuurders bereid zouden moeten zijn een deel van hun macht te verleggen naar de 

faculteiten. Faculteiten weten zelf het best hoe hun onderwijs en onderzoek kwalitatief en 

inhoudelijk sterk staat; de rol van het centrale bestuur zou hierin slechts faciliterend moeten 

zijn.  

 

Naast het commitment aan deze drie thema's, acht ik het van groot belang dat de nieuwe bestuurders van 

de UvA een achtergrond hebben binnen het hoger onderwijs. In andere woorden: er mag geen sprake 

zijn van doorgewinterde bestuurders die onbekend zijn met het reilen en zeilen van onderwijs en 

onderzoek binnen een universiteit - een instituut dat wel degelijk anders bestuurd dient te worden dan 

enig commercieel bedrijf. Recente ervaring met academische bestuursfuncties, dan wel met de 
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academische werkvloer maakt dat de bestuurders feeling hebben voor de effecten van beleid en de 

moeilijkheden die hierbij komen kijken in de geleefde werkelijkheid.  

 

Het aanhouden van vele nevenfuncties past niet binnen dit profiel, waarbinnen onderwijs en onderzoek 

ten alle tijden als primair gelden. Uit deze premisse volgt tevens dat er moet worden gewaakt voor 

perverse prikkels bij het aantrekken van mogelijke kandidaten voor de bestuursfuncties; het salaris 

verbonden aan deze functies zou niet hoger mogen zijn dan de Balkenende-norm.  

Als laatste zou ik nog willen opmerken dat de nieuwe bestuursleden zich expliciet dienen te committeren 

aan het 10-puntenplan, zoals in maart 2015 overeengekomen, de resultaten van commissie Financiën, 

ingesteld op 22 september 2015 en, zoals eerder benoemd, de uitslagen van de commissie 

Democratisering en Decentralisering.  

 

Dan: de procedure. Hoewel ik de inzet van de huidige CSR buitengewoon kan waarderen, ben ik er 

absoluut niet van overtuigd dat de stem van de academische gemeenschap op dit moment voldoende 

wordt meegenomen in de procedure zoals opgesteld door de Raad van Toezicht. Met deze procedure 

wordt de roep om democratisering, zoals in het afgelopen jaar overduidelijk geuit, vrijwel volledig 

genegeerd. Instemmingsrecht op de profielschets mag dan wel een verbetering zijn ten opzichte van 

vorige keren, maar doet nog altijd geen recht aan het democratische ideaal dat een groot deel van de 

academische gemeenschap voorstaat. Idealiter zou een verkozen Rector Magnificus worden nagestreefd 

(naar voorbeeld van de universiteit van Leuven, waar de stem van medewerkers zwaarder telt dan die 

van studenten). Mocht dit echter niet haalbaar blijken, dan zou er ten minste een poging moeten worden 

ondernomen om de stem van de gehele medezeggenschap (CSR, COR, CMR) zwaarder te laten tellen 

binnen de selectiecommissie, zodat zij niet overstemt kan worden door de overige leden.  

 

Bij voorkeur zou dit worden aangevuld door een presentatie van de kandidaten aan de academische 

gemeenschap alvorens hun benoeming. In deze presentatie zouden de kandidaten kunnen uitweiden 

over hun visie, kwaliteiten en achtergronden, en zou de academische gemeenschap vragen kunnen 

stellen. Op deze manier wordt de benoemingsprocedure transparanter - men weet waar men aan toe is - 

en wordt de mogelijkheid geopend bestuurders in een later stadium ter verantwoording te roepen. 

Daarnaast zal er moeten worden gezocht naar een manier waarop de uitslagen van de commissie 

Democratisering en Decentralisering bindend kunnen worden gemaakt voor de nieuwe bestuursleden. 

Deze binding zou onder meer inhouden dat er gedurende de zittingstermijn van deze nieuwe 

bestuursleden reeds structurele voorbereidingen worden getroffen voor het invoeren van eventuele 

nieuwe procedures, en/of dat de uitslagen van de commissie al zover mogelijk worden geïntegreerd in 

het beleid van het zittende bestuur.  

 

Hopende jullie op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, 

Vriendelijke groeten,   
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Bijlage 6:  
Facultaire bijeenkomsten 

 
Notes Bijeenkomst FEB 
8 oktober 2015 

 

Deelnemers: 6  
 
T. legt uit wat er aan het gebeuren is met de rector en voorzitter CvB. 
T. deelt sticky notes uit waarop mensen hun ideeën kunnen opschrijven over eigenschappen van de 
nieuwe Rector Magnificus.  
 
De volgende dingen worden opgeschreven: 
Geen carrièretijger, openheid voor meer democratie, ervaring binnen de UvA, dichtbij de studenten, 
iemand die niet snel in paniek raakt, het meenemen van de eisen van studenten, iemand die vooral naar 
kwaliteit kijkt in plaats van kwantiteit bij het onderwijs, iemand die niet bang is om problemen te 
erkennen en deze ook daadwerkelijk aan te pakken, iemand die ook daadwerkelijk de academische 
gemeenschap representeert, iemand die affiniteit heeft met IT, iemand die niet uit het bedrijfsleven 
komt,  iemand die uit de publieke sector komt terwijl iemand anders dat juist onverstandig lijkt, iemand 
wilt Joris Marée als rector magnificus 
 
Er wordt geopperd dat juist de docenten en werknemers een grotere stem moet hebben in het benomen 
van CvB-leden. Iemand zegt dat de SoCo gewoon de beslissing moet maken, twee anderen vinden juist 
dat de rector magnificus juist gekozen moet worden. Iemand geeft aan dat de zogehete ‘fucktards’ ook 
gaan stemmen en dat dat niet wenselijk is. Iemand anders denkt dat deze mensen juist niet stemmen. 
Daarop wordt gereageerd dat deze mensen snel zullen worden overgehaald door de persoon met de 
beste campagne. 
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Concept-notulen Bijeenkomst FNWI 
12 oktober 2015  
 
Introductie: Het CvB zoekt nieuwe mensen, Louise en Dymph (31 dec) zijn/gaan weg. We gaan het 
hebben over de profielschets. Aan de hand van stellingen.  
(7): wat gaan jullie doen met uitkomsten? (17): gaat naar CSR. (14): ik zou zelf het liefst zien dat de 
afwegingen onze stem beïnvloed. Rapportage zal sturend zijn en ook mee naar RvT gaan. Op elke 
faculteit is zo’n debat.  
 

1. Het bestuurslid zou meer verantwoordelijkheid moeten overdragen aan de faculteiten. 

(17): meer macht naar faculteiten, minder centraal geregeld. (11): wel voor maar ook verhalen gehoord 
over bijvoorbeeld het geld dat met stufi gewonnen wordt, dat geld heeft Dymph over gezegd dat decanen 
meer zouden weten en Karen wist niks. Dus ben wel voor maar moet wel duidelijk zijn en goed 
gedelegeerd worden. (16): duidelijke randvoorwaarde. (7): zou het erg zijn als het beleid op 
verschillende faculteiten anders zou zijn? (3): als FPS student (of BG) zou dat wel lastig zijn. Maar zolang 
het op een laag niveau goed geregeld is is het chill, ook al is het dan overal anders. Voordelen zouden 
groter zijn dan nadelen. (8): kan wel bevestigen dat verwachtingen heel anders zijn tussen faculteiten 
dus je kan het dan studentgerichter maken. (2): iedere faculteit doet ook BB anders, bij nieuwe 
aanbesteding nu erg duidelijk. (12): ben wel voor maar het moet niet moeilijker worden voor studenten 
om minor of interdisciplinair te zijn. Zoals 884 wel erg nuttig. (6): is nu vrij breed, wie gaat 
verantwoordelijk zijn en moet je niet nog lager komen? Voor minorstudenten zou je het juist ook heel 
laag niveau kunnen regelen. (17): kan decaan of nog lager. (6): ik zou liever zien dat studiebegeleider 
meer vrijheid krijgt of opleidingsdirecteur. Dus graag nog lager niveau dan per faculteit. Bezuiniging ofzo 
of fusie is wel van hogeraf. (14): Ben hier erg voor maar als je verantwoordelijkheid afstaat kan je als 
bestuurder ook weinig visie uitdragen. (17): ik denk dat je veel visiedingen ook decentraal kan regelen. 
Decaan kan ook een visie hebben. (14): ja maar deze stelling sluit veel visie voor bestuurders uit. (8): 
denk dat dat juist een probleem is, bestuurder met een visie die niet gedragen wordt heb je niks aan. 
(12): ja decanen met bestuurder samen bedenken, van onderaf. (7): een gemeenschappelijke visie is niet 
per se goed. Bijvoorbeeld: studentenaantallen. (2): als bestuur kan je best visie hebben maar de 
uitvoering ervan kan je overlaten aan de faculteiten. (16): concluderend hoor ik dat er communicatie 
tussen faculteiten belangrijk is. Taken afschuiven van CvB naar anderen kan nuttig zijn.  
 

2. Het bestuurslid moet een ervaren bestuurder zijn met goede connecties. 

(6): als je hem omdraait “onervaren met slechte connecties” is sowieso niet natuurlijk. (17): je kan het 
verwoorden naar willen we een “old-boys network”. (7): niet geselecteerd worden op de connecties 
maar open houding of snel leggen van connecties kan wel goed zijn. (6): een goede bestuurder die past 
bij wat we hebben. Vooruit willen of zo doorgaan. Iemand hebben die de uni dat moment nodig heeft. 
(7): als je Gunning ofzo opzoekt krijg je heel veel besturen, niet alleen UvA terwijl CvB toch best een 
fulltime ding is. (16): nevenfuncties zijn idd belangrijk, wil je dat wel voor je vz?. (3): connecties doet mij 
denken aan bedrijfsleven en geld verdienen en zo, heb liever iemand met een visie die dingen op de uni 
zelf doet. (19): denk dat connecties juist wel goed is. (3): maar niet rendementsdenken. (12): is wel 
nuttig maar niet als criterium stellen. (2): hoorde ook dingen eerder: handig om politieke connecties te 
hebben om invloed uit te spelen, ondanks dat je niet zelf actief bent. (17): lijkt me juist lastig als je al 
binnen zo’n hoekje zit. (14): wel iemand met ervaring maar goed gespecificeerd wat voor dan. En 



 

Pagina 48 ~ 57 

connecties naar binnen vind ik beter dan naar buiten. (8): bedrijfsleven vind ik wel handig, kan geld 
creëren en ruimte maken voor nieuwe dingen. (3): wat (14) zei mee eens. Goed kijken naar wat diegene 
heeft bestuurd en niet perse heel veel bedrijven en goed kunnen luisteren naar wat er speelt. (2): zou 
niet iemand kiezen die “het bedrijf wel even gaat regelen”. En moet wel weten hoe een uni in elkaar zit. 
(19): voor rector nemen ze sws hoogleraar aan. (8): moet geen carrièrestap zijn maar eindprestige zijn 
van iemand. (6): moet kijken wat onder je zit en het beste naar boven krijgen. Proef veel angst dat 
iemand er gaat zitten en van bovenaf een richting uit gaat. Iemand die goed op ze plek zit. (7): op wat 
voor manier zoeken ze iemand, gericht vragen, open sollicitatie? (18): open sollicitatie maar wordt 
keihard geheadhunt. (2): komt adv. In de krant. (3): reactie op (6): je zei belangrijker te vinden een 
goede teamplayer te hebben ipv visie. (6): ja, geen nieuwe visie maar rust op de plek houden, alles is al 
zo rumoerig. (3): als bestuurder alle afgelopen acties gaat negeren is ook fout dus wil wel iemand die 
daar ook een beetje visie over heeft. (11): zou belbintermen vermeiden. (13): 10puntenplan moet met 
visie in lijn zijn. Luisteren naar de mensen binnen de uni ipv zelf nieuwe dingen bedenken. (16): ervaring 
zouden niet heel groot moeten zijn maar wel open houding hebben. (7): ook zelf de mensen opzoeken. 
(2): bestuurder zou ook in spijkerbroek moeten kunnen rondlopen en zichzelf moeten kunnen zijn.  
 

3. Het bestuurslid moet delegeren niet regeren. 

(12): delegeren vind ik negatief maar kan ook overleggen. (7): denk niet dat dit altijd kan. (15): kan niet 
altijd beide, soms knoop doorhakken. (10): moet streven naar delegeren.  
 

4. Het bestuurslid moet democratisch verkozen worden door studenten en medewerkers. 

(17): gaat voornamelijk over rector niet voorzitter. (1): zou dan ook iedereen zich verkiesbaar moeten 
kunnen stellen? Dan ben ik tegen en wordt onoverzichtelijk. Ben bang dat het over populairste gaat 
worden ipv beste. Docent van het jaar wordt ook vaak de grootste groepen. (19): wel mee eens maar 
denk niet dat je groot draagvlak bereikt omdat er weinig mensen interesse in hebben. (7): mee eens 
maar overgrote deel studenten gat niet stemmen, alleen de actieve studenten stemmen of als je mensen 
gaat dwingen krijg je de populairste. (2): je kan ook tussenweg dat sollicitatiecomissie 4/5 kandidaten 
voorstellen en daartussen kiezen. (18): dat is een goede optie. (2): sollicitatiecommisie niet gek en je 
krijgt ook niet alle pannenkoeken. (14): ben wel erg voor direct verkozen rector. Je onderschat je 
studenten door te zeggen dat ze zo’n belangrijke positie niet serieus nemen. Ook 2de kamer is direct 
verkozen dus dat kan ook. (7): moet misschien onderzocht worden maar als je hier in de gang vraagt of 
mensen rector kennen. (8): kennisniveau van student is best hoog dat moet je best willen 2de kamer zijn 
lage mensen die allemaal populair stemmen. (6): ook onder AFS werd onderzocht dat maar 20% iets 
wist terwijl als je op de gangen vroeg iedereen wel een mening had. Meer de manier van communiceren 
was het probleem. Iedereen havo/vwo diploma hier. Maar tegen directe verkiezing omdat aap 
verkiezing. (17): is gebeurt met john clease in schotland maar omdat hij verkozen was heeft hij ook goed 
zijn taken gedaan. Daarnaast rector alleen hoogleraar dus capabel. (12): AFS dachten mensen ik wil niet 
naar amstelveen terwijl de rector niet zo concreet is. Studenten kennen de FSR al niet. Ik ben dus voor 
een voorselectie en dan democratisch verkozen. (7): had niet veel vertrouwen in de studenten, want ook 
FSR komen veel stemmen door een roze koek. (14): bij verkiezingen heb je kandidatuur. (3): artikel st 
andrews stond ook dat in leuven bij een nekaannek race een debat is gevoerd dus je kandidaten een 
podium geeft. (13): kan zeker met directe verkiezing ook medewerkers stemmen en door kandidatuur 
heb je wel goede mensen. Daarnaast werkt het ook heel goed in leuven met verkiezing. (2): als je 
iedereen direct laat stemmen en je hebt alleen de actieve studenten is dat per se slecht? Als je iedereen 
betrekt en mensen kiezen nogsteeds om niet te stemmen dan hoef je ze van mijn part ook niet verder te 
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eren. Lijkt me ook prima. (7): ook bij dit debat is veel promotie gedaan en zie je vrijwel niemand 
opdagen. Mist draagvlak. (6): bij zo;n verkiezing betrek je veel mensen bij iets concreets terwijl FSR 
dingen een stap verder is. CvB staat toch dichterbij omdat het zeggenschap over hun eigen dingen is. 
Profielschets is dus ook verder dan een persoon die zeggenschap gaat. (16): meningen redelijk verdeeld 
denk dat eerst een sollicitatiecommissie en dan democratisch stemmen (met draagvlak in achterhoofd) 
de overhand heeft. (19): denk dat draagvlak niet om hoog te krijgen is. (17): maar iedereen ziet dus wel 
wat in studenteninspraak op dit. (1): ik denk dat een sollicitatiecommissie het ook goed kan, maar 
draagvlak is wel nuttig. (17): denk dat RvT ook niet alles is. (14): populariteit is ook een criterium. Ook 
sollicitatiecommissie zitten studenten RvT decaan en HvA persoon, maar wel overhand voor 
bestuurders.  
 

5. Het bestuurslid moet ervoor zorgen dat de universiteit hoog aangeschreven staat. 

(16): rankings qua universiteiten. (10): ben tegen rankings. (6): Discussiepunt wat vaker terugkomt, 
iedereen wil goed terugkomen. Manier van aanpak is anders. Als je het heel goed doet kom je later ook 
hoog op de rankings. (17): is bedrijfsleven wel iets belangrijks? (7): tegenovergestelde (kutte uni) is niet 
wenselijk. Als je studenten positief over je zijn dan dragen ze dat ook naar buiten af. (14): onderzoek ook 
erg belangrijk, als je goed aangeschreven bent kan je geld krijgen maar als je te veel betrokken bent krijg 
je sturing. (6): we leven in maatschappij waar onderwijs onder vuur ligt. Uni gaat zich dus focussen op 
bedrijven en probeert daardoor aan subsidie te komen. Willen wij wel per se bruikbare dingen aan 
bedrijfsleven geven? (5): hoog aangeschreven staan qua onderzoek heeft ook weer te maken met je 
inrichting van de universiteit. (6) stuurt naar fundamenteel/maatschappelijk relevant. (16): 
concluderend willen we dus focussen op goede kwaliteit. (10): is wel tendens vanuit den haag op 
valorisatie dus wij kunnen wel zeggen dat we onafhankelijk iemand willen hebben maar is niet altijd te 
doen. Toch moeten er centjes worden binnengehaald. (7): is wel nuttig bedrijfsleven maar de hoogte van 
je aangeschrevenheid is niet een streven. (8): Denk dat het ook goed kan zijn als je een bestuurder hebt 
die zich tegen politiek verzet. (10): niet oneens met die punten maar onze stelling heeft alleen waarde als 
je het heel belangrijk vind, belangrijk genoeg om in profielschets te geven. (6): kracht van uva vinden en 
daar het beste uit halen. Geen entrepeneurschip dwingen als iedereen fundamenteel bezig is. Bestuurder 
moet voelen wat er speelt en wat mensen willen. Kom je weer bij decentralisatie.  
 

6. Van binnen uit of buiten af?  

(10): lijkt me belangrijk met wat we net gezegd hebben door te luisteren. Anders niet te doen, zeker voor 
rector. (17): voor rector lijkt me idd belangrijk. Voor voorzitter wel iets van academische ervaring (hoeft 
niet recent). (4): kan voor voorzitter handig zijn als je van buitenaf bent maar wel goed kan luisteren.  
 

7. (10): hoe dit naar CSR gaat en profielschets in komt.  

(10): lijkt me belangrijk 1 of 2 sterke punten te communiceren als essentie en nieteen hele waslijst door 
te sturen. (17): aan begin gesproken om wel alle punten door te geven. (14): uiteindelijk heb je wel een 
hele grote stapel door nog 4567654 gesprekken die naar RvT gaat. Wij schrijven daar een brief met onze 
focuspunten uit. Lijkt me dat je hier ook al kan samenvatten of sterk sturen maar kan je ook zelf sturen 
met SVs ofzo.  
 

8. (14): weinig gehoord tot nu toe bij anderen over “hoeverre willen we een bestuurder die zich 
zet voor duurzaamheid”? 



 

Pagina 50 ~ 57 

(7): vind duurzaamheid wel belangrijk maar tot nu toe houdt centraal ons tegen om hier dingen te doen. 
(17): zou dit decentraler willen regelen. Dit lijkt me niet een van de hele sterke punten en juist wel iets 
wat decentraal kan regelen. (4): zijn wel dingen die je centraal regelt zoals waar je je geld parkeert. (10): 
sommige dingen kunnen idd wel alleen centraal geregeld worden. Decentrale ding vind ik wel belangrijk 
maar kan ook goed zijn vanuit centraal te initiëren en ook zeker aan nieuwe bestuurder doorgeven. (8): 
goed als vanuit centraal komt zodat er ook echt wat gebeurt en bestuurders niet kunnen zegen ja doen 
we al. (16): is dus wel belangrijk maar moet je het ook echt als profielschets meenemen? (10): belangrijk, 
maar niet profielschets. Studentassessor? (14): je kan wel vragen of iemand wel bezig is geweest met 
duurzaamheid. (10): niet perse cv maar wel als moreel belangrijk punt zien.  
 
(7): wat is de tijdsplanning? (14): zoals het er nu voorstaat gaat de MZ er donderdag over praten en 
binnen 2 a 3 weken is de profielschets af en gaat er gezicht worden.  
 

9. (17): belangrijkheid punten.  

(10): zou 2 punten als hoofdlijn gebruiken. Decentraliseren en democratisering. Over die twee punten 
moet je klaar zijn voor je verder kijkt. Alleen dan is er een echte verandering. (17): alles wordt letterlijk 
genotuleerd. (10): ik zou zeggen dat FNWI een lijst punten belangrijk vinden maar die lijst heeft past 
belang als we deze twee terugzien. (7): maar die twee punten waren niet dezelfde mening over. (14): 
lijkt me lastig, mensen die dit uitwerken verwarrend. De punten doe je zegt horen we wel heel vaak 
terug. (8): dat er overal deze punten terug komen lijkt me idd zo maar je moet jezelf niet op andere 
punten buiten spel zeggen. (6): er is zo veel gezegd hier dat niet alles onder die twee punten kan vallen. 
En die twee termen zijn erg vaag. (7): ranken van onze punten? (16): denk dat met deze groep er niet een 
punt belangrijk onderstreept kan worden. Profielschetscvb@studentenraad.nl kan je ook los naar 
mailen.  
 
(16) sluit de discussie om 18.45. Thanks voor komst. Kijk voor volgende events ook op de FNWI FSR 
facebook.  

mailto:Profielschetscvb@studentenraad.nl
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Notulen Bijeenkomst FGw 
12 oktober 2015 

Opening 
VH opent de bijeenkomst om 17.11: “Wij willen graag jullie input over wat jullie zien als de ideale 
bestuurder. Want wat is de situatie? Het College van Bestuur heeft nieuwe leden nodig. De voorzitter 
Louise Gunning is vorig jaar afgetreden, Dymph van de Boom gaat ook aftreden. De Raad van Toezicht 
heeft de taak een nieuw CvB te benoemen en heeft de taak de medezeggenschap hierin te betrekken. De 
Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad hebben instemmingsrecht op de Profielschets 
voor nieuwe leden. Wij hebben deze bijeenkomst uitgeroepen om jullie input hierover te krijgen.” 

Inhoud Profielschets 
M.: we zouden het graag willen hebben over de inhoud van de Profielschets. Op dit moment is er een 
duidelijk takenpakket voor de rector en voorzitter. Jullie hebben een hand-out met de takenpakketten, 
we zouden het met jullie graag willen hebben over welke dingen je terug zou willen zien voor de functies, 
voor één of allebei.  
 
J.: bedoel je eigenschappen als in: karaktereigenschappen? M.: je zou daaraan kunnen denken, over 
achtergrond, competenties, je kunt zo breed denken als je wilt.  
C. (Filosofie): ik heb een aantal gedachten op papier gezet:  

• Zowel de vz als rector moeten niet afkomstig zijn uit het old boys network.  
• Liever geen achtergrond in de politiek, dus geen Plassterk als rector.  

VH: Hoe zou je dat willen controleren, dat dat niet iemand uit een old boys network is? C.: de 
sollicitatiecommissies lezen de cv’s dus je zou makkelijk moeten kunnen achterhalen of diegene al veel 
bestuurservaring heeft. VH: dus je zou zeggen dat iemand met veel ervaring geen kans zou moeten 
maken? J.: het zou me wel prettig lijken om iemand te hebben met bestuurservaring, die wel degelijk het 
klappen van de zweep kent. Je wil wel iemand die weet wat hij aan het doen is. M.: zou je iemand willen 
die bekend is met de UvA of iemand die bestuurder is. J.: voor de rector zou je willen dat diegene uit het 
onderzoek komt, als voorzitter wil je iemand die kan besturen want het is een immense organisatie. T.: 
de rector moet een hoogleraar zijn, dat staat al vast. Er wordt gesproken over de vraag waarom de 
inhoud wordt besproken voordat de procedure wordt besproken? T.: de Raad van Toezicht zijn niet 
afkomstig uit het onderwijs en hebben wel bestuurlijke ervaring. Ik vind het kwalijk dat Adzo een functie 
heeft bij een organisatie die veel te maken heeft met rendementsmaatregelen, want dubbele functies. 
Dus bestuurservaring wel, old boys network niet.  
 
M.: wat zouden jullie vinden van een internationale bestuurder? Er is hier niemand met een voorkeur.  
We hadden het net uitgebreid over bestuurservaringen. Je zou ook kunnen spreken over functies die je 
vervult naast je werk aan de UvA. Hoe denken jullie daarover? T.: van Louise Gunning was bekend dat ze 
18 a 19 nevenfuncties had. Het is een fulltime baan die je hebt, en er gaat gewoon altijd 
belangenverstrengeling plaatsvinden. C.: dit is één van mijn langere punten: wat mij betreft zie ik liever 
een voorzitter en rector zonder nevenfuncties, behalve binnen het onderwijs en onderzoek. Ze moeten 
wel feeling blijven houden met de academische gemeenschap. Op dit moment zijn er “staatsbezoeken” 
waarbij het CvB langskomt bij de afdeling, waarbij iedereen moet laten zien wat ze aan het doen waren, 
dat is niet genoeg voor bestuurders om te zien wat er gebeurt. Wordt het niet contractueel vastgelegd? 



 

Pagina 52 ~ 57 

De rector magnificus heeft geen nevenfuncties behalve uit hoofde van het rectorschap. Voor de 
voorzitter is er geen nevenfunctieregeling, de vicevoorzitter ook niet. LvD : als iemand nu geen 
nevenfuncties buiten het onderwijs en onderzoek heeft, hoe weet je dan dat dat zo blijft? Ook gek dat de 
UvA daar niets over vastlegt, zou in het contract moeten. VH: ben je het wel eens met wat het voor rector 
magnificus is? Ja, dat moet eigenlijk ook voor andere functies gelden.  
J.: maar kan het ook niet handig zijn als iemand weet hoe financiën werken? C.: volgens mij is dat vooral 
de functie van de vicevoorzitter? L.: financiën is vicevoorzitter, maar banden onderhouden met het 
bedrijfsleven wordt vaak bij de voorzitter gelegd. J.: lijkt me prettig als je uit het old boys network komt. 
T.: het zijn die mensen die de laatste tijd alles in de soep hebben laten lopen. De economische sector 
heeft de laatste jaren een beleid gevoerd die ons in deze problemen hebben geholpen, deze mensen wil je 
niet in het bestuur. J.: ja, maar je wilt ook niet iemand die zegt: ja, tuurlijk is overal geld voor. Ze moeten 
wel verstand van zaken hebben. C.: Iemand die wel bestuurlijke ervaring heeft maar niet uit het old boys 
network komt als in dat hij niet van een politieke functie naar de universiteit wordt doorgeschoven, 
iemand die degelijke bestuurlijke ervaring heeft vind ik het niet noodzakelijk dat diegene uit de 
financiële sector komt. Mensen die direct uit de financiële sector komen maken verkeerde afwegingen en 
neigen meer naar projecten die meer winst opleveren voor de UvA maar niet per se het beste voor 
onderwijs en onderzoek. VH: misschien concluderend over nevenfuncties: ze moeten in ieder geval 
genoeg tijd hebben, en er bij een eventuele aanstelling moet goed gekeken worden naar 
belangenverstrengeling. C.: ik denk dat het voor mij ook heel erg samenhangt met hoe de 
benoemingsprocedure gaat verlopen, om de vraag te beantwoorden of je diegene al van tevoren moet 
uitsluiten. T.: wat ik wel van belang vind is dat men ook echt naar eerdere resultaten van eerdere 
functies gaat kijken. Zoals Plassterk die heel veel geld van de eerste naar tweede geldstroom heeft 
geschoven, dat soort reputaties mogen meespelen.  
 
VH: hoe betrokken moet iemand zijn bij de UvA, moet deze persoon nog lesgeven? LvD: intuïtief zou ik 
zeggen dat dat een mooie bijdrage kan leveren aan je werk als bestuurslid omdat je betrokken blijft bij 
wat er gebeurt. Ik denk wel dat je daarmee de band met wat er gebeurt niet verliest. Ik weet niet of het 
qua tijd realistisch is.. J.: als iemand 18 nevenfuncties heeft, kan diegene ook een college geven. L.: ik heb 
begrepen dat er een traditie is dat de rector les blijft geven en onderzoek blijft doen. Het schijnt zo te zijn 
dat de rector betrokken blijft. M.: er zijn natuurlijk ook andere manieren om betrokken te blijven, heb je 
daar ideeën over? DW: wat voor andere manieren zouden er zijn? M.: dat is de vraag, op welke manier 
zou je graag de band zijn tussen bestuurder en academische gemeenschap? DW: ik denk dat er heel veel 
mensen zijn die er nu niet zijn, en als je college blijft geven denk ik dat je ook de mensen ziet die niet 
betrokken zijn. T.: het doel is het tegengaan van een vorm van vervreemding, dus het zou wel een 
substantieel deel moeten zijn, niet een college per week. VL: ben je dan niet bang dat iemand teveel 
betrokken blijft bij zijn of haar eigen faculteit en dat dit effect heeft op je beleid? C.: je zit met drie andere 
collegeleden, dat zou dat moeten kunnen tegengaan. VH: dus substantieel lesgeven is één manier, wil je 
iets van bestuurders waardoor je ze vaker ziet in het jaar? VH: misschien is bezoekjes brengen niet de 
manier om betrokken te blijven, heeft iemand er nog ideeën over? M.: je zou bijvoorbeeld kunnen 
denken aan de manier van communiceren. J.: ik denk wel dat iemand de moeite mag nemen om af en toe 
eens door de gang te lopen en een praatje te maken. Het klinkt heel simpel, maar je mag dit toch van 
mensen verwachten. Of ook bijeenkomsten organiseren voor studenten. M.: dus dat de beweging 
andersom is, dat je vragen voorlegt aan studenten. J.: zou leuk zijn als ze een keer Humanities Rally 
bellen en vragen wat zij ergens van vinden. T.: hier zit de structurele fout: dat je de gesprekspartners 
accepteert. Dat je zegt: als je in een organisatie zit, je moet de diversiteit gebruiken. Maar als je in een 
cultuur zit waar je alleen accepteert dat VH: zouden jullie willen dat studenten meer de mogelijkheid 
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hebben om een gesprek te voeren met bestuurders? LvD: misschien via jullie dan, jullie lijken me bij 
uitstek gesprekspartners voor het CvB. ISvB: of misschien een inloopspreekuur. L.: DAT IS ER! M.: je zou 
natuurlijk ook kunnen denken aan referenda, en andere vormen van het betrekken van de academische 
gemeenschap en hun mening. J.: er gaat altijd maar 5 tot 10 procent stemmen, en hoe representatief is 
dat? Ik denk niet dat er veel mensen op zitten te wachten. C.: voor belangrijke dingen vind ik het wel 
belangrijk. Het allocatiemodel bijvoorbeeld. Het is moeilijk om iedereen te informeren en het is 
belangrijk dat een bestuurder makkelijk kan uitleggen wat er in het beleidsdocument staan. Het punt is 
dat je best op een laagdrempelige manier kan uitleggen wat er aan de hand is, en dat een referendum dan 
meer om het lijf heeft. T.: en ze zouden zich er eigenlijk niet mee moeten bemoeien, alleen de faciliteiten 
goed maken. Ik heb geen idee wat de beta’s doen, moet ik me ook niet mee bemoeien. Je moet niet op de 
top concentreren, want daar gaat veel verloren. JE moet zo min mogelijk besturen en het lager laten. LvD: 
ik snap dat je kan zeggen ik wil de inspraak zoveel mogelijk van studenten en docenten laten komen, hoe 
moet dat en wat is dan nog de taak voor de bestuurders? T.: schrijf geen homogeen onderwijsbeleid, laat 
de diversiteit naar voren komen door te zeggen: we gaan het niet homogeen doen. De FSR FGw heeft 
gezegd: 8-8-4 kan niet hier, misschien bij sociologie, maar bij ons werkt dit niet. Hoe moet je interactie 
krijgen van studenten naar het bestuur toe, ik zeg: laat het niet naar bestuurders gaan. Ze moeten zich 
niet bij onderwijs en onderzoek bemoeien. Dat moet het uitgangspunt zijn. VH: het liefst heb je iemand 
die dit als visie heeft, hoe ga je daar op selecteren? C.: vooruitlopend op de procedure: ik denk dat het 
heel belangrijk is dat een aantal kandidaten, vóór de benoeming zich niet alleen presenteren aan de 
academische gemeenschap maar vragen gaan beantwoorden, dit soort vragen. Dus om het in de 
procedure vast te zetten dat je dit soort vragen kan stellen, om erachter te komen. M.: dus dat je als 
academische gemeenschap vraagt welke richting hij of zij op wil? VH: als iemand zich niet moet 
bemoeien met onderwijs en onderzoek, moet die dan wel een visie hebben? C.: iedereen heeft een visie, 
maar ik denk dat je wel door dit soort vragen van tevoren te stellen kunt bepalen of het een sturende 
visie gaat zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat het CvB een wat meer faciliterende rol krijgt en de 
inhoudelijke besluiten wat lager worden. Dus de visie moet niet zo rigide zijn dat daar niet vanaf te 
wijken valt, dat diegene het los kan laten en kan kijken wat er komt vanuit de faculteit en 
medezeggenschap. J.: dat er zo’n gesprek komt vind ik geen gek idee, maar dat kan ook in een 
sollicitatiegesprek gevraagd worden. M.: maar op dit moment zijn de sollicitatiegesprekken 
vertrouwelijk. J.: dan vind ik het een goed idee.  
VH: hoeveel moet een bestuurder verdienen? Op dit moment is dat tussen de 200.000 en 230.000 per 
jaar. J.: ik kan me voorstellen dat in het onderhandelingsproces er zo’n bedrag uitkomt, maar het zou 
geen uitgangspunt moeten zijn. C.: de universiteit is een semipublieke instelling. Dat salaris komt vanuit 
de overheid, dus kan dat geld niet beter besteed worden aan daadwerkelijk onderwijs en onderzoek? J.: 
het WNF heeft ook een directeur die veel geld verdiend, als hij dat salaris niet krijgt gaat hij bij een bank 
zitten en we hebben hem nodig. Ik denk dat het goed is om op de Balkenende-norm te gaan zitten, maar 
een hoger bedrag moet niet bij voorbaat uitgesloten worden. VL: maar zijn dat dan wel de mensen die je 
wilt hebben? L.: het idee hierachter is dat omdat je in een publieke functie zit is het risico dat je neemt 
vrij groot, de afgelopen drie voorzitters zijn voortijdig de laan uitgestuurd, het is voor hun heel moeilijk 
om aan een nieuwe baan te komen, het idee is dat je persoonlijk risico loopt. T.: de Balkenende norm is 
de minister-president, de persoon die de grootste verantwoordelijkheid draagt.  
 
M.: wat vinden jullie van de relatie tot de HvA? ISvB: ik voel me geenszins verbonden met de HvA maar 
vind het moeilijk er iets over te zeggen omdat ik er niet veel over weet. T.: enerzijds ben ik er niet blij 
mee, anderzijds zie ik de voordelen, vooral gezien het feit dat de argumentatie toendertijd was de 
doorstroom van HvA naar UvA makkelijker te maken. Jammer genoeg voert de UvA nu een beleid om dat 
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te voorkomen. L.: het enige dat ik weet is dat ze proberen te voorkomen is dat studenten met een HBO-
propedeuse naar de universiteit mogen, want bijna 99% uitval. Ik dacht dat juist wel werd geïnvesteerd 
in de schakeltrajecten. J.: liever de HvA dan de VU. T.: de argumenten die gebruikt zijn moeten wel 
uitgevoerd worden.  
Jullie hebben een briefje gekregen met de taakomschrijvingen zoals ze nu zijn. De conceptprofielschetsen 
hebben we achterwege gelaten.  

Benoemingsprocedure 
M.: jullie hebben een blaadje ontvangen waar de procedure staat uitgeschreven. Ze vat deze samen. De 
afgelopen tijd hebben we gezien dat er vanuit verschillende hoeken commentaar geleverd werd op de 
procedure. Daarom willen we het graag hebben over eventuele problemen met de procedure. Heeft 
iemand hier zelf al iets over te zeggen. C.: ik zei het daarnet ook al even. Het lijkt me raar dat een 
kandidaat zich pas na benoeming presenteert, lijkt me veel nuttiger om de serieuze kandidaten in een 
openbaar debat vragen te laten beantwoorden vanuit de academische gemeenschap. Bijvoorbeeld hoe je 
staat tegenover decentralisatie etc. CvD: en dan? Als je dat dan hebt geDW? Wie mag er dan uiteindelijk 
kiezen, moet er dan gestemd worden, mag iemand anders kiezen? C.: de meest realistische procedure 
lijkt me dat de sollicitatiecommissie bepaalt of deze personen de belangen van de academische 
gemeenschap zal behartigen. T.: het vreemde aan deze procedure na afgelopen jaar vind ik het gebrek 
aan inspraak van studenten en docenten. Bijvoorbeeld het argument van Jet Bussemaker dat het een 
moeilijke organisatie is, en het is ook niet zo dat we niet voor het bestuur van het land niet kunnen 
stemmen. Vorig jaar is naar voren gekomen dat de academische gemeenschap er inspraak en 
zeggenschap op wil hebben. De CSR en COR en CMR deelden dat toen ook, de RvT is erover heen gestapt. 
Punt drie: dat de RvT dit voldoende vindt vind ik vreemd. Er is instemming op, maar je kunt al snel vallen 
in vage termen als “competente bestuurder”, niemand wil iemand die incompetent is. Ten vierde: 
namens de CSR en COR en CMR zitten mensen in de sollicitatiecommissie, maar er is niet duidelijk welke 
rol ze hier hebben. Ze kunnen overruled worden. Dat de RvT deze procedure naar voren brengt vind ik 
jammer, zeker nadat de academische gemeenschap heeft laten weten dat ze meepraten. In de Wet staat 
alleen dat de RvT de voorzitter benoemt. Hoe dit gebeurt is open. De RvT speelt hier een powerplay. CvD: 
T.: ik heb jarenlang nooit gestemd voor de studentenraadsverkiezingen, want het is een poppenkast. Als 
je echt wat te zeggen hebt en kunt adviseren met een bindende uitkomst, dan willen mensen echt wel 
stemmen. C.: ik denk dat het belangrijk is dat er tijd komt om iedereen te informeren en dat mensen dan 
vanzelf geïnteresseerd raken. Ik dacht afgelopen jaar ook dat meer mensen geïnteresseerd zouden 
worden en dat was ook niet zo. Ik denk dat er nooit meer interesse komt dan het afgelopen jaar, we zijn 
al driekwart jaar bezig met mensen informeren, ik denk dat het nergens op slaat om het allemaal zo 
democratisch te laten zijn. LvU: je kunt voor verkiezingen gaan, maar kan ook bijvoorbeeld getrapt 
stemmen met medezeggenschapsraden. Dus je zou kunnen zeggen: alle FSRen en ORen kunnen 
stemmen. Of je kunt stemmen zoals in Vlaanderen: meerdere kandidaten maken zichzelf kenbaar, en er 
is een verdeling waarin studenten, docenten en onderzoekers gewogen stemmen. Studenten hebben 
10%, docenten 60% en overige medewerkers 30%. Het is in het verleden gebleken dat de 10% 
studenten een doorslag gaven. Je kunt ook andere vormen kiezen. Je kunt ook alleen medewerkers laten 
stemmen. L.: ik weet niet of ik dit mag zeggen maar dat mensen zich niet interesseren betekent niet dat 
je de mensen die wel geïnteresseerd zijn niet kan laten meetellen. En het is ook de vraag of je je moet 
neerleggen bij het feit dat mensen zich niet interesseren en je daar beleid op maakt. T.: een beroep op 
een zwijgende meerderheid, zolang de zwijgende meerderheid zwijgend blijft.. Er wordt geen discussie 
aan gegaan. CvD: ik wil mijn punt toch nuanceren: ik bedoel te zeggen dat democratie leuk is maar wel 
realistisch moet blijven en als er een opkomst van 5% is.. Dan voelt dat niet per se democratischer dan 
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studentenraden laten beslissen want ik heb het idee dat die veel beter zijn voorgelicht. Dat we niet per se 
bla en boe moeten roepen voor kandidaten. C.: maar het is ook wel een dingetje met of de 
medezeggenschapsraden in deze procedure überhaupt genoeg macht hebben. Zelfs als in de 
sollicitatiecommissie de medezeggenschappers een even grote rol hebben vraag ik me af waarom de RvT 
in deze sollicitatiecommissie zit. Ze hoeven niet vier jaar lang met deze mensen op dagelijkse basis te 
werken. Als alle andere dingen teveel gevraagd zijn kun je er in ieder geval voor zorgen dat de RvT 
officieel benoemt maar niet mee bepaalt. T.: erop aanhakend: studenten en docenten zijn in de 
minderheid in deze sollicitatiecommissie. L.: ik ben benieuwd wat de mensen in het midden vinden. VH: 
ik begrijp dat jullie neigen naar verkiezingen, mits er een goede procedure is. LvD: ik ben niet voor 
algemene verkiezingen waarin de mening van studenten even sterk telt als die van anderen. DW: daar 
ben ik het wel mee eens. VH: dan gaat iedereen er dus vanuit dat er gestemd zou moeten worden. T.: er 
zijn 30.000 stemmen en 5.000 personeel, dus lijkt mij ook niet ideaal. M.: er werd ook naar voren 
gebracht dat in de sollicitatiecommissie een rare verhouding bestaat tussen medezeggenschap en 
RvT/decanen/domeinvoorzitters. Zien jullie daar een oplossing voor? VH: en ik vraag me af of iedereen 
zich kandidaat moet kunnen stellen of dat er een sollicitatiecommissie komt die eerst gaat zoeken. C.: ik 
wil wat vragen, over punt 8: selectiebureau. Naomi: normaal zijn headhunters mensen die op zoek gaan 
naar kandidaten en onderhandelen over secundaire arbeidsvoorwaarden, nu vinden die 
onderhandelingen nog niet plaats. Ze produceren een lijst met kandidaten die passen bij de procedure. 
L.: we hebben dit bureau omdat geïnteresseerden vaak al hun eigen baan hebben. T.: schrap dat 
headhuntersbureau alsjeblieft. Je kunt heel goed op basis van brieven een schifting maken. En dan kom je 
al snel weer bij het old boys network. C.: ik zie het nut er wel van in, zeker als je het old boys network in 
gedachten houdt. LvU: voor rector kun je ook intern bij de UvA zoeken. De functie van een rector is dat je 
vanuit de onderwijsinstelling komt, daar contacten hebt en affiniteit en geschiedenis hebt met de 
instelling. VH: moet het uit een onderwijsinstelling zijn of alleen UvA? LvU: ik zou zeggen UvA, want er 
zijn twee rectoren in dit bestuur en de belangen van de universiteit moeten worden gerepresenteerd. M.: 
moeten de verhoudingen in de sollicitatiecommissie worden aangepast? L.: ik wil weten of iemand denkt 
dat mensen in de Raad van Toezicht best wel competent genoeg zijn. Dat zou je ook kunnen bepleiten. T.: 
ik vind ze competent genoeg maar het feit dat je dat democratisch ook kan hoeven elkaar niet uit te 
sluiten. Mensen moeten kunnen meepraten. 
 
M.: ik ga nog even een onderwerp aansnijden: de democratiserings- en decentraliseringscommissie. Ze 
legt uit wat dit is. Het geluid dat menigmaal is opgekomen is dat deze commissie wellicht buiten spel 
wordt gezet door nu al met deze selectieprocedure mee te gaan. Ik zou graag willen weten wat jullie hier 
meningen hierover zijn. En ik weet dat er meningen zijn. LvU: je zou bijvoorbeeld voor een interim 
bestuur kunnen gaan. C.: tegenargument is dat het geen bevoegdheden heeft en wel het allocatiemodel 
aangepast moet gaan worden dus dat een interim-bestuur niet handig is. LvU: ikzelf denk zou denk ik 
voor een model zijn waar je elk jaar in het CvB rouleert, dat elk jaar bijvoorbeeld een decaan rector is, of 
een random docent. Je zit in een discours waar een bestuursfunctie een last is, ze hebben geen tijd voor 
onderwijs en onderzoek, laat een bestuursfunctie dan een soort corvee zijn. L.: hoe zie je 
meerjarenplannen dan voor je? C.: is dit wettelijk mogelijk in verband met de termijn? CvD: waarom 
zouden ze dan dingen niet mee kunnen nemen als ze al zitten? Het kan zijn dat het gaat om een nieuwe 
procedure voor een CvB lid. Er is niets dat zegt dat dan over vier jaar bij het kiezen van een nieuw CvB 
over vier jaar dit wordt meegenomen. L.: we hebben de vraag of het CvB zich heeft gecommitteerd als 
orgaan, of dat de leden zich hebben gecommitteerd. C.: misschien dat we het wel contractueel kunnen 
bepalen, dat de nieuwe CvB leden er ook aan verbonden zijn. M.: is natuurlijk wel gek omdat het CvB 
dingen kan gaan instellen voor het volgende CvB. C.: in dat geval kan er pas structureel iets veranderen 
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over vier jaar. T.: hoe gaan jullie terugkoppelen naar de CSR? M.: wij gaan dit aan de CSR rapporteren, en 
de CSR heeft een flowchart over hoe de verschillende bijeenkomsten worden meegenomen in de 
overwegingen. L. licht dit toe. profielschetscvb@studentenraad.nl!!  

Rondvraag en Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 18.59.  

mailto:profielschetscvb@studentenraad.nl
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Bijlage 7 
Information-flowchart 
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