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Inleiding 

Deze memo wordt geschreven n.a.v het gesprek dat gevoerd is met de decaan in 

2018. Wij zullen deze memo bespreken bij of het Werkoverleg of  tijdens de 

Overlegvergadering.  

Opzet  

Dit evenement zou relevant zijn voor de CSR, de FSR-en, ASVA, Alpha, 

eventueel LOF, LSVB en andere organisatie die zich bezighouden met studenten 

en de medezeggenschap.  

 

Verder hierbij kunnen uitgenodigd worden: 

- Geert ten Dam als het CvB lid, die betrokken was bij het schrijven van het 

verslag over Medezeggenschap 2017, maar niet als headliner omdat de 

FSR FGw vindt dat de ‘gewone’ student niet aangetrokken door een 

bestuurder van de UvA maar eerder door iemand van buiten de UvA.  

 

- Iemand die betrokken was bij de Maagdenhuis bezetting in 1969 en-/of 

2015, dit kan opgezocht worden m.b.v. ASVA eventueel.  

 

- De namen van mensen die wij uit de politiek graag aanwezig zouden zien 

voor bij het sterke medezeggenschap event:  

CDA: Harry van der Molen, SP: Lisa Westerveld en Groenlinks: Bas 

Eickhout .Qua studenten is er ook nog Danny Mekic, die in de CSR zat 

ten tijde van maagdenhuis protest uit 2015.  

 

- Andere sprekers , suggesties van jullie, studenten nu betrokken bij de 

medezeggenschap, ASVA, LOF,  CSR voormalige leden kunnen dan 

worden uitgezocht.  
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Thema: Sterke Medezeggenschap. Eventueel kan hier nog een ander thema zoals 

diversiteit aan gekoppeld worden. Catering: Veganistisch, om zo min mogelijk 

vervuilend te zijn. Ter voorbereiding kan social media, Folia, de website, en de 

studenten gemaild worden. De desbetreffende organisaties nemen hun eigen 

promotiemateriaal mee naar het evenement. Het evenement moet tweetalig zijn, 

zodat ook de niet-Nederlands sprekende studenten zich aangesproken voelen om 

zich 1) te verdiepen in de organisatie van de UvA en de medezeggenschap en 2) 

om ook echt lid te worden in de medezeggenschap en zo ook de international 

voice te kunnen vertegenwoordigen.    

 

Datum: voor nu dit jaar nog zou het evenement nog voor de week van de 

verkiezingen kunnen plaatsvinden om deze te kunnen promoten. Als dat niet 

haalbaar is dan een evenement om de Medezeggenschap in het zonnetje te zetten 

tijdens de Intreeweek eind Augustus 2019 een andere optie. Hier zou een kraam 

kunnen staan van de FSR-en en de CSR. Eventueel zouden hierbij ook 

studentenpartijen betrokken kunnen worden, indien gewenst naast ASVA 

natuurlijk.  

 

Maar anders zou er een overleg kunnen vinden wanneer dit evenement in het 

studiejaar 2019/2020 plaats zou kunnen vinden. Idealiter voor het einde van 2019, 

zodat studenten zich kunnen verdiepen in de materie, lid kunnen worden van een 

partij of zelf een partij kunnen starten. Hiervoor zou de week na de eerste 

tentamenweek, begin November geschikt voor kunnen zijn. Hierna volgen dan de 

verkiezingen en mocht het evenement een succes zijn kan het ieder jaar herhaald 

worden.  

Doelen 

●  De Medezeggenschap in de kijker spelen bij de studenten, zowel bij 

de Nederlandse als internationale studenten.      

 

 

 


