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Geacht College,

Hartelijk dank voor de bespreking van de integratie van het Afrika Studiecentrum (ASC) als

interfacultair instituut. De Universiteitsraad adviseert positief op deze integratie. De Raad is
verheugd om te horen dat de Universiteit een toonaangevend instituut rijker is. Het ASC
sluit uitstekend aan bij de verschillende specialismen binnen de Universiteit op het gebied
van Afrika en versterkt het strategisch profiel van de Universiteit.

De Raad is zeer te spreken over het feit dat alle medewerkers worden overgenomen, dat
dezeffde arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven, en dat de medewerkers zelf de
integratie in de Universiteit ondersteunen. De Raad wil het College op het hart drukken om
er voor te waken dat de wijzevanbedrijfsvoering van het ASC op een zo kort mogelijke
termijn volledig aansluit bij de bedrijfsvoering van de Universiteit.

De decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt voorzitter van het bestuur dat
uit de decanen van de betrokken faculteiten bestaat. Aangezien Geesteswetenschappen een

omvangrijke faculteit is met een complexe structuur, raadt de Raad het College aan om erop
toe te zien dat de decaan deze functie ondanks zijn drukke taak goed kan bekleden.

De huidige personeelsvertegenwoordiging (PVT) van het ASC wordt omgezet in een

Dienstraad van het interfacultair instituut. De zittende leden van de PVT worden de leden
van de Dienstraad tot na de eerstvolgende verkiezingen. Het instituutsreglement moet
echter nog worden vastgesteld, waarbij de Dienstraad instemming heeft op het reglement.

De Raad adviseert het College om er op toe te zien dat de Dienstraad op tijd goed
omgeschoold wordt, zodat hij binnen de Universitaire medezeggenschap zijn rol in kan
nemen.
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De evaluatie van het ASC als interfacultair instituut vindt in 2019 plaats. De Raad blijft graag
tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen rond het ASC.

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter


