Amsterdam, 2 december 2014
Beste mevrouw Gunning-Schepers,
Dank voor uw uitgebreide reactie ter voorbereiding op het gesprek. Wij zijn verheugd te horen dat u
begrijpt waar onze zorgen vandaan komen, dat u de problemen erkent en onze bezwaren hoort. Ook
zijn wij blij te horen dat jullie, net als wij, een duurzame en succesvolle Faculteit der
Geesteswetenschappen nastreven. Inderdaad zijn de meningsverschillen over de manier waarop dat
bereikt dient te worden daarmee nog niet overbrugd. In dat opzicht wordt bij ons het idee gevoed dat
we, gezien de huidige situatie, de aanstaande bezuinigingen en de lijn die het College van Bestuur
aanhoudt, vooralsnog eerder tegenover elkaar staan dan dat we op één lijn zitten.
Desalniettemin hopen wij aanstaande donderdag een constructief en vruchtbaar gesprek met jullie te
hebben waarin wij - in elk geval in grote lijnen - overeenstemming kunnen bereiken over de manier
waarop de FGw duurzaam en succesvol kan blijven. Zoals eerder aangegeven stellen wij wel een aantal
voorwaarden aan het gesprek. In onze algemene vergadering gisteravond zijn de aanwezige studentenen
docenten van de Humanities Rally tot de volgende voorwaarden gekomen:
A. Allereerst ontvangen wij graag voorafgaand aan het gesprek alle relevante documenten die van
belang zijn in de huidige situatie, ook als deze nog vertrouwelijk zijn, opdat beide partijen met
even veel kennis van zaken aan het gesprek kunnen deelnemen. Als het College zelf in detail
uitleg wil geven over de stand van zaken, ontvangen wij dit ook graag schriftelijk, tenminste één
dag voorafgaand aan de afspraak en met verwijzing naar de relevante stukken.
B. Verder zouden wij graag in elk geval de volgende punten op de agenda hebben staan:
1. De wijzigingen in het aanbod van de FGw die reeds in 2015 van kracht worden
Wij zijn van mening dat er nu reeds ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat daar
voldoende tijd voor genomen wordt. Daarom roepen wij het College op om op de begroting voor volgend
jaar de noodzakelijke financiële ruimte voor de FGw te creëren.
2. Het proces van reorganisatie voor 2016
Wij zijn van mening dat er nog steeds onvoldoende tijd genomen wordt om de aanstaande
reorganisatieprocessen in goede banen te leiden, en dat er voor het recent ontwikkelde werkgroepenplan
nog steeds onvoldoende draagvlak bestaat.
3. Structurele aanpassingen in het allocatiemodel
Wij zijn van mening dat het huidige allocatiemodel teveel op rendementseisen gebaseerd is, wat de
continuïteit van opleidingen zowel binnen de FGw als daarbuiten steeds opnieuw in gevaar brengt.
Wanneer komend jaar de discussie over een nieuw allocatiemodel gevoerd wordt dienen kwalitatieve in
plaats van kwantitatieve analyses als uitgangspunt te worden genomen.

Dit betekent ook dat al deze punten open zijn voor discussie en u bereid bent het huidige beleid
te heroverwegen.
C. Tot slot willen wij graag dat deze bespreking toegankelijk zal zijn voor publiek. Humanities
Rally is in de eerste plaats een collectief dat ernaar streeft haar open karakter zo goed mogelijk
te waarborgen. Als locatie voor de bespreking stellen wij daarom het Universiteitstheater voor.
Aan de gesprekstafel zullen wij plaatsnemen met een delegatie van 5 personen, daarbij zouden
wij één van de docenten van de FGw als gespreksleider voor willen dragen.

In de hoop spoedig van u te horen,
Humanities Rally

