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Vragen van het lid Jasper Van Dijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap over de benoeming van bestuurders aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) (ingezonden 21 maart 2016). 

Vraag 1
Vindt u de benoemingsprocedure voor nieuwe UvA-bestuurders democratisch 
verlopen?1 

Vraag 2
Deelt u de mening van studentenorganisatie ASVA, dat de benoemingsproce-
dure «volstrekt belachelijk» is, omdat «studenten en medewerkers totaal geen 
inspraak hebben»? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?2 

Vraag 3
In hoeverre komt het UvA-bestuur met deze benoemingsprocedure tegemoet 
aan uw oproep aan bestuurders om voortaan «heel goed te luisteren» naar 
studenten?3 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het potsierlijk is geworden om de draagvlakgesprekken 
met de kandidaat-bestuurders nog langer in beslotenheid te voeren, 
aangezien de namen van de kandidaten zijn uitgelekt? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5
Bent u bereid om studenten en docenten te ondersteunen in hun roep om 
meer inspraak en openheid rond de benoeming van bestuurders? Zo ja, op 
welke manier gaat u dit vormgeven? 

1 http://www.volkskrant.nl/binnenland/wisseling-van-de-wacht-universiteitsbestuur-
uva~a4263869?scn=4fa8

2 https://www.asva.nl/persbericht-verkiezingsdag-nieuwe-rector-op-17-maart
3 http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3881869/2015/03/04/Minister-

Bussemaker-geeft-actievoerende-studenten-gelijk.dhtml
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Vraag 6
Is het waar dat UvA-bestuurder, de heer Amman, is opgestapt vanwege een 
conflict met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Nicolaï, over het 
opsplitsen van de UvA en de HvA?4 

Vraag 7
Klopt het dat de heer Amman zich meermaals duidelijk heeft uitgesproken 
voor een opsplitsing van de UvA en de HvA, terwijl de heer Nicolaï juist groot 
voorstander was van een gemeenschappelijk CvB? 

Vraag 8
Hoe oordeelt u over het feit dat de Raad van Toezicht de splitsing van de UvA 
en de HvA tegenhoudt? Deelt u de mening dat dit soort beslissingen niet aan 
de Raad van Toezicht is, zeker niet omdat de wens om de twee instellingen te 
splitsen al jaren leeft?5 

Vraag 9
Deelt u de mening van de voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad 
van de HvA, dat de Raad van Toezicht tekst en uitleg moet geven over deze 
gang van zaken? Bent u bereid om in te grijpen indien de uitleg onvoldoende 
bevredigend is?

4 http://www.folia.nl/actueel/99966/nicolai-moet-tekst-en-uitleg-geven ; HvA: Hogeschool van 
Amsterdam

5 http://www.folia.nl/actueel/99947/was-hans-amman-speelbal-in-bestuurlijk-steekspel
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