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Geachte Minister,  

 

Middels deze brief zouden de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad 

(COR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), verenigd in de Gezamenlijke Vergadering 

(GV), u de profielschets voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA 

willen aanbieden. In deze begeleidende brief zou de GV graag nog een aantal opmerkingen 

willen plaatsen.  

 

Allereerst is de GV er bij het opstellen van deze profielschets vanuit gegaan dat het een 

voorzitter betreft die voor de periode van één jaar aangesteld zal worden, in plaats van de 

gangbare vier jaren. Dit omdat deze voorzitter in de ogen van de GV dan ook beter in staat zal 

zijn de meegegeven opdrachten uit te voeren.  

 

Ten tweede is deze profielschets is alleen voor de voorzitter van de RvT. De GV gaat er van uit 

dat bij de benoeming van de andere drie leden voorafgaand aan de benoeming weer advies 

wordt gevraagd aan de medezeggenschap over het op te stellen profiel.  

 

Ten derde is deze profielschets expliciet opgesteld voor de voorzitter van de RvT van de UvA. 

Hoewel de UvA en de Hogeschool  van Amsterdam (HvA) tot op heden verenigd zijn in een 

collegiaal bestuur en de beiden RvT’s elkaar adviseren acht de GV het wenselijk gezien de 

specifieke opdracht die de voorzitter krijgt hem of haar slechts als voorzitter van de UvA aan te 

stellen.  

 

Het vierde punt betreft de huidige constructie tussen de beiden RvT’s van de UvA en de HvA. De 

leden van beiden raden zijn momenteel aangesteld als adviserend lid bij de raad van de andere 

instelling. Formeel zijn het twee aparte raden maar de facto functioneert het als één 

gezamenlijke raad die grotendeels met eenparigheid van stemmen besluiten neemt. De RvT’s 
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van Hogescholen vallen echter onder een andere wetgeving dan de RvT’s van universiteiten 

waardoor de adviserende leden van de RvT UvA, namelijk de leden van de RvT HvA, niet aan de 

wettelijke normen van de WHW hoeven te voldoen. In de praktijk is veelvuldig gebruik gemaakt 

van deze regeling waardoor zowel een lid van de eerste kamer als een lid met de schijn van 

belangenverstrengeling de facto plaatsnemen in de RvT van de UvA. De GV acht deze situatie 

zeer onwenselijk en gaat er in de eerste plaats van uit dat aan deze constructie zo spoedig 

mogelijk een einde komt. Vervolgens hoopt de GV ook dat een dergelijke constructie ook niet 

meer mogelijk gemaakt wordt, zodat niet slechts naar de letter maar ook naar de geest van de 

wet geleefd wordt.  

 

Tot slot is het de huidige praktijk een lid van de RvT van het Amsterdams Medisch Centrum 

(AMC) deel uit te laten maken van de RvT van de UvA. De GV is van mening dat dit toegevoegde 

waarde heeft en ziet graag dat deze praktijk wordt voortgezet. 

 

De GV hoopt dat u deze punten in overweging neemt en ziet uit naar de verdere samenwerking.  

 

Hoogachtend, 

 

 

Naomi Appelman 

Voorzitter  
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Breanndán ÓNualláin 

Vicevoorzitter 
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