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 GEEN INSTEMMING, TOCH AFS 
   

 

Beste student of medewerker van de UvA, 
 
Vanmiddag is er door het bestuur van de UvA een mail verstuurd naar alle medewerkers. 
Hierin gaf het bestuur aan blij te zijn dat de plannen voor de AFS (het samenvoegen van de B??tafaculteiten van 
de UvA en de VU) ondanks een nee van de medezeggenschap toch doorgang vinden, zij het op een andere 
manier en in een ander tempo. 
Dit is een opmerking die in een heel ander licht komt te staan als je weet dat de bijlagen van de huidige 
verhuizingsplannen op de letter gelijk zijn aan de in december weggestemde stukken. 
Daar bovenop gaf de voorzitter van het bestuur eerder deze week aan dat het binnenhalen van het 
onderzoeksinstituut SRON, de voornaamste motivatie voor de AFS plannen, belangrijker is dan de mening van 
studenten en medewerkers. 
De vraag die meteen opkomt, is: namens wie opereert het bestuur van de UvA dan wel? 
 
In de afgelopen periode is keer op keer gebleken dat het bestuur alleen waarde hecht aan de mening van de 
academische gemeenschap wanneer deze positief is over de plannen van het bestuur, al is het nu voor het eerst 
zo letterlijk wordt uitgesproken. 
Dit blijkt ook al rond andere dossiers zoals de verhuizing naar het Roeterseiland van de Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen (FMG). 
Ruim 45 jaar geleden, in mei 1969, hebben studenten met een bezetting van het Maagdenhuis afgedwongen dat 
ze inspraak kregen over de universiteit, een universiteit die wordt vorm gegeven door de nu 30.000 studenten en 
5.000 medewerkers. 
Nu lijken we terug bij af, studenten hebben hun rechten weer verloren en de Centrale Studentenraad laat zich 
buitenspel zetten. 
 
Wij pikken het niet langer dat studenten en medewerkers aan de kant geschoven worden.  
Laat het bestuur weten dat we belangrijk zijn - of het nou gaat over de AFS, de verhuizing van de FMG of de 
onderwijs kwaliteit in het algemeen - mail naar secretariaat-voorzitterCvB@uva.nl 
 
Alvast een fijne zomer, 
 
In navolging van de bezetters van 1969 
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