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Geacht College, 
 
Afgelopen week werd de HvA het middelpunt van de landelijke media-aandacht naar aanleiding 
van het besluit van twee faculteiten om Folia magazine tijdens de open dag van 12 maart uit de 
bakken te verwijderen. 
 
Als CMR zijn wij van mening dat dit een zeer onverstandig besluit is geweest en wij betreuren de 
gevolgen van deze beslissing zeer. Het verwijderen van de Folia tijdens de open dag zien wij als 
een ongewenste vorm van censuur, betuttelend en niet passend bij de HvA waar doorgaans veel 
ruimte is voor diversiteit en vrijheid van meningsuiting.  
 
Tevens betreuren wij de schade die is ontstaan aan het imago van de HvA, intern en extern, en 
in het bijzonder de discussie die er is ontstaan rondom de eerlijkheid en geloofwaardigheid van 
een open dag aan de HvA. Het op vrijdag weghalen en op maandag weer terugleggen van de 
Folia doet afbreuk aan het eerlijke beeld dat een open dag vooral zouden moeten geven aan 
studenten die zich aan het oriënteren zijn op een studie. 
 
Wat er nu precies op de cover van de Folia staat, in de inhoud van de Folia zelf of hoe dit op de 
open dag zelf verder is geëscaleerd met een protest vinden wij als CMR niet de kern van deze 
kwestie. Wij vinden het vooral van belang dat de CMR een goed inzicht krijgt in welke beslissingen 
er nu precies genomen zijn, door wie en op grond waarvan. Welke lessen de betrokkenen hiervan 
inmiddels hebben geleerd en welke afspraken we met elkaar kunnen maken over hoe we hier in 
de toekomst beter mee om kunnen gaan. 
 
In lijn met deze gedachte heeft de CMR aan u de volgende vragen: 
 

- Welke rol heeft het CvB gespeeld in de beslissing van de twee betrokken faculteiten om 
de Folia tijdens de HvA–open dag uit de schappen te halen? 

- Welke overwegingen heeft het CvB gehanteerd ten aanzien van het verlenen van 
goedkeuring aan dit besluit van de twee faculteiten?  

- Hoe gaat het CvB voortaan voorkomen dat door een beslissing van slechts twee 
faculteiten schade veroorzaakt wordt aan het imago van de HvA in zijn geheel en de open 
dagen van alle faculteiten in het bijzonder? 

- Welke maatregelen gaat het CvB nemen om te voorkomen dat met dit voorval geen 
precedent geschapen is voor faculteiten om in de toekomst besluiten van een gelijke 
strekking of met gelijke gevolgen te nemen? 

 
 
 
 
 
 



 
- Welk plan heeft het CvB om te communiceren aan de HvA gemeenschap, en via de 

landelijke media aan alle potentiële studenten van de HvA:  
- dat deze vorm van censuur binnen de HvA nooit meer zal voorkomen, 
- dat potentiële studenten kunnen rekenen op een eerlijke open dag in de gehele 

HvA, 
- en dat diversiteit en vrijheid van meningsuiting binnen de HvA niet ter discussie 

staat en dat hier zelfs heel veel waarde aan wordt gehecht. 
 
Graag zien wij uw spoedige reactie op deze brief tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de CMR,  
 
 
Dhr. M. Oldenhof 
Voorzitter CMR 2015-2016 
 
 


