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Beste Decentralen,
Jullie brief van afgelopen donderdag heeft ons verrast. Geen rol meer willen spelen in de
medezeggenschap van onze universiteit is een ingrijpende stap. Wij hechten zoals jullie weten aan
een sterke medezeggenschap die de belangen van studenten en staf bij het bestuur vertegenwoordigt.
Sterke medezeggenschap is geen vanzelfsprekendheid; er moet door alle partijen hard aan gewerkt
worden. Door ons, door decanen, door medewerkers en door studenten. De formele medezeggenschapsorganen vervangen niet het gesprek in en met de academische gemeenschap, maar vormen wel
een cruciaal onderdeel van het democratisch proces. We begrijpen de frustratie dat zaken soms niet
snel genoeg gaan, eerlijk gezegd lopen we daar zelf ook wel eens tegenaan, maar binnen de UvA
moeten we kunnen omgaan met schurende principes, met meerderheidsbesluiten en minderheidsrechten, en met de kracht van argumenten. ‘De poorten van het Maagdenhuis openbeuken’ hoort
daar niet bij.
Wat ons betreft is er binnen de UvA veel ruimte voor decentrale autonomie, zolang de belangen van
anderen en bovenal de maatschappelijke opdracht van de universiteit gerespecteerd worden. Dat is
een delicaat evenwicht, waarover we nooit uitgesproken zijn. In ons denken en handelen staat voorop
dat we een toegankelijke en inclusieve universiteit willen zijn met inspirerend en toonaangevend
onderwijs en onderzoek, stevig verbonden met de samenleving. Onderwijskwaliteit, meer waardering
voor onderwijs in de wetenschappelijke loopbaan en goede voorzieningen voor studenten hebben
onze volle aandacht. Met de studentenraden en de Centrale Promovendiraad maken we ons ernstig
zorgen over burn-out en organiseren we in april een gezondheidsweek.
Het gaat langzaam. Tussen plannen, beleid en uitvoering zit veel tijd. Toch zijn de afgelopen periode
serieuze stappen gezet, met dank aan en in samenspraak met de medezeggenschap. We noemen een
paar verworvenheden: de medezeggenschap wordt tegenwoordig uitgebreid betrokken bij
benoemingsprocedures voor college en decanen; de diversity officer werkt samen met studenten en
medewerkers aan meer sociale inclusie; het Universiteitsforum is gestart, samengesteld uit een brede
doorsnede van de academische gemeenschap (ja, onder een andere naam, maar met dezelfde inzet als
de commissie D&D destijds beoogde); er is een interactieve website ingericht (denkmee.uva.nl) om
meer betrokkenheid van studenten en medewerkers bij beleidsvoornemens te realiseren; er is meer
financiële openheid en transparantie; er ligt een nieuw allocatiemodel; het besluit voor de nieuwe
bibliotheek is voorgelegd aan de academische gemeenschap; er is een meer solide en sociaal HRbeleid waarin de band tussen onderwijs en onderzoek is versterkt; het aantal tijdelijke
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dienstverbanden is teruggedrongen en ook tijdelijk personeel komt voor professionalisering in
aanmerking. Bovenal is in nauwe samenwerking met de medezeggenschap en met studenten en
medewerkers in de faculteiten gewerkt aan een visie op internationalisering en aan de nieuwe
onderwijsvisie. We kiezen voor kwaliteit en zetten in op onderwijs dat Nederlandse en buitenlandse
studenten bindt en boeit. Met de komende herijking van het Instellingsplan, waar ook de
medezeggenschap nauw bij betrokken is, zetten we die lijn voort.
In de protesten van 2015 werden de bestuurders opgeroepen de politiek te wijzen op haar
verantwoordelijkheid. We zijn het daar zeer mee eens. We laten binnen en buiten VSNU-verband
onze stem horen en hebben de petitie van #WOinActie als een van de weinige universiteitsbesturen
ondertekend. We kunnen echter geen ijzer met handen breken. Er is sprake van een structurele
onderfinanciering van het hoger onderwijs. We hebben ieders denk- en daadkracht nodig.
Met hartelijke groet,
het College van Bestuur,

Geert ten Dam,
voorzitter
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