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Positief advies en instemming met aanvragen bestuurlijke rollen

Geachte decaan, beste Fred,
Met deze brief reageert de Facultaire studentenraad van de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FSR FGw) op de brief ‘Twee instemmingsverzoeken en twee
adviesaanvragen bestuurlijke rollen’ die het Faculteitsbestuur op 1 maart 2017 naar de
FSR FGw stuurde. In deze brief zullen de twee instemmingsverzoeken en twee
adviesaanvragen na elkaar behandeld worden in dezelfde volgorde als uw brief.
1.

Het gewenste functieniveau (ten minste Universitair Hoofddocent) komt
voor opleidingsdirecteuren te vervallen (advies).

De FSR FGw adviseert positief over dit voorstel.
2.

De
vermelding
van
onderzoeksdirecteuren,

het
functieniveau
van
hoogleraar
voor
onderwijsdirecteuren
en
de
facultaire

onderzoeksdirecteur
(instemming).

het

in
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De FSR FGw stemt in met deze wijziging en is verblijd dat u hiertoe besloten heeft.
3.

De benoemingsprocedures zoals beschreven in het faculteitsreglement
wordt aangevuld zoals verwoord in bijlage 2 van uw brief van 1 maart 2017
(instemming).

De FSR FGw stemt in met deze toevoeging en denkt dat deze de transparantie van de
sollicitatieprocedures ten goede zal komen.
4.

Er

wordt

een

gewijzigd

onderwijsdirecteuren (advies).
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voor

de

Facultaire Studentenraad
[DOCUMENTTITEL INVOEREN]

De FSR FGw adviseert positief op deze wijziging, mits de volgende ei genschap wordt
gewijzigd in de functieprofielen van bestuurders:
“organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren en gehoord
wordt zodat er een goed draagvlak ontstaat;.”
De FSR FGw is van mening dat het woord iedereen het beste vervangen kan worden door
studenten en medewerkers zonder beleidsfunctie. Het is niet mogelijk om daadwerkelijk
iedereen te betrekken in een besluitvormingsproces (alle studenten en medewerkers). Het
is echter wel belangrijk dat een representatieve groep wordt gevraagd om bijdrage te
leveren, dus ook mensen die zich niet met beleid bezighouden, maar wel invloed van het
beleid ondervinden. Het is beter om expliciet te maken wie er bij het
besluitvormingsproces betrokken moet worden, zodat je er geen verschillende
interpretaties zijn van het woord iedereen. Er is nogal een verschil tussen ‘iedereen van de
opleidingsdirecteuren’ en ‘iedereen van de betrokkenen’. De FSR FGw is benieuwd naar uw
mening over deze voorgestelde wijziging.
Tevens is de FSR FGw blij dat u besloten heeft om in artikel 3 van de bijlage van het
faculteitsreglement vast te leggen dat het studentlid van de betreffende raad zitting neemt
in de sollicitatiecommissie van onderwijsdirecteuren en dat een promovendus uit de PhD council zitting neemt in de sollicitatiecommissie van onderzoeksdirecteuren. De FSR FGw
ziet het instemmingsverzoek voor deze wijziging graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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