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Geachte colleges van bestuur, 

Op 22 december is er een gesprek geweest tussen de CSR, USR, FSR FNWI, FSR FEW en de FSR FALW over de 
bètasamenwerking, waarbij verschillende zorgen boven tafel zijn gekomen. Deze zorgen willen we middels deze brief 
en een gesprek kenbaar maken aan de besturen van de VU en de UvA. De zorgen in deze brief worden onderschreven 
door alle raden en komen voort uit onze gesprekken over de huisvestingsplannen van een aantal bèta-opleidingen en  
-onderzoeksinstituten.  

Middels deze brief willen we u meer inzicht bieden in de zorgen die er op dit moment leven onder studenten en bij de 
medezeggenschap. Doordat de studies wel fysiek zullen vervlechten maar de kwaliteitszorgsystemen, 
backofficesystemen, governancestructuren en medezeggenschap apart geregeld lijken te blijven, maken wij ons zorgen 
dat de situatie voor studenten verwarrend kan worden en dat de onderwijskwaliteit en studeerbaarheid van de 
programma’s hieronder zou kunnen lijden. In het vervolg van deze brief zullen we een aantal concrete punten 
uiteenzetten waarin deze zorgen terugkomen.  

Kwaliteit van onderwijs 
De toekomstvisie voor het onderwijs, in het kader van de bètasamenwerking en meer specifiek in het kader van deze 
verhuizing, is ons onduidelijk. De medezeggenschap maakt zich zorgen over de gevolgen voor de kwaliteit van 
onderwijs. De plannen voor verhuizingen worden vormgegeven vanuit wensen afkomstig van het onderzoek. Het 
onderwijs mag hier absoluut niet in vergeten worden. De onderwijskwaliteit mag er met deze verhuizing niet op 
achteruit gaan en wij zien graag hoe de bètasamenwerking van positieve invloed kan zijn op het onderwijs.  

Onderwijsondersteuning  
Er zijn verschillen tussen de onderwijsondersteuning bij de UvA en de VU. Zo is bijvoorbeeld het aantal 
studieadviseurs per student niet gelijk. Het is mogelijk dit deels op te lossen door een aantal studieadviseurs mee te 
verhuizen vanaf Science Park naar de Zuidas. Dit resulteert echter in een vreemde situatie: studenten die hetzelfde 
studieprogramma volgen, binnen één gebouw, krijgen te maken met verschillende vormen van onderwijsondersteuning 
en studiebegeleiding. De medezeggenschap hoort graag hoe voorkomen gaat worden dat er frictie ontstaat. 

Backofficesystemen 
De UvA en de VU hebben andere backofficesystemen waardoor het inschrijven voor vakken, het inzien van resultaten 
online en digitale ondersteuning via een andere omgeving gebeurt. Dit is momenteel al verwarrend en frustrerend voor 
joint-degree studenten en kan minstens zo verwarrend en frustrerend zijn voor studenten die in de toekomst wél in één 
gebouw les hebben, maar alsnog extra energie moeten steken in het volgen van vakken bij de andere universiteit. De 
medezeggenschap is op de hoogte dat hieraan gewerkt wordt, maar blijft dit een belangrijk aandachtspunt vinden.  

Medezeggenschap 
Volgens de plannen zullen op de Zuidas UvA-opleidingen en op het Science Park VU-opleidingen gehuisvest worden. 
Medezeggenschap volgt zeggenschap, als deze opleidingen bij de UvA horen geldt hiervoor de bijbehorende 
medezeggenschap, vice versa voor de VU. Het zal voor de medezeggenschap en voor de studenten moeilijk worden om 
elkaar te bereiken als zij op verschillende locaties in Amsterdam zitten. Aanvullend zullen veel beslissingen, over 
bijvoorbeeld faciliteiten en huisvesting, die grote gevolgen hebben voor de onderwijservaring van studenten, niet door 
hun medezeggenschap besproken kunnen worden. In deze gevallen ondervinden zij de gevolgen van beslissingen, waar 
hun medezeggenschap geen inspraak op heeft gehad.  Zonder een heldere oplossing wordt het op deze manier 
onmogelijk om de belangen van deze studenten op hetzelfde niveau te blijven vertegenwoordigen. De 
medezeggenschap hoort graag van de colleges van besturen hoe het functioneren van de medezeggenschap 
gewaarborgd kan blijven op alle locaties en voor alle studenten. 
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Academische identiteit 
Meerdere opleidingen binnen hetzelfde domein, maar van een andere instelling, zullen gegeven worden op één campus.  
We voorzien hierdoor mogelijke problemen bij bijvoorbeeld het proces van studiekeuze en inschrijving. Het is 
verwarrend voor scholieren die een opleiding van de UvA willen volgen die op de Zuidas wordt gegeven, om te 
begrijpen dat ze zich niet bij de VU moeten inschrijven en vice versa. Bovendien kunnen studenten zich voor 
opleidingen inschrijven, die inhoudelijk erg op elkaar lijken en op dezelfde locatie gegeven worden (zoals Informatica 
en Computer Science). Hoe wordt hierbinnen gewaarborgd dat dit opleidingen met een UvA- en VU-identiteit blijven? 

Communities  
Zowel op de UvA als op de VU zijn er binnen de bètafaculteiten sterke onderlinge connecties tussen de verschillende 
studies en hun verenigingen. Het verhuizen van studieverenigingen als VIA en GeoVUsie leidt tot een verlies van 
sociale diversiteit. Dit is belangrijk voor de onderlinge ‘jaarband’ en cohortvorming, waarvan zowel uit onze eigen 
ervaring als studenten, als uit bijvoorbeeld het onderzoek van de werkgroep studiesucces van de UvA (2009) blijkt dat 
dit van cruciaal belang is voor de studentbetrokkenheid en het studiesucces van studenten. Beide universiteiten hebben 
nu (een) bètafaculteit(en) waarin vrijwel alle bètadisciplines met elkaar in contact komen. Dit valt weg op het moment 
dat de disciplines verdeeld worden over de twee locaties. De diversiteit van de faculteiten komt hierdoor in het geding.  

Wat de centrale en facultaire medezeggenschap van de VU en de UvA betreft is het van cruciaal belang dat er over 
bovenstaande punten duidelijkheid is voordat definitieve, onomkeerbare besluiten genomen worden. Het is belangrijk 
dat we weten bij wie de verantwoordelijkheid voor deze zaken ligt. Tevens benadrukken wij graag dat wij met deze 
brief nog geen inhoudelijk oordeel vellen met betrekking tot de bètasamenwerking. Wel zullen uw antwoorden op de 
zorgen in deze brief van grote invloed zijn op onze uiteindelijke meningsvorming binnen het formele 
medezeggenschapstraject. De medezeggenschap licht haar zorgen graag toe in een gesprek met de colleges en de 
faculteitsbesturen van beide universiteiten, zoals u eerder heeft aangeboden. 
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