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* Het totaal van het wetenschappelijk en ondersteunend personeel telt niet op tot het totaal van de werknemers omdat niet van alle werknemers deze 

achtergrondgegevens beschikbaar waren. De groep is te klein om afzonderlijk over te rapporteren.

OPKOMST

Totaal Studenten Werknemers WP* OBP*

Geldig 6644 4062 2582 1692 880

Afmelding 277 271 6 1 5

Incompleet 2171 1676 495 257 233

Na sluiting 31 16 15 10 3

Stemgerechtigd 41751 34849 6902 4418 2447

Opkomst 15,91% 11,66% 37,41% 38,30% 35,96%



UITKOMSTEN
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SENAAT

INVOERING VAN EEN SENAAT NIEUWE STIJL
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Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Weet ik niet, geen mening

Hoe staat u tegenover de invoering van een ‘senaat nieuwe stijl’?
Basis: allen 

Algemeen:

• Een meerderheid van de deelnemers staat (zeer) positief tegenover de invoering van een senaat nieuwe stijl.

Doelgroepverschillen: 

• Studenten staan vaker (zeer) positief tegenover de invoering van een ‘senaat nieuwe stijl’ dan werknemers (81% versus 55%). Meer dan 

een kwart van de werknemers staat (zeer) negatief tegenover een ‘senaat nieuwe stijl’. 

• Binnen de werknemers staat het wetenschappelijk personeel hier vaker positief tegenover dan het ondersteund personeel (58% versus 

49%). 

De commissie D&D stelt een 'senaat nieuwe stijl' voor: Een 
representatief forum dat waakt over de waarden die ten 
grondslag liggen aan het beleid en bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam en fungeert als kritisch ‘geweten’. De ‘senaat 
nieuwe stijl’ adviseert de universitaire gemeenschap en haar 
bestuur over beleidsvraagstukken op verschillende terreinen 
die de universiteit als geheel aan gaan. 

Qua samenstelling denkt de commissie dat er in deze ‘senaat 
nieuwe stijl’ zetels zouden moeten zijn voor vast aangesteld 
wetenschappelijk personeel (inclusief hoogleraren), tijdelijk 
wetenschappelijk personeel, studenten, promovendi, de 
decanen van de faculteiten, collegeleden en medewerkers van 
de ondersteunende diensten. Het voorbereidend werk gaat via 
breed samengestelde werkgroepen en open raadpleging van 
de gemeenschap.

De ‘senaat nieuwe stijl’ moet voorkomen dat discussies over 
de toekomst van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit 
van Amsterdam te veel bepaald wordt door strijd over 
deelbelangen of de waan van het moment in plaats van 
argumenten en brede gedachtewisseling en afweging. 

Uitleg doel en samenstelling van de senaat nieuwe stijl 

Werknemers
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KERNWAARDEN

HOUDING PRINCIPE VAN EEN CHARTER
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Hoe staat u in beginsel tegenover het principe van een charter als grondslag voor het beleid 
en bestuur van de Universiteit van Amsterdam?

Basis: allen 

Algemeen:

• Twee derde van de deelnemers staat in beginsel (zeer) positief tegenover de invoering van een charter als grondslag voor het beleid en 

bestuur van de UvA.

Doelgroepverschillen: 

• Studenten staan vaker dan werknemers (zeer) positief tegenover de invoering van een charter als grondslag voor het beleid en bestuur 

van de Universiteit van Amsterdam. (70% versus 58%). 

• Wetenschappelijk personeel staat vaker zeer positief tegenover het principe dan ondersteunend personeel (19% versus 11%). 

Werknemers

Totaal
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• Een grote meerderheid vindt dat ‘ontwikkeling van een kritische wetenschappelijke houding’ in het Charter van 

de Universiteit van Amsterdam moet worden opgenomen.
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KERNWAARDEN

OPNAME VAN DE WAARDEN IN HET CHARTER EN HET BELANG VAN DE WAARDEN BIJ HET BESTUUR EN 
BELEID VAN DE UVA

Vindt u dat deze waarde in het charter van 

kernwaarden van de UvA moet worden 

opgenomen? 
Basis: Alle deelnemers - indien (zeer) positief tegenover 

het principe van een charter als grondslag voor het 
beleid en bestuur van de Universiteit van Amsterdam

(n=5.799)

Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u deze 
waarde bij het vormgeven van het bestuur 

en beleid van de Universiteit van 
Amsterdam?

Basis: Alle deelnemers - indien (zeer) negatief 
tegenover het principe van een charter als grondslag 

voor het beleid en bestuur van de Universiteit van 
Amsterdam 

(n=845)



KERNTHEMA’S BESTUUR EN ORGANISATIE

De volgende resultaten gaan over principes die ten grondslag 

liggen aan democratisering en decentralisering van bestuur en 

organisatie van de Universiteit van Amsterdam. Bij elke vraag kon 

men het principe van voorkeur kiezen. De kleuren verwijzen naar 

de vier modellen voor bestuur en organisatie die de commissie 

ontworpen heeft. Elk principe verwijst naar één of meerdere 

modellen. 

Hieronder worden de vier modellen kort beschreven. 

Blauwe model: 

• De huidige situatie: Bestuurders nemen besluiten en ondernemings- en 

studentenraden op universiteits- en op faculteitsniveau hebben een beperkte 

adviserende en bijsturende rol (advies- en instemmingsrechten). 

• Faculteiten kennen afzonderlijke organisaties voor onderwijs, onderzoek en 

personeel. Binnen deze decentrale eenheden is geen formele 

medezeggenschap. Ze worden geleid door bestuurders die door de decaan 

worden aangesteld.

PRINCIPES DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DEMOCRATISERING EN DECENTRALISERING VAN BESTUUR EN ORGANISATIE VAN 
DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Oranje duale model: 

• Bestuurders nemen besluiten en ondernemings- en studentraden op 

universiteits- en op faculteitsniveau hebben een sterke bijsturende rol. Naast 

instemmings- en adviesrecht hebben zij ook initiatief- en amenderingsrecht. 

• Faculteiten kennen afzonderlijke organisaties voor onderwijs, onderzoek en 

personeel, met door de decaan aangestelde bestuurders. Binnen deze 

eenheden zal een nader te bepalen vorm van medezeggenschap worden 

gerealiseerd.

Het gele participatieve model

• Raden op centraal en facultair niveau bestaande uit medewerkers en 

studenten bepalen het beleid. Gekozen dagelijkse bestuurders bereiden het 

beleid voor en voeren dit uit. 

• Binnen faculteiten komt de verantwoordelijkheid voor onderwijs, onderzoek, 

financiën en personeel te liggen bij decentrale eenheden per vakgebied. 

Deze worden bestuurd door raden bestaande uit medewerkers en studenten. 

Zij kiezen een dagelijks bestuur.

Het groene zelforganiserende zelfsturende model

• Raden op centraal en facultair niveau bestaande uit medewerkers en 

studenten bepalen het beleid. Gekozen dagelijkse bestuurders bereiden het 

beleid voor en voeren dit uit. 

• Binnen faculteiten komt de verantwoordelijkheid voor onderwijs, onderzoek, 

financiën en personeel te liggen bij decentrale eenheden per vakgebied. 

Medewerkers en studenten worden in de gelegenheid gesteld om zelf de 

organisatie en het bestuur van deze eenheden te ontwerpen.

• Binnen vier jaar wordt over de wenselijkheid van het voortbestaan van de 

facultaire bestuurslaag besloten op basis van evaluaties
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KERNTHEMA’S BESTUUR EN ORGANISATIE

VOORKEUR VOOR EEN BESTUURSMODEL

Algemeen:

• De deelnemers hebben een 

uiteenlopende voorkeur als het gaat 

om de bestuursmodellen. 

Doelgroepverschillen: 

• Studenten hebben een zeer 

uiteenlopende voorkeur als het gaat 

om de bestuursmodellen. Voor een 

derde gaat de eerste voorkeur uit naar 

het oranje duale model (33%), 29% 

kiest voor het gele participatieve model 

en 28% voor het groene 

zelforganiserende model. Werknemers 

kiezen vaker voor het blauwe model 

(34%). Naast het blauwe model heeft 

ook het oranje duale model regelmatig 

de voorkeur (28%). 

• Het wetenschappelijke personeel kiest 

vaker dan het ondersteunend 

personeel voor het gele participatieve 

model (22% versus 13%) en het groene 

zelforganiserende model (16% versus 

10%). Het ondersteund personeel heeft 

weer vaker de eerste voorkeur voor het 

blauwe model (39% versus 32%) en het 

oranje duale model (31% versus 26%). 
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Het blauwe model

Het oranje duale model

We leggen u nu de vier bestuurs- en organisatiemodellen integraal voor. Naar welk model 
gaat uw voorkeur uit? 

Basis: allen – eerste voorkeur integraal

Tegen elke optie

Geen mening

Het gele participatieve model

Het groene zelforganiserende model
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KERNTHEMA’S BESTUUR EN ORGANISATIE

VOORTBESTAAN INDELING VAN FACULTEITEN
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Algemeen:

• Ruim de helft van de deelnemers is voor het behouden van de indeling in faculteiten.

Doelgroepverschillen: 

• Werknemers hebben vaker dan studenten de voorkeur voor het behouden van de huidige indeling in faculteiten (een verwijzing naar het 

gele, oranje en blauwe model) (68% versus 49%). Studenten willen vaker dat binnen vier jaar het nut en de noodzaak van handhaving 

van het facultaire niveau wordt geëvalueerd (39% versus 20%). 

• Het wetenschappelijke personeel heeft iets vaker voorkeur voor de huidige indeling dan ondersteunend personeel (70% versus 66%).

Behouden van de huidige indeling in faculteiten

Evaluatie van nut en noodzaak van handhaving van het 
facultaire niveau binnen vier jaar

Wat heeft uw voorkeur als het gaat om het voortbestaan en de indeling van 
faculteiten?* Basis: allen 

Tegen elke optie

Geen mening

*Indien een principe verwijst naar meerdere modellen worden alle kleuren weergegeven


