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Brief over tijdpad referendum commissie D&D

Geachte medezeggenschap, geachte commissie, geacht campagneteam,
Op maandag 24 oktober jl. heeft de commissie Decentralisering & Democratisering zijn rapport
gepresenteerd. Naar aanleiding van dit rapport zal een referendum georganiseerd worden.
Medewerkers en studenten kunnen tijdens dit referendum hun voorkeur wat betreft de
principes van het toekomstige besturingsmodel van de Universiteit van Amsterdam uitspreken.
Zij kunnen stemmen op de vorm van het senaat, de charter en verschillende principes en
thema’s die gelinkt zijn aan vier modellen. Dit referendum zal eind november en begin
december plaatsvinden. De FSR FGw spreekt zich uit tegen het zeer korte tijdpad. Dit tijdpad is
volgens hem te kort waardoor het gevaar ontstaat dat studenten niet (voldoende) geïnformeerd
worden over de inhoud van het referendum.
Veel studenten van de Universiteit van Amsterdam zullen niet bekend zijn met het huidige
besturingsmodel. Het is voor hen onduidelijk wat het besturingsmodel is, hoe het
besturingsmodel in de praktijk werkt en hoe het wordt ervaren. Ondanks dat worden deze
studenten gevraagd hun stem uit te brengen over het toekomstige besturingsmodel. Het is een
buitengewoon moeilijke opgave studenten te informeren over zoiets complex als het
besturingsmodel, zeker wanneer studentenraden deze taak uit dienen te voeren in zeer korte
tijd.
Studentenraden hebben de taak zo goed mogelijk alle studenten te vertegenwoordigen. De
studentenraad zou zich voor iedere student moeten inzetten. Wat betreft het referendum
hebben studentenraden de taak zoveel mogelijk studenten te informeren over de komst van het
referendum. De FSR FGw heeft besloten het campagneteam financieel te ondersteunen, maar
daar zou het niet bij moeten blijven. Volgens de FSR FGw zijn studentenraden verplicht
studenten ook inhoudelijk te informeren. Dat betekent dat studenten op de hoogte gesteld
moeten worden van het de vorm van huidige besturingsmodel, het besturingsmodel in de
praktijk en de voor- en nadelen ervan. Daarnaast dienen studenten voldoende informatie te
krijgen over de stemmogelijkheden. Alle stemmogelijkheden zouden ook weer uitgelegd
moeten worden: wat zijn de voor- en nadelen voor jou als student en voor je docenten als je

voor een bepaalde optie kiest? Studenten hebben deze informatie nodig, want alleen dan
kunnen studenten een overwogen stem uitbrengen.
Het is onrealistisch om te denken dat studentenraden alle studenten voldoende kunnen
informeren over het referendum. Het is studentenraden immers (en helaas) tot nu toe nog niet
gelukt om alle studenten van de faculteiten of universiteit te bereiken. Spijtig genoeg geeft het
korte tijdpad (zo’n anderhalve maand) studentenraden echter ook niet de mogelijkheid om in
de buurt van dat ideaal te komen. Volgens de FSR FGw is dit problematisch. Gezien de
importantie van het onderwerp van het referendum, mag het referendum geen
schijnreferendum worden waarin slechts een zeer selecte groep de mogelijkheid heeft gehad
zich te laten informeren en daardoor een besluit kan nemen. De FSR FGw vindt dat studenten de
mogelijkheid moeten krijgen voldoende informatie tot zich te kunnen nemen, ongeacht hoev eel
studenten er uiteindelijk stemmen. De keus om wel of niet te stemmen zou niet moeten
voortkomen uit een gebrek aan kennis maar het zou een weloverwogen besluit moeten zi jn. D e
FSR FGw is van mening dat wanneer er een referendum georganiseerd wordt vanuit de
universiteit waarbij studenten stemgerechtigd zijn, dat in ieder geval de mogelijkheid moet
bestaan om studenten voldoende op de hoogte te stellen over dit referendum. Die mogelijkhei d
wordt nu onvoldoende geboden. Studenten krijgen door het korte tijdpad niet de kans zich
voldoende te laten informeren. Met name de meer passievere student zal niet bereikt kunnen
worden, De FSR FGw roept dan ook op het referendum op een later moment in het studiejaar te
organiseren.
Namens de FSR FGw,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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