
 

 

Geacht College van Bestuur, Beste Louise Gunning-Schepers, 

 

Na een lange periode van discussies, acties en op het eerste gezicht onvruchtbaar overleg 

zijn wij als Facultaire Studentenraad van de Faculteit Geesteswetenschappen blij met de 

opening tot hervormingen van onze universiteit die in de brief van 10 maart 2015 door u wordt 

geboden. Het brede scala van onderwerpen dat door u wordt aangestipt biedt de academische 

gemeenschap de mogelijkheid om concrete uitwerking te geven aan de problemen die afgelopen 

periode zijn gesignaleerd. Volgens ons is het hierbij essentieel dat de verschillende facultaire 

academische gemeenschappen vooraf het vertrouwen krijgt van het College van Bestuur zodat 

zij deze tien punten concreet vorm kunnen geven en pas achteraf de inhoudelijke 

verantwoording aan het College hoeven af te leggen.  

Om de decentralisering en democratisering van onze universiteit goed in te bedden in de 

organisatie is het volgens de Facultaire Studentenraad FGw noodzakelijk facultair invulling te 

geven aan de verschillende punten, zodat deze niet alleen voorzien in de behoefte van de 

academische gemeenschap maar ook passend zijn bij het karakter van iedere faculteit als 

zodanig. Ook nu moeten we ervoor waken dat we geen centraal en uniform beleid uitwerken op 

de universiteit maar dat we recht doen aan het unieke karakter van de verschillende disciplines 

die onze universiteit rijk is.  

Als Facultaire Studentenraad van de FGw roepen wij dan ook de academische 

gemeenschap van de Geesteswetenschappen op hierin het voortouw te nemen en zo snel 

mogelijk aan de slag gaan om de verschillende problemen op te lossen. Wat ons betreft zullen 

wij deze week nog bijeenkomen met de verschillende partijen: Ondernemingsraad, bestuurders, 

Humanities Rally, Rethink/UvA, De Nieuwe Universiteit, Alpha en de Facultaire Studentenraad, 

om een proces in te richten. Op deze manier hopen wij zo spoedig mogelijk tot een plan te 

komen zodat de UvA  de “moderne universiteit” kan worden die zij behoort te zijn. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de FSR FGw,  

Gunnar de Haan, voorzitter 
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