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1. Hoopgevende ontwikkelingen  

Op 15 mei is met grote meerderheid in de Tweede Kamer een motie aangenomen ter 

versterking van de medezeggenschap aan de universiteiten (zie http://platform-hnu.nl/grote-

meerderheid-tweede-kamer-zonder-medezeggenschap-geen-accreditatie-in-hoger-onderwijs/). 

Wat ons betreft een eerste, maar verheugende stap in de goede richting. Ook is er sprake van 

een toename van studentenacties tegen de doorgeslagen bureaucratisering en hiërarchisering 

(zie bv. http://platform-hnu.nl/bezetting-op-amsterdam-science-park/). H.NU wil de al 

bestaande samenwerking met studenten uitbreiden en versterken. Meer algemeen blijkt uit de 

diversiteit van reacties, activiteiten, discussies en publicaties een blijvende interesse in de 

visie van H.NU en verwante groepen op de huidige en toekomstige universiteit. 

 

 

2. Activiteiten rond de opening van het academisch jaar  

Rond de opening van het academisch jaar (maandagmiddag 1 september a.s.) zullen simultaan 

acties plaatsvinden op een groot aantal universiteiten. H.NU coördineert deze acties en 

fungeert hier als platform: welke precieze vorm de acties aannemen, hangt af van de lokale 

initiatiefnemers. Wel hebben we een Nederlands- en Engelstalige flyer gemaakt (zie de 

bijlagen), die in deze (of in een lokaal aangepaste vorm) verspreid kan worden.  

 

Hieronder geven we een, nog voorlopig, overzicht van activiteiten aan de verschillende 

universiteiten. Voor deelname en info: neem per email contact op met genoemde 

contactpersonen. 

 

1. Amsterdam - VU: flyeren; contact Pieter Wagenaar (f.p.wagenaar@vu.nl). 

2. Amsterdam - UvA: flyeren plus ludieke acties in samenwerking met studenten; contact 

Karen Vintges (k.v.q.vintges@uva.nl). 

3. Leiden: flyeren; contact Martine Prange (m.s.prange@hum.leidenuniv.nl). 

4. Nijmegen: flyeren plus eventuele andere acties; contact Eric Boot (e.boot@jur.ru.nl). 

5. Maastricht: een alternatieve opening van het academisch jaar; contact René Gabriëls 

(r.gabriels@maastrichtuniversity.nl).  

6. Rotterdam: flyeren (met of zonder toga); contact Fred Muller (f.a.muller@fwb.eur.nl). 

7. Tilburg: flyeren en vervolgacties rond de petitie Put Researchers First, For a Better 

Tilburg University; contact Tamara Metze (t.metze@uvt.nl). 

8. Utrecht - UvH: flyeren plus aandacht in officiële openingstoespraak door Trudy Dehue; 

contact Harry Kunneman (h.kunneman@planet.nl). 

9. Twente: polderactiviteiten via medezeggenschapsorganen (vanaf het nieuwe academisch 

jaar); contact Rob Hoppe (r.hoppe@utwente.nl). 

10. Wageningen: polderactiviteiten via medezeggenschapsorganen en discussiegroepen (vanaf 

het nieuwe academisch jaar); contact Cor van der Weele (cor.vanderweele@wur.nl). 

11. Op dit moment is nog niets bekend over Delft, Eindhoven. Groningen en Utrecht (UU). 

Initiatieven zijn welkom. 

 

 

3. De H.NU-laureaat 2014 is …. 

Op 15 augustus liep de inzendtermijn af voor onze prijsvraag voor de wetenschapper die het 

langst in tijdelijke dienst is. De eerste prijs (vervoer per auto met eigen chauffeur naar een 

door H.NU georganiseerde feestelijke academische gelegenheid dit najaar) is gewonnen door 
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Dr. Andrel Linnenbank (304 maanden), maar ook Babbage verdient met 303 maanden een 

eervolle vermelding. Voor de prijsuitreiking, zie het volgende punt. 

 

 

4. Petitie en landelijke bijeenkomst 

In de loop van dit academische jaar organiseert H.NU een bijeenkomst, als startpunt van een 

landelijke petitie aan de Tweede Kamer. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het 

probleem van de grote aantallen tijdelijke werknemers aan de universiteiten. In dat kader zal 

ook de prijsuitreiking aan de H.NU-laureaat 2014 plaatsvinden. Meer hierover volgt. 

 

 

5. Steun voor H.NU 

Tot slot: de doelstellingen van H.NU worden nog steeds ondertekend op de website door 

collega’s uit het hele land, zonder dat we daar veel voor doen − maar het kan geen kwaad om 

mensen nog op die mogelijkheid te attenderen.  

 

Voor reacties: contact@platform-hnu.nl  
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