
Concept akkoord onderhandelingspartijen  

 

Naar aanleiding van de bezetting van het Bungehuis heeft een delegatie van de bezetters (studenten 

en docenten) gesproken met het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.  

De bezetters en het bestuur zijn het erover eens dat het wenselijk is dat het Bungehuis zo snel 

mogelijk weer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Voor de bezetters is daar een aantal 

voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met de huidige gang van zaken op de universiteit.  

Het College van Bestuur acht zich op veel onderwerpen niet het (enig) bevoegde gremium. Op 

bepaalde onderdelen is het ministerie van OCW aan zet, op sommige onderwerpen zijn de 

faculteiten aan zet. Om alle onderwerpen integraal te benaderen, en daarover ook voor de langere 

termijn afspraken te kunnen maken met bevoegde partners, is afgesproken dat een meerdaagse 

conferentie (debatmarathon) wordt georganiseerd op de UvA, locatie Bungehuis. De organisatie 

daarvan wordt gezamenlijk ter hand genomen, door College van Bestuur, bezetters en andere 

docenten en studenten. Voor de conferentie worden alle betrokken partijen uitgenodigd, zoals het 

Rijk (ministerie van OCW), Tweede Kamerleden, studentenorganisaties, de andere universiteiten, 

medezeggenschapsorganen, studenten, decanen, docenten en medewerkers. 

Tijdens deze debatmarathon komen alle faculteiten aan bod, maar worden in ieder geval de 

volgende onderwerpen besproken, in aparte bijeenkomsten met de relevante belanghebbenden:  

• Hervormingsplan Geesteswetenschappen, Profiel 2016: Er zal besproken worden hoe 

omgegaan moet worden met de verminderde studentenaantallen, met name bij de ‘kleine 

talen’ en daarmee samenhangende teruggang in financiering. De nieuwe opleiding 

International Studies gaat in 2016 van start, waarbij de ervaringen van andere universiteiten 

worden meegenomen. De CROHO-labels van de kleine talen worden gehandhaafd, zodat er 

bij een sterk groeiende vraag het desbetreffende programma kan worden aangeboden. 

•  Democratisering/ referenda: Aan de orde zal komen hoe de universiteit een gemeenschap 

kan zijn waar studenten, docenten, onderzoekers en bestuur zo goed mogelijk samen hun rol 

vervullen in diverse besluitvormingsprocessen. Het CvB is bereid te experimenteren met een 

pilot met het referendum als instrument voor verdergaande democratisering, bijvoorbeeld 

bij het vaststellen van faculteitsplannen.  

• Rendement versus kwaliteit: het gesprek over de voorwaarden en eisen van ‘Den Haag’, en 

hoe deze zich vertalen naar de werkvloer, een mogelijk nieuw sectorplan voor de 

geesteswetenschappen en de vraag of een nieuwe ronde met de Reviewcommissie wenselijk 

is. Ook ligt de vraag voor hoe het Ministerie, en in het verlengde daarvan de universiteit, 

meer op kwaliteit kan sturen in plaats van op rendement. 

• Flexibele contracten versus vaste contracten: Er zal gesproken worden over goed 

werkgeverschap en hoe daar invulling aan gegeven kan worden op een manier die recht doet 

aan moderne ontwikkelingen èn aan de noodzakelijke zekerheden voor werknemers/ 

onderzoekers. Het CvB wil graag – in nauw overleg met de OR – verdere stappen zetten om 

een betere werkgever te zijn. 

De opzet van de ‘Bungehuis’- conferentie wordt gezamenlijk vormgegeven in week 9. De organisatie 

van de conferentie vindt plaats in week 10 en de conferentie zelf in week 11. 



Deze brede conferentie wordt door alle partijen gezien als de start van een doorlopende dialoog, 

waarbij openheid en vertrouwen gedeelde waarden zijn en kwaliteit van onderwijs en onderzoek het 

gedeelde belang is. De eerder genoemde ruimte BG 5 wordt aan de studenten en docenten 

aangeboden als locatie binnen de UvA waar de dialoog kan worden voortgezet, tenminste tot de 

zomer. 

Wij hopen dat de brede conferentie een innovatief en creatief middel zal blijken te zijn dat ons 

gezamenlijke doel dichterbij brengt: een uitmuntende Universiteit van Amsterdam. 

De bezetters zullen op 24 februari 2015 om 9 uur ‘s ochtends, het Bungehuis ongeschonden 

overdragen aan het College van Bestuur. 

  

Datum:  

College van Bestuur UvA,     De bezetters, 

  

Namens deze,       Namens deze, 


