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Voorstel van de medezeggenschapsraden van de UvA-HvA aangaande de benoemingsprocedure CvB-leden
UvA-HvA

Voor wat betreft de benoemingsprocedure inzake voorzitter CvB stellen wij de volgende procedure
voor:
1. CvB/COR/CSR/CMR formuleren een lijst met gewenste eigenschappen voor een voorzitter
CvB waarbij ze zich laten adviseren door een externe recruiter.
2. Deze eigenschappen worden voorgelegd aan de HvA-UvA gemeenschap waarbij:
a. de gemeenschap de urgentie van de gewenste eigenschappen kunnen aangeven
(bijv. via concrete crowd sourcing taak: rangschik de gegeven eigenschappen naar
belangrijkheid)
b. de gemeenschap andere en nieuwe gewenste eigenschappen kunnen toevoegen
(bijv. via concrete crowd sourcing taak: voeg t1ee eigenschappen die niet gegeven zijn maar
die volgens u wel belangrijk zijn toe aan de lijst met gewenste eigenschappen)
3. Op basis van de eigenschappen die op basis van punt 2 zijn geformuleerd wordt een
vacature geschreven die zowel openbaar zal worden uitgezet en indien nodig een recruiter
wordt ingeschakeld. COR, CSR en CMR hebben instemming op het geformuleerde profiel.
4. Een sollicitatiecommissie die tenminste bestaat uit: 1 lid COR, 1 lid CSR, 1 studentlid CMR, 1
medewerkerslid CMR en de RvTs UvA en HvA, mogelijk bijgestaan door een externe
recruiter, maakt uit alle sollicitaties een selectie en vervolgens uiteindelijk een keuze voor 1
kandidaat
5. Deze kandidaat wordt voorgesteld ter consultatie aan:
a. De overige leden van het CvB
b. De decanen van HvA en UvA
c. De directeuren van HvA en UvA
6. Deze kandidaat wordt gepresenteerd aan de COR, CSR en CMR.
7. De nieuwe VZ CvB vraagt de HvA-UvA gemeenschap in een bijeenkomst om vertrouwen
vooraf en verantwoording achteraf en houdt een openbare voorstellingspresentatie voor de
HvA-UvA gemeenschap
8. De benoeming wordt ter instemming voorgelegd aan de COR, CSR en CMR
9. De RvT benoemt de nieuwe VZ CvB
Voor wat betreft de benoemingsprocedure rectoren HvA en UvA stellen wij de volgende aanpassing
op de hierboven geformuleerde procedure voor:
I.
II.

Bij de benoeming van de HvA rector bestaat de sollicitatiecommissie uit tenminste vier leden
CMR, twee leden COR-CSR en de RvT
Bij de benoeming van de UvA rector magnificus bestaat de sollicitatiecommissie uit tenminste
twee leden COR, twee leden CSR, twee leden CMR en de RvT

