Discussienotitie opzet pilot Senaat-nieuwe-stijl

Positie

Het luistert nauw hoe de taak en de rol van de Senaat-nieuwe-stijl 1 worden gedefinieerd. Het is immers
niet de bedoeling om het besturingsmodel verder te compliceren en ook niet om bestaande structuren
te repliceren, primair de medezeggenschap en de vaste adviescommissies zoals UCO en UOC. In de
taakomschrijving moet tot uiting komen dat de Senaat-nieuwe-stijl de leemte opvult die de Commissie
D&D signaleerde en dat zijn taak daarbuiten ophoudt.
Uiteraard is daarmee de analyse nog niet afgerond hoe de ontwikkeling op lange termijn en de
beoordeling van beleid nu zijn geborgd, en ook niet van de vraag of een Senaat-nieuwe-stijl de beste
wijze is om die leemte op te vullen. Daarom wordt nu een pilotfase voorgesteld. De volgende
formulering wordt voorgesteld:
a)

b)
c)

De Senaat-nieuwe-stijl is het forum van bestuur, staf en studenten waar de universiteit de
intellectuele discussie over de UvA vormgeeft en in gesprek met zichzelf is over de lange termijn
ontwikkeling en de toekomst van de universiteit als geheel.
Het is een vrij forum waar het bestuur wensen, ideeën en knelpunten uit de hele universiteit kan
opvangen.
De beraadslagingen in de Senaat-nieuwe-stijl zijn een bron van inspiratie voor de vorming van
strategieën en plannen en de toetsing aan de charterwaarden, voorafgaand aan de formele raadpleging van adviescommissies en medezeggenschap en de besluitvorming door het College van
Bestuur.

In deze formulering komt tot uiting dat de UvA in de Senaat-nieuwe-stijl de grote en globale uitdagingen
op de agenda zet waar zij voor staat en die zij in de breedte met zichzelf wil bespreken (in de
bijeenkomst door sommigen ‘slow track’ genoemd). Maar ook dat de Senaat-nieuwe-stijl zelf de ruimte
heeft om te kiezen welke (knel)punten de academische gemeenschap nodig vindt om te bespreken (‘fast
track’). Het zou vooral om de lange lijnen moeten gaan, waar men oog heeft voor de geleidelijke
verschuiving van panelen die het gevolg is van de reguliere bestuurlijke processen.
Voorbeelden zouden kunnen zijn de opstelling van een UvA charter (handvest) zoals de Commissie D&D
ook adviseerde, de bespreking van strategische doelen op instellingsniveau, de internationalisering en
verengelsing van de UvA of transversal skills voor studenten en promovendi; allemaal onderwerpen op
het niveau van het Instellingsplan.

De formulering onder c) behelst dat het gaat om de beraadslaging en om de inspiratie en de externe
effecten die daarvan uitgaan, om de vorming van een visie van de UvA, om het in kaart brengen van
argumenten en perspectieven. En dus niet primair om de totstandkoming van een precies eindproduct
in de vorm van een rapport, advies of motie. Dat past bij de inclusieve gespreksfunctie die de Senaatnieuwe-stijl is toegedacht. Een verplichting om tot duidelijke uitspraken of adviezen te komen zou
daarentegen meer accent leggen op meningsverschillen en deze uitvergroten.

1

Omdat de naam Senaat al in gebruik is voor de bestaande Senaat en om dus spraakverwarring te vermijden,
wordt in deze notitie consequent Senaat-nieuwe-stijl gebruikt. In een later stadium kunnen naamgevingen herzien
worden.
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Om dezelfde reden is de Senaat-nieuwe-stijl gepositioneerd in de fase dat de UvA opties verkent en
keuzes kan maken, en niet pas in de fase dat iets gevonden moet worden van reeds uitgesproken
voorkeuren en keuzes. De Senaat-nieuwe-stijl initieert discussies, hij kan zaken in beweging zetten, hij
kan de charterwaarden hoeden als er een charter komt, maar hij is niet de controleur van het beleid en
treedt niet in de rol van medezeggenschap.
Voor de voorgestelde formulering is gebruik gemaakt van het Commissierapport, de bijeenkomst op 31
maart en buitenlandse voorbeelden als Cardiff en Kopenhagen. In de meeste landen om ons heen hebben
researchuniversiteiten een Senaat van enkele tientallen tot soms meer dan honderd leden van de
academische gemeenschap, waar het bestuur (College en decanen) gewoonlijk deel van uitmaakt en waar
verder de geledingen studenten, wp en vaak (maar niet altijd) obp afgevaardigden in hebben. De rol van
die Senaat verschilt echter sterk tussen landen en instellingen. Soms is hij voornamelijk een adviesorgaan
maar in andere gevallen is hij het hoogste orgaan van de instelling, zoals de gemeenteraad in een
gemeente. Dat laatste laat de Nederlandse wet (WHW) niet toe.

Samenstelling
Hoe vertalen we de D&D-aanbevelingen van een “breed samengesteld deliberatief forum” en
“universiteit met zichzelf in gesprek” in een samenstelling van een Senaat-nieuwe-stijl die beschouwd
kan worden als afspiegeling van de academische gemeenschap en die niet een politiek forum oplevert?
Met niet-politiek wordt bedoeld vrij van belangen, niet vrij van overtuiging.
Dat vraagt om een goede zetelverdeling over enerzijds de faculteiten en andere onderdelen, en
anderzijds de geledingen (hoogleraren, promovendi, studenten, overig wp, obp). De reden hiervoor is
niet dat het algemeen belang van de UvA de optelsom van geledingen en faculteiten is, maar dat de
samenstelling uit geledingen en faculteiten wel de toegankelijkheid van de Senaat-nieuwe-stijl en het
draagvlak voor haar beraadslagingen bevordert.
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 beheerspersoneel,
alsmede 7 decanen en 3 leden van het college; samen 65 leden.
Het voorstel is echter om niet alleen de verdeling over de geledingen vast te leggen maar ook die over
de faculteiten, zodat met zekerheid alle faculteiten vertegenwoordigd zijn. Dat zou kunnen worden
bereikt door per faculteit een plek open te stellen voor:
•
•
•
•
•
•

een hoogleraar
een lid van de overige vaste staf wp
een promovendus
een lid van de tijdelijke staf wp
een lid van het obp
twee studenten (één voor ACTA, dat zeer veel minder studenten heeft dan de andere faculteiten)
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Geleding
Hoogleraar
Promovendus
Overig vast wp
Overig tijdelijk wp
Obp
Student 1
Student 2

FGw

FdR

THK

FdG

FNWI

FEB

FMG

In totaal levert dit 48 leden op. Daaraan zouden bijvoorbeeld 6 obp-leden toegevoegd kunnen worden
voor het geheel van de niet-facultaire eenheden (met name bestuursstaf en diensten). Uitdrukkelijk
hebben de leden géén verantwoordingsplicht jegens de geleding of faculteit waaruit zij voortkomen.
Mede om die reden is noodzakelijk dat de leden recht verkrijgen op compensatie in tijd (medewerkers)
of geld (studenten).
De verdeling over geledingen en faculteiten is bedoeld om een samenstelling te verkrijgen waar niemand
ver vanaf zit, zodat iedereen in zijn omgeving wel een lid van de Senaat-nieuwe-stijl zal hebben. Dat moet
de volledigheid van gezichtspunten in de beraadslaging bevorderen en daarmee de kwaliteit van
voorstellen, maar heeft ook het risico dat leden zich als belangenbehartiger of woordvoerder van ‘hun’
faculteit of geleding gaan gedragen. Met een goede introductie van nieuwe leden en een goede orde ter
zitting dient dat te worden tegengegaan. Voor de opstart van de Senaat-nieuwe-stijl wordt het voordeel
zwaarder geacht dan dit nadeel.

Het voorstel is om de medewerkers van de groepsmaatschappijen (zoals SEO, DIA, UvA Holding) niet
apart tot de academische gemeenschap te rekenen die in de Senaat-nieuwe-stijl vertegenwoordigd
moet zijn, maar alleen via hun directe binding met de UvA als personeelslid, student of promovendus
indien zij die hebben.
In het definitieve voorstel dienen nog enkele nadere keuzes te worden gemaakt over de randen van de
academische gemeenschap. Kunnen bijvoorbeeld bijzondere hoogleraren, deeltijdstudenten, deelnemers
aan postinitiële opleidingen, of deeltijdmedewerkers met een kleine aanstelling wel of niet lid van de
Senaat-nieuwe-stijl zijn?

Het idee is om al deze senaatsmandaten 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 de Senaat-nieuwe-stijl tegen te gaan die zou kunnen ontstaan als de gehele Senaat in één keer zou
worden vervangen.
Een ander middel tot dat laatste is het vervullen van de plaatsen bij loting. Loting bevordert dat
discussie en inspiratie buiten de geijkte bubbles van het bestuurlijke debat treden. De samenstelling
wordt dan niet gestuurd door opstellers van kieslijsten of door ideeën bij anderen over wie vanuit enig
gezichtspunt de ‘beste’ kandidaat zou zijn, en het resultaat is een maximaal gemengde samenstelling
van de Senaat-nieuwe-stijl. Er is geen reden waarom samenstelling bij loting tot een slechtere kwaliteit
discussie zou leiden dan samenstelling bij verkiezing. Bij loting stelt men zich voor dat voor iedere plek
op een peildatum een naam uit de betreffende geleding wordt geloot, die dan de eervolle uitnodiging
krijgt om twee jaar lang lid van de Senaat-nieuwe-stijl te zijn en in het centrum van de meningsvorming
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van de UvA te staan. Slaat iemand de uitnodiging af, dan wordt een volgende naam geloot (tot een zeker
maximaal aantal keren).
Loting had een duidelijke voorkeur in de bijeenkomst van 31 maart. Punt van aandacht is om te zorgen
dat de lotingsprocedure niet kan leiden tot uitkomsten die een gebrek aan diversiteit in de samenstelling
opleveren. Groepen waaronder de geneigdheid tot aanvaarding van een aangeboden plaats in de Senaatnieuwe-stijl lager dan gemiddeld is, hebben bij deze procedure een grote kans om geen plek in de Senaatnieuwe-stijl te verwerven, zeker als het ook nog om groepen met een minderheidsomvang gaat.
Een ander discussiepunt – ook onder de studenten – is de zorg of de samenstelling van de studentgeleding sterk genoeg zal zijn bij zuivere loting. Het merendeel van de studenten gedraagt zich immers als
onderwijsconsument zonder grote interesse in hoe onderwijs en onderzoek bestuurd worden, getuige de
opkomst van studenten in verkiezingen en het referendum.

Het is belangrijk om ook de beleidsuitvoerder meteen in het debat mee te nemen teneinde de inzichten
van de beraadslagingen goed te kunnen laten landen in nieuw beleid. Daarom wordt voorgesteld dat
een aantal personen ex officio (uit hoofde van hun functie) zitting heeft in de Senaat; waaronder in elk
geval het College van Bestuur en de decanen. Er is geen betere manier om te bevorderen dat de
discussie integraal doorwerkt in de beleidsvorming en het beleid informeert en inspireert.
In de bijeenkomst van 31 maart bestond de vrees dat deze leden de beraadslaging zouden gaan
domineren op grond van hun positie en voorsprong van informatie. Dat leidde tot suggesties als wel
spreekrecht maar geen stemrecht. Het effect van de beraadslaging is echter groter als College en decanen
volwaardig lid zijn en niet slechts worden gezien als uitvoeringsorgaan van wat de rest van de Senaatnieuwe-stijl aan beleid voorstelt. Deze (reële) vrees kan beter met het huishoudelijk reglement (volgorde
en toedeling van spreektijd) en door de kwaliteit van het voorzitterschap worden weggenomen, zeker in
de pilotperiode als de Senaat-nieuwe-stijl nog niet automatisch het respect van de UvA bezit.

Overwogen kan worden om enkele specifieke functionarissen met een UvA-brede taak ook lid ex officio
te maken. Daarbij kan gedacht worden aan de binnenkort aan te stellen diversity officer of aan de
voorzitter van de wettelijke ethische commissie (de AIEC).

Werkwijze
Succesvolle implementatie van de Senaat-nieuwe-stijl staat of valt met het tot leven komen van een
werkwijze die:
(a) slaagt in een zinvolle beraadslaging op in elk geval enkele belangrijke onderwerpen, zoals het
charter, en
(b) in staat is om de bredere academische gemeenschap te betrekken, zodat de Senaat-nieuwe-stijl
niet zelf een nieuwe bubble wordt.
De meeste impact hebben Senaatszittingen als zij niet te vaak voorkomen maar wel goed voorbereide
en memorabele gebeurtenissen zijn. Momenteel gaan we uit van 4-5 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 moet
leiden tot verder uit te werken beleid.
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De Senaatszitting zelf heeft een plenair gedeelte in de middag nodig waarin het brede gesprek tot zijn
recht komt. Daaraan voorafgaand kan de Senaat-nieuwe-stijl aan deeltafels werken aan onderdelen van
het thema, waarvan de hoofdpunten dan in de plenaire zitting worden ingebracht. Ook een inspirerende
publieke lezing van een deskundige kan onderdeel van de introductie van het thema zijn.
Daarnaast kan de Senaat-nieuwe-stijl in de aanloop naar een zittingsdag openbare discussies
organiseren en/of een ad hoc commissie een rapport laten voorbereiden. Zulke commissies kunnen ook
niet-senaatsleden 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 Senaatsleden of de academische gemeenschap zelf bij voldoende ‘handtekeningen’
bespreekpunten aan de agenda kunnen toevoegen. Op die wijze leeft niet alleen de Senaat-nieuwe-stijl
maar de hele UvA toe naar een zitting die inspirerende beleidsideeën moet opleveren.
Tijdens de discussiebijeenkomst bleek dat sommigen vooral de discussie in de Senaat-nieuwe-stijl als het
product zien. In deze visie is de Senaat-nieuwe-stijl de plek waar de pluriformiteit van de UvA tot uiting
komt en de beleidsmakers die vervolgens onderkennen en faciliteren in het beleid dat zij daarna maken.
Anderen hebben meer het beeld voor ogen dat de Senaat-nieuwe-stijl zelf de koers aangeeft en daartoe
uiteindelijk, na de beraadslaging, wel een document vaststelt of een ander soort van uitspraak doet,
desgewenst met vermelding van minderheidsvisies. Laatstgenoemde zienswijze vereist dat de Senaatnieuwe-stijl bij acclamatie of bij stemming zijn standpunt bepaalt. In de praktijk zullen beide routes
kunnen voorkomen. Soms kan de Senaat-nieuwe-stijl beraadslagen en de uitwerking aan de wijsheid van
bestuur en medezeggenschap overlaten; en soms zal de Senaat-nieuwe-stijl zelf een uitspraak willen
kunnen doen, bijvoorbeeld over de toetsing van een bepaald beleid of praktijk aan het charter.
De formele regeling van een stemprocedure, inclusief quorumbepaling, dient in het reglement van de
Senaat-nieuwe-stijl te worden vastgelegd.

Uiteraard is het van het grootste belang hoe het voorzitterschap en de ondersteuning van de Senaatnieuwe-stijl worden ingericht. Het is onontkoombaar dat de Senaat-nieuwe-stijl een presidium heeft dat
elk jaar wordt samengesteld met een evenwichtige verdeling over de diverse geledingen en faculteiten,
en ondersteunening van een griffier die over voldoende stafcapaciteit kan beschikken. De voorzitter van
de Senaat-nieuwe-stijl kan de voorzitter van het College zijn, zoals in het buitenland gebruikelijk is.
In de discussiebijeenkomst bestond vrees voor rolvermenging of onvoldoende onafhankelijkheid van het
voorzitterschap. Alternatieve opties voor de voorzitter zijn bijvoorbeeld de rector magnificus, een externe
voorzitter of bij roulatie een lid van het presidium.

De griffier beheert het lidmaatschap van de Senaat-nieuwe-stijl en bereidt de zittingen voor. Hij is
toegewezen aan de Senaat-nieuwe-stijl zelf. De griffier beheert ook de website van de Senaat-nieuwestijl, 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.
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 Senaatsstukken zijn bestemd voor de gehele
academische gemeenschap, en worden wel in twee talen uitgegeven.
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Voorstel
Het voorstel is om vanaf najaar 2017 een pilot van een Senaat-nieuwe-stijl langs bovenstaande lijnen in
te richten en tot werking te brengen. Daar wordt een projectplan voor opgesteld. Het eerste jaar zal een
experimenteel jaar zijn, dat aan het eind geëvalueerd wordt en kan leiden tot bijstelling van het
reglement en van de werkwijzen.
Budget is nodig voor:
•
•
•

de vergoeding in beurzen en tijd voor resp. de student- en medewerkersleden;
de griffier van de Senaat;
een eigen werkbudget voor sprekers en events die de Senaat-nieuwe-stijl wil organiseren.
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