
 
 
 
 
 
                    
 
 

FACTSHEET - AFKORTINGEN  
 
 
AAA Amsterdam Academic Alliance 

Samenwerking tussen de UvA en VU, waar onder meer het omstreden plan voor de beta-
fusie uit voortkwam  

AC Administratief Centrum 

ACTA  Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (faculteit) 

ACASA Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeologie  
Afdeling binnen de FGw, in samenwerking met de VU 

ACLC Amsterdam Centre for Language and Communication (onderzoeksschool) 

ASCA  Amsterdam School for Cultural Analysis (onderzoeksschool)  

AFS Amsterdam Faculty of Science  
Enigszins omstreden plan van de VU en UvA om samen één bètafaculteit. Er is wel al een 
decaan aangesteld en studenten zijn zowel VU als UvA studenten, maar er is nog steeds 
verzet tegen een volledige fusie. 

AIEC Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie  
Adviseert CvB over richtlijnen mbt tot ethische aspecten verbonden aan werkzaamheden 
van de UvA  

ALV Algemene Ledenvergadering 

AMC Academisch Medisch Centrum (Faculteit) 

AS Ambtelijk Secretaris  
Iemand in de studentenraden die juridisch gezien aangesteld moet worden om notulen te 
maken van openbare vergaderingen zodat deze juridische status krijgen 

ASVA  ASVA studentenunie (algemene studenten vereniging amsterdam)  
Dit is de grootste studentenvakbond in Nederland en kende een activistisch verleden. In 
69 hebben zij het maagdenhuis bezet. Nu zijn ze twee keer gefuseerd met andere bonden 
en ze hebben zich uitgesproken tegen de Bungehuisbezetting. 

AUC Amsterdam University College 
liberal arts college, gezamelijk iniatief van de UvA en VU   

AVC Audiovisueel Centrum UvA 

AZ Academische Zaken 



De afdeling binnen het maagdenhuis die alles omtrent onderwijs en onderzoek regelt. 
Birgitte van Widershoven is hier het hoofd van. 

BC Bureau Communicatie 
centrale communicatiebureau van de UvA, dat onder meer het communicatiebeleid uitzet 
aka propagandamachine  

BG BinnenGasthuis (locatie) 

BH Bungehuis (locatie) 

BKO Basis Kwalificatie Onderwijs 
Bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, nodig om universitair onderwijs te 
kunnen geven  

BO Bestuurlijk Overleg (FNWI’s voor OV) 

BOL Bureau Onderwijslogistiek 
Planning en beheer collegezalen en apparatuur  

BSA Bindend Studieadvies 

CBO Centraal Bestuurlijk Overleg 
Overleg tussen de rector en alle medezeggenschapsorganen 

CMR Centrale Medezeggenschaps Raad (van de HvA) 
Medezeggenschapsorgaan van de gehele HvA, hierin zijn zowel studenten als docenten 
vertegenwoordigd. 

CEDLA Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (onderzoeksschool) 

CoBo Constitutieborrel 

COR Centrale Ondernemingsraad 
Medezeggenschapsorgaan voor medewerkers van de UvA 

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-label) 
Het CROHO-label is een voorwaarde voor de bekostiging van de opleiding vanuit de 
overheid en voor het uitschrijven van titels en diploma´s vanuit deze opleiding. Iedere 4/6 
jaar vindt er een CROHO kwaliteitstest plaats, om te kijken of de opleidingen nog wel aan 
de gestelde eisen voldoen. Zo niet, dan wordt de opleiding onder toezicht geplaatst (wat 
het geval is voor meerdere FGw studies)  

CS Centraal Stembureau 
Schrijft de verkiezingen uit voor de studentenraden en ondernemingsraden.  

CSR Centrale Studentenraad 
Medezeggenschapsorgaan voor studenten van de UvA. Zij overleggen met het CvB en 
hebben onder andere instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Zeven leden 
zijn direct verkozen, 7 zijn afgevaardigden van facultaire studentenraden (die van FGw is 
Yvo Greydanus van HR). Voorzitter is Naomi Appelman. 

CV Commissievergadering 
Binnen een raad zijn er commissies. Zij vormen zelf oordelen die ze aan de hele raad 
voorleggen 



CvB College van Bestuur 
uitvoerend bestuur van de UvA en de HvA. Bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter 
(doet ook vastgoed)[nu Hans Amman], Rector Magnificus (van de UvA)[Dymph van den 
Boom, stopt in januari] en rector van de HvA [Huib de Jong]. 

DB Dagelijks Bestuur 
Kan van een Faculteit zijn (dan ookwel FB) of van een raad. 

DIV Dienst Informatievoorziening 
hier kun je archiefstukken opvragen enzo 

DNU De Nieuwe Universiteit 
studenten van alle faculteiten die zich hebben verenigd en zich verzetten tegen de huidige 
bestuurscultuur en maatregelen die enkel gebaseerd zijn op financiëel beleid. 

DvhJ Docent van het Jaar 
elk jaar wordt een verkiezing georganiseerd voor de beste docent van het jaar.  

FB Faculteits Bestuur 

FdR Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

FEB Faculteit Economie & Bedrijfskunde 

FGw Faculteit der Geesteswetenschappen 

FMG Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen 

FNWI Faculteit Natuurkunde Wiskunde & Informatica 

FOCB Facultaire Opleidings Commissie Bijeenkomst 

FowB Facultair Onderwijsberaad  
informeel besluitend orgaan m.b.t. onderwijszaken, waar in ieder geval de hoofden 
onderwijs deel van uitmaken  

FS Facility Services  
Regelen alle voorzieningen in gebouwen, van tafels en stoelen tot computers.  

FSP Facultair Strategisch Plan  
6-jarenplan dat het faculteitsbestuur opstelt adhv het centrale instellingsplan. Bevat 
doelstellingen (KPI) en beleidsvoornemens  

FSR Facultaire Studentenraad 
medezeggenschapsorgaan van studenten. Verschilt per faculteit en wordt elk jaar gekozen 
door studenten van die faculteit. Ze houden zich bezig met zaken die de faculteit aangaan 
en hebben overleggen met het Faculteitsbestuur. Het is ook hun taak contact te houden 
met de rest van de studenten op de faculteit die zij vertegenwoordigen.  

Fte Full time equivalent 
maat om contracturen in te meten voor docenten. 

GA General Assembly 
een bijeenkomstvorm waar RethinkUvA, DNU en UoC gebruik van maken. Het is een 
laagdrempelige bijeenkomst waar zo ongeveer alles besproken wordt waar de betreffende 
groep zich mee bezig houdt. 



GALOP  Gezamenlijke Actiegroep Logistieke Onderwijsprocessen 
Dit is eigenlijk de grote centralisatiemoter van de UvA. Hier werd Matching bedacht 
bijvoorbeeld. 

GOR Gemeenschappelijke Ondernemingsraad 
OR van de diensten 

GV Gemeenschappelijke Vergadering 
vergadering tussen de ondernemingsraad en studentenraad. Dit kan op facultair niveau, 
maar wordt voornamelijk gebruikt over de Centrale Ondernemingsraad (COR) en Centrale 
Studentraad (CSR) 

HR Humanities Rally 

HRM  Human Resource Management 
afdeling binnen de UvA die zich richt op HET ONTSLAAN VAN DOCENTEN  

HvA Hogeschool van Amsterdam 
De hogeschool deelt het College van Bestuur met de UVA 

HVP Huisvestingsplan 
meerjarenplannen van de UvA over hoe de huisvesting eruit moet zien. Plannen over 
bijvoorbeeld de binnenstadcampus (Binnengasthuisterein, bushuis spinhuis) staan hier. 

IAO Informeel Agenda Overleg 
Overleg tussen bestuurders en bestuur van een raad over de agende voor de daarop 
volgende OV  

IC Informatiseringscentrum 

IIS Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

ISO Interstedelijk Studenten Overleg: naar eigen zeggen de grootste landelijke 
studentenorganisatie die de algemene belangen van de studenten behartigen  
 

 

JZ Juridische Zaken 
Afdeling van het maagdenhuis dat over juridische dingen gaat. Hoofd hiervan is Miek 
Krol 

K&C   Kunst- en Cultuurwetenschappen: afdeling vd faculteit 

KHI Kunsthistorisch instituut: de oude locatie van Kunstgeschiedenis op de herengracht. 

KPI Key Performance Indicator 
rendementsindicatoren. Aan de hand van doelstellingen kan men beoordelen of zij erin 
slaagt de geplande strategie waar te maken. KPIs zijn zowel opgenomen in het centrale 
instellingsplan, als in het Facultair Strategisch Plan (6-jarenplan van de faculteit)  

LOF Landelijk Overleg Fracties 
landelijk netwerk van fracties en raden, gelieerd aan de LSVb en in samenwerking met 
SOM (Studenten Overleg Medezeggenschap)  

LSVb   Landelijke Studentenvakbond 
organisatie waar studentenvakbonden zich bij aansluiten zoals ASVA.  



Master-
plan 

Plan vanuit de GSH voor de hervormingen van het FGw-Masteronderwijs, inclusief 
bezuiniging van 2,2 miljoen   

MH Maagdenhuis (locatie waar het CvB zit en andere centrale faciliterende organen) 

MOS Model opleidingsinstituut 

 
mOER Model Opleidings en Examenreglement (zie ook OER) 

centraal geregeld document waarin (stricte) richtlijnen staan waar alle faculteiten zich aan 
moeten houden met betrekking tot de invulling van de OER, waarin staat hoe opleidingen 
eruit zien 

MT Management Team 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisati 

 Instituut dat rechten uitdeelt aan universiteiten en opleidingen om diploma’s te 
verstrekken. 

NWO   Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  
Afdeling van ministerie van Onderwijs, deelt beurzen uit voor onderzoeksprojecten, ‘de 
tweede geldstroom’ in de begroting 

NSE Nationale Studenten Enquête  
Jaarlijks landelijk onderzoek in opdracht van ministerie van OCW 
 

OBP Ondersteunings- en beheerspersoneel 
 

OC Opleidingscommissie  
bestaan voor de ene helft uit studenten en de andere docenten, en draagt zorg voor de 
onderwijskwaliteit. Brengt advies uit over de OER en uitvoering daarvan. 

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

 
O&F (Commissie) Organisatie & Financiën  

een commissie in sommige FSR’en en de CSR 
 

 
O&O 

(Commissie) Onderwijs & Onderzoek  
een commissie in sommige FSR’en en de CSR 

OER Onderwijs- en Examenregeling  
hierin staat informatie over de opleiding. Van de rechten van studenten op herkansing 
en dergelijk tot welke vakken worden aangeboden. De opleidingscommissie (OC) heeft 
adviesrecht over onderwijsinhoudelijke punten, de FSR instemmingsrecht over 
facilitaire punten. 

OMHP Oudemanhuispoort 
 locatie, FGw en FdR, maar rechten gaat op langer termijn ook naar REC 

OR Ondernemingsraad: medezeggenschapsorgaan voor docenten van de UvA. Verschilt 
per faculteit.  
 

OWI Onderwijsinstituut (vooral op FMG) 
PBO Periodiek Bestuurlijk Overleg  

overleg tussen de rector en één decaan 
 
PCH 

PC Hoofthuis (locatie)  
FGw, wordt gespeculeerd over verkoop 

P&O Personeel en organisatie (commissie van de ondernemingsraad en voormalige FSR) 
Profiel2016 Beleidsplan dat in 2015 werd gelekt, betreffende hervormingen en bezuinigingen 



binnen de FGw. De BA zou hierbij ofwel worden omgezet tot 5/6 brede 
bachelorschools, ofwel omgevormd worden tot liberal arts programma. Ook de MA 
zou herzien worden; veel programma’s zouden geschrapt worden, de rMA gereduceerd 
tot 5/6. Directe aanleiding voor het oprichten van Humanities Rally.  

PV Plenaire Vergadering  
openbare vergadering van de facultaire of centrale studentenraad of ondernemingsraad. 
Iedereen mag daar bij zitten, maar je mag niets zeggen. 
 

REC Roeterseiland Complex (locatie)  
hier zitten FEB en FMG 

Rethink 
UvA 

Docenten die zich verenigd hebben tijdens de protesten vorig jaar en (vaak samen met 
studenten) zich inzetten voor de idealen van het protest. 
 

rMA Research Master  
RvT Raad van Toezicht  

toezichtsorgaan dat wordt aangesteld door de minister van onderwijs. Moet controleren 
van het CvB doet [goedkeuren begroting] en een nieuw CvB benoemen zodra de 
termijn van de bestuursleden afloopt. Voorzitter is VVD’er en ex-minister Atzo 
Nicolaï. 

 
RvA 

Raad van Advies 
Een groep oud-raadsleden waar de FSR of CSR op terug kan vallen bij moeilijke 
beslissingen. Zijn vaak aan het afstuderen of net afgestudeerd. [Zit dus vol met MEI’ers 
en oude medezeggenschap, maar kan nuttig zijn voor raadsleden] 

SCAU   Stichting Collectieve Actie Universiteiten  
stichting die zich verzette tegen de verhoogde tarieven voor een tweede studie. Daagde 
in 2011 verschillende Nederlandse universiteiten voor de rechter om de hoogte van de 
instellingstarieven te bevechten 

SIC Student Informatie Centrum 
 

SIS Studenten Informatiesysteem  
digitaal systeem waarin eigenlijk alles wordt opgeslagen met betrekking tot je 
studievoortgang. Ook meldt je je via SIS aan voor vakken. 

SoCo sollicitatiecommissie 
 

SP Science Park  (locatie)  
FNWI en daar dichtbij ook AUC 
 

SVO Studieverenigingenoverleg 
 

SR Studentenraad 
SRO Studentenradenoverleg: overleg tussen voorzitters & vicevoorzitters van de 

verschillende raden 
 

StS Studentenservices  
biedt veel verschillende diensten, van info over collegegeld en inschrijvingen tot 
individuele begeleiding en advies 

SV Studievereniging 
 

Talenplan Het hervormingsplan voor de talen, waarin de nieuwe grondstructuur TCR wordt 
aangehouden. Dit betekent meer gedeelde vakken, minder keuzeruimte, minder 
taalverwerving ECT.  

 
TV 

Technisch Voorzitter 
faciliteert vergaderingen 

TCC Taal, Communicatie en Cognitie 



Onderdeel van het Talenplan, nog in ontwikkeling   
TCR Taal, Cultuur en Regiostudies 

Nieuwe grondstructuur van de talen, onderdeel van het Talenplan. Vanaf september 
2016 volgen Italiëstudies, Midden-Oostenstudies, Scandinavistiek deze structuur; het 
jaar daarop zullen de andere talen volgen (nog onbekend in welke samenstelling).  

UB Universiteitsbibliotheek (locatie) 
UCO Universitaire Commissie Onderwijs  

hier zitten UvA ambtenaren en de CSR in. Houdt zich voornamelijk 
onderwijsinhoudelijk bezig 

UoC University of Colour 
groepering die ontstaan is bij de protesten van 2015 die strijdt voor dekolonisering van 
de universiteit. Ze zetten zich in om racisme en discriminatie op de universiteit tegen te 
gaan, ze zetten zich in voor een divers curriculum waar ook niet-westerse 
onderwerpen/auteurs worden behandeld.  
 

UR Universiteitsreglement 
hierin staat beschreven hoe de universiteit eruit ziet. Wie benoemt decanen en hoe zit 
de medezeggenschap eruit 

USR Universitaire Studentenraad Vrije Universiteit 
 

UvA Universiteit van Amsterdam 
 

V&C (Commissie) Voorlichting & Communicatie in sommige FSR’en en de CSR 
 

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
overlegorgaan van verschillende Nederlandse universiteiten. Samen de lobbygroep naar 
Den Haag en de EU. Als de minister een plan heeft voor de Uni’s overlegt hij eerst met 
de VSNU. En ook: werkgeversorganisatie van de Nederlandse unversiteiten. 
Studententegenhanger is LSVb 

VU Vrije Universiteit 
de andere universiteit. Op veel fronten wordt samengewerkt, bijvoorbeeld bij 
oudheidkunde op de FGw, de bestuurlijke fusie AMC en VUmc. Kan beter, kijk 
bijvoorbeeld naar de fusie van de beta-faculteiten. slechts op het nippertje 
tegengehouden door de GV (COR&CSR) 

VUmc Vrij Universiteit medisch centrum 
geneeskunde faculteit en ziekenhuis van de VU, voorzitter is Wouter Bos 

VZO Voorzittersoverleg 
 

 
WHW   

Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.  
Hierin staan rechten van de medezeggenschap uitgelegd en wat er in de OER moet 
staan. 
 

WO Wetenschappelijk Onderwijs 
 

WP Wetenschappelijk Personeel 
 

 
 
 
 
 
 

 



Personen die we vaak bij de naam noemen 
 
Hans Amman  vice-voorzitter van het CvB, is ook verantwoordelijk voor het vastgoed beleid 
van de UvA en HvA 
 
Dymph van den Boom  interim-voorzitter van het CvB en Rector Magnificus van de UvA 
 
Jet Bussemaker  minister OCW (onderwijs) 
 
Huib de Jong  rector van de HvA 
 
Louise Gunning ex-voorzitter van het CvB 
 
Frank van Vree  decaan van de FGw 
 
Gerard Nijsten  Directeur bedrijfsvoering van de FGw 
 
Marjolein Blaauboer  Bestuurssecretaris FGw 
 
Jan Willem van Henten  Directeur GSH  
 
Jonneke Bekkenkamp Voorzitter van de OR FGw en afgevaardigde van de FGw in de COR. Zit in 

DB van COR 
 
Eberhart van der Laan burgemeester van Amsterdam (PvdA) 
 
Jasper van Dijk  woordvoerder onderwijs voor de SP 
 
Naomi Appelman voorzitter CSR namens de Decentralen  
 
Gijs Doeleman   vice-voorzitter CSR namens de Decentralen  
 
 
 
	


