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Inleiding 

Eén van de aanbevelingen van de Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) is de 

inrichting van een Senaat-nieuwe-stijl. De commissie kwam tot de bevinding: “Er ontbreekt een plek 

waar de universiteit met zichzelf in gesprek is over de lange termijn en het belang van de universiteit 

als geheel.”  

Het was de Commissie opgevallen dat groepen in de UvA veel over zichzelf maar weinig met elkaar 

praten, en ook dat in het bestuurlijk debat bepaalde groepen sterk ondervertegenwoordigd zijn. Zij 

beval de oprichting aan van “een breed samengesteld deliberatief forum […], dat komt tot adviezen 

en opinies voor beleid ten aanzien van vraagstukken die de universiteit als geheel aangaan.”  

Naar analogie met vele buitenlandse universiteiten duidde de commissie dit forum aan als Senaat-

nieuwe-stijl. Gezien het verschil in formele bevoegdheden met het buitenland en het feit dat de UvA 

al een Senaat als ‘academisch geweten’ kent, wordt in dit voorstel echter de benaming forum 

aangehouden, voluit Universiteitsforum. 

Een kleine werkgroep onder leiding van de rector magnificus heeft zich gebogen over de uitwerking 

van het geadviseerde forum. Dat is gebeurd met een openbare discussiebijeenkomst op 31 maart, 

waarvan de conclusies vervolgens zijn verwerkt in een discussienotitie. Deze heeft van 25 april tot 

16 mei online gestaan op denkmee.uva.nl opdat ieder lid van de academische gemeenschap erop kon 

reageren; op 15 juni heeft het College de notitie met het CBO besproken. De binnengekomen 

reacties zijn meegewogen in de uitwerking van het voorstel Universiteitsforum.  

In de vrij algemene instemming met de hoofdlijnen van het voorstel ziet het College aanmoediging 

om een experiment met een dergelijk Universiteitsforum ter versterking van het interne gesprek op te 

zetten. Het experiment duurt, uitgaande van een mogelijke start eind 2017 of begin 2018, in ieder 

geval tot en met zomer 2019. In die periode moet gaandeweg een werkwijze worden ontwikkeld die 

daadwerkelijk invulling geeft aan de leemte die de Commissie D&D in de interne meningsvorming 

constateerde, zonder dat het forum tot doublure leidt met de bestaande structuren, primair de 

medezeggenschap en de adviescommissies zoals UCO en UOC.  

Het College is zich zeer bewust dat het experiment zowel aan te hoog als aan te laag gespannen 

verwachtingen ten onder kan gaan, daarom is een goed gedoseerde opstartfase van wezenlijk belang. 

 

Positie en taak 

Net als de Commissie D&D plaatst het College het Universiteitsforum nadrukkelijk in de lijn van de 

gedachtenontwikkeling  en niet van zeggenschap of medezeggenschap (wel voice, geen vote). Het 

forum is deliberatief van karakter, wat wil zeggen dat het zich richt op wat de UvA als publieke 

instelling in onze samenleving is en wil zijn. Dat beweegt zich helemaal aan het begin van de 

beleidsontwikkeling in de fase waarin de behoefte aan nieuwe of gewijzigde strategieën en beleid 

zich vormt. De beraadslagingen in het Universiteitsforum leveren inzichten op waarmee College en 

decanen vervolgens beleid voorbereiden dat op de gebruikelijke wijze met adviescommissies wordt 

besproken en aan de medezeggenschap wordt voorgelegd. 
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Daaruit volgt dat de beraadslaging zelf meestal het belangrijkste ‘product’ van het Universiteits-

forum is en niet de vaststelling van een rapport, advies of motie. Een tekst vaststellen en daarover 

stemmen vergroot meningsverschillen uit, terwijl het forum juist het verbindende en het 

gemeenschappelijke in de UvA moet zoeken.  

Voor het experiment wordt de volgende formulering van de taak van het Universiteitsforum 

voorgesteld: 

a) In het Universiteitsforum geven bestuur, staf en studenten vorm aan de intellectuele discussie 

over de UvA en aan het gesprek over de lange-termijnontwikkeling en de toekomst van de 

universiteit als geheel.  

b) Het is een vrij forum waar het bestuur wensen, ideeën en knelpunten uit de hele universiteit kan 

opvangen.  

c) De beraadslagingen in het Universiteitsforum zijn een bron van inspiratie voor de vorming van 

strategieën en plannen en de toetsing aan de academische waarden van de UvA, voorafgaand 

aan de formele raadpleging van adviescommissies en medezeggenschap en de beleidsvorming 

door het College van Bestuur en de decanen. 

In deze formulering komt tot uiting dat de UvA in het Universiteitsforum de grote en globale 

uitdagingen op de agenda zet die zij in de breedte met zichzelf wil bespreken. Maar ook dat het 

Universiteitsforum zelf de ruimte heeft om te kiezen welke (knel)punten de academische 

gemeenschap nodig vindt om te bespreken. 

Voor de goede start is het van groot belang om de goede agendapunten voor de eerste bijeenkomsten 

te kiezen. Het College zal direct na de zomer en vooruitlopend op de vorming van het Universiteits-

forum een kleine werkgroep instellen, met daarin bijvoorbeeld ook enkele deelnemers van de 

discussiebijeenkomst van maart, om alvast na te denken over geschikte agendapunten. Eén van die 

agendapunten zou kunnen zijn het UvA-charter waar de Commissie D&D voor pleitte. 

 

Samenstelling 

De opgave is om de D&D-aanbevelingen van een “breed samengesteld deliberatief forum” en 

“universiteit met zichzelf in gesprek” te vertalen in een samenstelling van het Universiteitsforum die 

beschouwd kan worden als afspiegeling van de academische gemeenschap maar die niet een politiek 

forum oplevert. Met niet-politiek wordt bedoeld vrij van belangen, niet vrij van overtuiging. 

Dat vraagt om een goede zetelverdeling enerzijds over de faculteiten en andere onderdelen, en 

anderzijds over de geledingen (hoogleraren, promovendi, studenten, overig wp, obp). Het algemeen 

belang van de UvA is niet de optelsom van geledingen en faculteiten, maar de samenstelling uit 

geledingen en faculteiten bevordert wel de toegankelijkheid en bekendheid van het 

Universiteitsforum en het draagvlak voor zijn beraadslagingen. 

De commissie D&D dacht aan 15 zetels voor vast wetenschappelijk personeel, 10 zetels voor 

tijdelijk personeel en promovendi, 20 voor studenten, 10 voor het ondersteunend en beheers-

personeel, alsmede de 7 decanen en 3 leden van het college; samen 65 leden. Het College komt als 

volgt op 74 leden, door iets meer plaatsen voor tijdelijk personeel en obp. 
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College (inclusief studentassessor) en decanen zijn ex officio lid van het Universiteitsforum. Zij 

moeten zich rechtstreeks door de inzichten van de beraadslagingen van het forum kunnen laten 

inspireren bij de verdere uitwerking in beleid. Het College stelt verder voor om ook twee specifieke 

functionarissen met een UvA-brede taak forumlid ex officio te maken: de binnenkort aan te stellen 

diversity officer en de voorzitter van de wettelijke ethische commissie (de AIEC). 

Voor de overige leden volgt het College de werkgroep door niet alleen de verdeling over de 

geledingen vast te leggen maar ook die over de faculteiten, zodat met zekerheid gezichtspunten 

vanuit alle wetenschapsgebieden ingebracht kunnen worden. Daartoe wordt in het Universiteitsforum 

per faculteit een plek opengesteld voor: 

 een hoogleraar 

 een lid van de overige vaste staf wp 

 een promovendus 

 een lid van de overige tijdelijke staf wp 

 een lid van het obp 

 drie studenten (twee voor ACTA, dat zeer veel minder studenten heeft dan de andere 

faculteiten) 

Daaraan worden 6 leden toegevoegd voor het geheel van de niet-facultaire eenheden (waaronder met 

name bestuursstaf en diensten). Uitdrukkelijk hebben de leden géén verantwoordingsplicht jegens de 

geleding of faculteit/dienst waaruit zij voortkomen.  

De gewone leden dienen voldoende binding met het universitair bedrijf te hebben. Daarom staat het 

lidmaatschap open voor studenten van voltijdsopleidingen en medewerkers met een aanstelling van 

minstens 0,5 fte. Zelfstandige betrokkenheid van de groepsmaatschappijen anders dan via 

wetenschappers die ook een UvA-aanstelling of UvA-inschrijving hebben vindt het College niet 

passen bij de opzet van het Universiteitsforum. 

Het idee is om de leden (behalve die ex officio) een zittingsduur van twee jaar te geven en elk jaar de 

helft te vervangen, enerzijds om de continuïteit in de beraadslagingen te vergroten en anderzijds om 

politisering van het Universiteitsforum tegen te gaan die zou kunnen ontstaan als het gehele forum in 

één keer zou worden vervangen. Gedurende de experimentele periode van anderhalf jaar zal nog 

geen jaarlijkse wisseling plaatsvinden. 

Een sterk middel om politisering en behartiging van deelbelangen tegen te gaan is het vervullen van 

de plaatsen bij loting. Loting bevordert dat discussie en inspiratie buiten de geijkte bubbles van het 

bestuurlijke debat treden.  

Bij deze loting stelt het College zich voor dat voor iedere plek op een peildatum een naam uit de 

betreffende geleding wordt geloot, die dan de eervolle uitnodiging krijgt om een termijn lid van het 

Universiteitsforum te zijn en in het centrum van de meningsvorming van en over de UvA te staan. 

Slaat iemand de eer af, dan wordt een volgende naam geloot (tot een zeker maximaal aantal keren). 

Onder de studenten bestaat enige vrees dat de loting niet voldoende kwaliteit zal mobiliseren, 

aangezien studenten niet verplicht kunnen worden om zich naast hun opleiding breder te interesseren 

voor ‘hun’ universiteit. Daarom stelt het College voor dat één studentzetel per faculteit niet zal 

worden vervuld door algemene loting maar door loting specifiek uit de bestuurders van de 

studieverenigingen die in die faculteit actief zijn. 
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Het College wil in beginsel geen vergoeding (in tijd of vacatiegeld) koppelen aan het lidmaatschap 

van het Universiteitsforum. Een beperkte hoeveelheid tijd inbrengen in ruil voor de gelegenheid mee 

te praten over aard en koers van de UvA zou op zichzelf een waardevolle uitruil moeten zijn voor 

ieder lid van de academische gemeenschap. Dit is één van de punten om te betrekken in de evaluatie 

van het experiment, die tegen het einde ervan zal plaatsvinden. 

Aan dit voorstel is een concept-reglement voor de samenstelling van het Universiteitsforum gehecht. 

 

Werkwijze 

Het succes van het experiment Universiteitsforum staat of valt met het tot leven komen van een 

werkwijze die: 

(a) slaagt in een constructieve beraadslaging op in elk geval enkele belangrijke onderwerpen, zoals 

het charter, en  

(b) in staat is om de bredere academische gemeenschap te betrekken, zodat het Universiteitsforum 

niet zelf een nieuwe bubble wordt. 

De meeste impact hebben forumzittingen als zij niet te vaak voorkomen maar wel goed voorbereide 

en memorabele gebeurtenissen zijn. Momenteel gaan we uit van 2-3 zittingen per jaar, lang tevoren 

(op een jaarkalender) aangekondigd. Iedere bijeenkomst dient een intensieve beraadslaging van de 

academische gemeenschap op te leveren rond een centraal thema voor die bijeenkomst, dat kan 

leiden tot verder uit te werken beleid.  

Het navolgende is niet bedoeld als ‘zo moet het’ maar als mogelijke schets om het forum tot leven te 

brengen.  

De forumzitting zelf heeft uiteraard een plenair gedeelte nodig waarin het brede gesprek tot zijn recht 

komt. Daaraan voorafgaand kan het Universiteitsforum op deeltafels werken aan onderdelen van het 

thema van de dag, waarvan de hoofdpunten dan in de plenaire zitting worden ingebracht. Ook een 

inspirerende publieke lezing van een deskundige kan bijvoorbeeld onderdeel van de introductie van 

het thema zijn. 

Daarnaast kan het Universiteitsforum in de aanloop naar een zittingsdag openbare discussies 

organiseren en/of een ad hoc commissie een preadvies laten voorbereiden. Zulke commissies kunnen 

ook niet-forumleden in hun midden hebben als daarmee de diversiteit en de pluriformiteit wordt 

versterkt. De concept-agenda van iedere zitting dient ruim tevoren bekend te zijn en het zou 

bijdragen aan doelstelling b) als forumleden of de academische gemeenschap zelf bij voldoende 

‘handtekeningen’ bespreekpunten aan de agenda kunnen toevoegen. Op die wijze leeft niet alleen het 

Universiteitsforum maar de hele UvA toe naar een zitting die inspirerende beleidsideeën moet 

opleveren. 

Het voorzitterschap en de ondersteuning van het Universiteitsforum hebben daarin een belangrijke 

verantwoordelijkheid. Het College stelt zich voor dat het Universiteitsforum een presidium heeft dat 

wordt samengesteld met een evenwichtige verdeling over de diverse geledingen en faculteiten. De 

voorzitter van het Universiteitsforum en het presidium kan de voorzitter van het College zijn, zoals 

in soortgelijke organen van buitenlandse universiteiten gebruikelijk is. 
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Voor de ambtelijke ondersteuning van het eigenlijke werk is een griffier nodig die naar behoefte 

voldoende stafcapaciteit kan inroepen. De griffier beheert het lidmaatschap van het Universiteits-

forum en bereidt de zittingen voor. Hij is toegewezen aan het Universiteitsforum zelf. De griffier 

beheert ook de website van het Universiteitsforum, die een online platform voor (niet-anonieme) 

discussie biedt en die de mogelijkheid biedt om voorafgaand aan en ook tijdens elke zitting via 

surveys meningen op te halen vanuit de leden en vanuit de academische gemeenschap.  

De leden hebben toegang tot alle informatie die zij voor hun werk nodig achten, voor zover de 

wettelijke bescherming van persoonsgegevens, de mededingingswetgeving of de zakelijke belangen 

van de UvA zich daar niet tegen verzetten. 

Tot slot, wat voertaal betreft, is het voorstel om zowel Nederlands als Engels te gebruiken, echter 

zonder simultaanvertaling. Dat betekent dat de leden geacht worden in één van beide talen te spreken 

en te schrijven maar beide te kunnen verstaan en lezen. De stukken van het Universiteitsforum zijn 

bestemd voor de gehele academische gemeenschap, en worden als zij in het Nederlands zijn voorzien 

van een Engelse oplegger of samenvatting. 

 

Evaluatie 

In het voorjaar van 2019 wordt het experiment Universiteitsforum geëvalueerd. Het College 

bespreekt de evaluatie met het Universiteitsforum, de medezeggenschap, het CBO en de Raad van 

Toezicht, alvorens te besluiten over het omzetten van het experiment in een vast Universiteitsforum 

en tot vastlegging daarvan in het Universiteitsreglement. 

Punten van evaluatie zijn: 

 de procedure van benoeming door loting; 

 de aanwezigheid en vrije deelname aan de beraadslaging door de leden; 

 de rol van de ex officio leden in de zittingen; 

 de vorm en kwaliteit van de voorbereiding van de bijeenkomsten; 

 de mate waarin de beraadslagingen hebben doorgeklonken in daaropvolgend beleid en het gezag 

dat er door adviescommissies en medezeggenschap aan is verleend; 

 de bekendheid die het Universiteitsforum in de academische gemeenschap heeft verworven. 
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Bijlage. Concept reglement experiment Universiteitsforum  

 

Artikel 1. Definities 

Tenzij in dit reglement anders bepaald hebben termen de betekenis die de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Universiteitsreglement (UR) eraan geven. 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a) Academische gemeenschap: de gezamenlijkheid van allen die als student of promovendus 

ingeschreven staan voor een opleiding of promotieopleiding van de UvA, allen die in dienst zijn 

van de UvA, en allen die behoren tot de staf van de Faculteit der Geneeskunde. 

b) Staf van de Faculteit der Geneeskunde: allen die in het AMC zijn aangesteld op een 

wetenschappelijke functie of op een functie in de eenheden Educational Support of Research 

Support, of in AMR BV. 

c) Dienstendomein: de gezamenlijkheid van alle eenheden van de UvA die geen faculteit of 

onderdeel daarvan zijn. 

d) Wetenschappelijke functie: in de UvA elke functie uit de UFO functiefamilie onderwijs en 

onderzoek, uitgezonderd promovendus; in het AMC en AMR <preciseren> 

e) Promovendus: degene die is ingeschreven voor een promotieopleiding en/of een aanstelling in 

de rang promovendus heeft aan de UvA of het AMC (inclusief AMR BV). 

f) Overig wp: allen die op een wetenschappelijke functie zijn aangesteld in de UvA of de Faculteit 

der Geneeskunde en niet behoren tot de geledingen hoogleraar, promovendus of student-

assistent. 

g) Obp: allen die behoren tot de academische gemeenschap maar niet tot de hoogleraren, 

promovendi, overig wp en studenten. 

Toelichting: Voor de inrichting van het Universiteitsforum, waar de universiteit met zichzelf in 

gesprek wil zijn, is nodig af te bakenen wie tot de universiteit wordt gerekend, en wie daarbinnen tot 

welke geleding. Het begrip academische gemeenschap bevat de hoofddefinitie. Noodzakelijk is om 

nader te preciseren wie van de staf van het AMC tot de faculteit der geneeskunde behoren, omdat de 

faculteit als zodanig geen afgescheiden organisatieonderdeel in het AMC is.  

Onderscheiden worden drie wetenschappelijke geledingen: hoogleraren, promovendi en overig wp. 

Bijzondere hoogleraren vallen buiten de definitie, want zijn niet in dienst. Promovendi dienen 

ingeschreven te staan (in UvA-SIS of bij de graduate school van het AMC), maar hoeven niet 

noodzakelijk in dienst te zijn van de UvA of AMC/AMR. Het begrip student is in de WHW 

gedefinieerd, en sluit de deelnemers van postinitiële opleidingen uit. 

Alle eenheden die geen faculteit zijn worden tot het domein diensten gerekend – ook eventuele 

buitenfacultaire instituten met een wetenschappelijke taakstelling. 
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Artikel 2. Taak en doel 

a) In het Universiteitsforum geven bestuur, staf en studenten vorm aan de intellectuele discussie 

over de UvA en aan het gesprek over de lange-termijnontwikkeling en de toekomst van de 

universiteit als geheel.  

b) Het is een vrij forum waar het bestuur wensen, ideeën en knelpunten uit de hele universiteit kan 

opvangen.  

c) De beraadslagingen in het Universiteitsforum zijn een bron van inspiratie voor de vorming van 

strategieën en plannen en de toetsing aan de academische waarden van de UvA, voorafgaand 

aan de formele raadpleging van adviescommissies en medezeggenschap en de beleidsvorming 

door het College van Bestuur en de decanen. 

 

Artikel 3. Samenstelling 

a) Het Universiteitsforum kent gewone leden en ex officio leden 

b) Ex officio leden zijn: 

 de leden van het College van Bestuur en de studentassessor bij het College 

 de decanen van de faculteiten 

 de diversity officer en de voorzitter van de commissie ex art. 1.7 WHW 

c) per faculteit worden 8 zetels (ACTA 7) voor gewone leden toegewezen, waarvan: 

 1 hoogleraar 

 1 promovendus 

 1 lid overig wp in vaste dienst 

 1 lid overig wp in tijdelijke dienst 

 1 lid obp 

 3 studenten (ACTA 2) 

d) 6 zetels voor gewone leden worden toegewezen aan de geleding obp in het dienstendomein. 

 

Toelichting: De formuleringen in artikel 1 onder c, f en g maken dat iemand tot ten hoogste één 

geleding kan behoren. In een enkel geval kan iemand op grond van een dubbelaanstelling tot twee 

faculteiten behoren, dat komt echter zo weinig voor dat daarvan geen problemen verwacht worden. 

De zetels van de diensten en het groepsdomein zijn gemakshalve toegedeeld aan de geleding obp, 

ook al kennen de diensten enkele wp-functies (waaronder de universiteitshoogleraren). 
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Artikel 4. Zittingstermijnen 

a) Het experiment van het Universiteitsforum loopt van 1 december 2017 tot en met 31 augustus 

2019. 

b) Ex officio leden hebben zitting in het Universiteitsforum voor de duur dat zij de functie 

bekleden uit hoofde waarvan zij lid zijn.  

c) Het lidmaatschap van het Universiteitsforum eindigt voor een gewoon lid onmiddellijk indien 

het lid zijn lidmaatschap neerlegt of indien het lid ophoudt te behoren tot de geleding en/of de 

faculteit dan wel het domein waarvan hij een zetel bezet. 

d) In geval een gewone zetel tussentijds vacant komt, gaat de zittingstermijn van de opvolger 

onmiddellijk in bij benoeming en loopt hij tot en met 31 augustus 2019. 

 

 

Artikel 5. Benoeming gewone leden 

a) Voor de benoeming tot gewoon lid van het Universiteitsforum is vereist dat de kandidaat sinds 

februari voorafgaand voor ten minste 19 uur per week is aangesteld bij de UvA, AMC of AMR 

BV, dan wel bij UvA/AMC is ingeschreven als student voor een voltijdsopleiding of als 

promovendus. 

b) Steeds wanneer een zetel in het Universiteitsforum vacant komt, wordt deze bij loting 

aangeboden aan één van de leden van de academische gemeenschap die voldoen aan het vereiste 

van onderdeel a en die behoren tot de geleding en tot de faculteit / domein van die zetel. Voor 

studenten geldt daarbij de opleiding van eerste inschrijving. 

c) Indien een door loting aangewezen lid verklaart de benoeming niet te aanvaarden, wordt een 

volgende persoon uit dezelfde faculteit / domein / geleding geloot.  

d) Indien achtereenvolgens tien personen de hun aangeboden benoeming op een plaats in het 

Universiteitsforum niet aanvaarden, blijft de zetel vacant. 

e) In afwijking van lid b wordt per faculteit één studentzetel vervuld door loting onder de 

bestuurders van de studieverenigingen van de opleidingen in die faculteit. 

f) De bijlage geeft nadere regels van procedurele aard voor de benoeming van de gewone leden. 

 

Toelichting: Aan het lidmaatschap van het Universiteitsforum worden weinig eisen gesteld, 

behoudens het in overwegende mate behoren tot de academische gemeenschap. Men hoeft daar niet 

reeds lang toe te behoren, maar om praktische redenen wel reeds enkele maanden; gekozen is voor  

februari zodat ook tijdelijke medewerkers en zelfs tussentijds per februari ingeschreven studenten 

benoembaar zijn; uit artikel 3 vloeit voort dat de zetelvervulling per aparte zetel dient te geschieden, 

uit diegenen die tot die combinatie faculteit-geleding behoren. 

De slotzin van lid b is opgenomen om duidelijk te maken voor welke faculteit een student een zetel 

aangeboden kan krijgen indien hij/zij meer dan één studie volgt. Voor medewerkers is het niet nodig 

dit af te grenzen, omdat het niet of amper voorkomt dat iemand twee deeltijdaanstellingen van 

allebei 19 uur bij twee faculteiten heeft.  
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Bijlage bij artikel 5 van de Regeling experiment Universiteitsforum 

i. Het College van Bestuur bepaalt de Startdatum voor de benoemingsprocedure van de 

gewone leden. 

ii. Vóór de Startdatum legt de afdeling Strategie & Informatie per zetel in het Universiteits-

forum vanuit SIS resp. SAP HR een lijst aan van personen die op grond van artikel 5 

benoembaar zijn op die zetel. De afdeling plaatst de personen van iedere lijst in een 

willekeurige volgorde door eenmaal de randomfunctie van Excel toe te passen. 

iii. Op de Startdatum verstrekt de afdeling S&I de bovenste tien namen van iedere lijst aan de 

griffier. 

iv. In afwijking van ii levert de controller van ACTA de lijsten voor de ACTA-zetels aan, na op 

dezelfde wijze de loting uitgevoerd te hebben. Voor de medewerkers en promovendi 

AMC/AMR doet <preciseren> dit. 

v. Op de Startdatum doet de griffier een uitnodiging tot benoeming uitgaan aan de eerste 

persoon op iedere lijst. Dit geschiedt door persoonlijke overhandiging, of per email of een 

andere gebruikelijke elektronische weg. 

vi. Indien een uitgenodigde de benoeming niet uiterlijk om 9:00 uur op de tweede werkdag 

volgend op de uitnodiging heeft aanvaard, vervalt de uitnodiging en doet de griffier een 

uitnodiging uitgaan aan de volgende persoon op de betreffende lijst, tenzij de lijst geen 

verdere namen meer bevat. 

vii. Op de 20
ste

 werkdag na de Startdatum maakt de griffier de benoeming van het gehele 

Universiteitsforum bekend. 

viii. In geval van een tussentijdse vacature wordt dezelfde procedure gevolgd, waarbij in de 

plaats van Startdatum wordt gelezen de vijfde werkdag na het ontstaan van de vacature. 

 


