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Geachte Studentenraad, 

Hierbij reageer ik op het ongevraagd advies van de raad van 22 februari 2019 waarin de raad 
adviseert het verslag ( d.d. 13 maart 2019) van het werkbezoek op 20 juni 2018 van een delegatie van 
de faculteit aan de Faculty of Science van de Rijksuniversiteit Groningen te zien als een waardevolle 
bron van informatie en de inhoud van het document een rol te laten spelen bij in de toekomst te 
formuleren beleid over dit onderwerp. 

Daarbij adviseert de raad bij besluitvorming over een mogelijke overgang naar Engelstaligheid van 
de opleidingen ook altijd de situatie met betrekking tot de huisvesting van studenten in Amsterdam te 
betrekken. 

Het verslag dat de raad heeft opgesteld geeft de onderwerpen die tijdens het bezoek aan Groningen 
aan de orde zijn geweest goed weer. Het verslag is daarmee een document dat onze faculteit kan 
ondersteunen in een besluitvormingstraject over dit onderwerp, mocht dat in de toekomst aan de orde 
Zijn. 

Over de situatie met betrekking tot de huisvesting van studenten merk ik op dat bij het nemen van 
besluiten over het opleidingsaanbod van de faculteit vele factoren worden afgewogen, waaronder 
ook de huisvesting van studenten. Het is echter niet goed mogelijk op voorhand aan te geven welke 
invloed huisvesting van studenten op de besluitvorming zal hebben. 
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De faculteit beschikt niet zelf over de mogelijkheden om alle buitenlandse studenten woonruimte aan 
te bieden, we zijn afhankelijk van de afspraken die het CvB maakt met verhuurders. In elk geval 
worden buitenlandse studenten door het international office zo goed mogelijk voorgelicht over het 
vinden van woonruimte. 

Ik hoop de raad zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

prof. dr. P.H. van Tienderen, 
decaan 
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