
 

 

 

Geachte Centrale Studentenraad, Beste Pim,  

 

 

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) is van 

mening dat alleen voorstel D, zoals gepresenteerd in de ‘Memo Decaanbenoeming: Voorstel tot 

bestendiging decaanbenoemingen aan de Universiteit van Amsterdam’, op moet worden 

genomen in het Universiteitsreglement. De andere voorstellen wil de FSR FGw niet in het 

Universiteitsreglement. In deze brief zal de FSR FGw toelichten waarom hij denkt dat dit het beste 

is. Het is belangrijk op te merken dat de FSR FGw graag ziet dat de mogelijkheid wordt onderzocht 

om in het Faculteitsreglement de wijze van benoeming vast te leggen, zodat iedere faculteit een 

(eigen) vastgelegde manier van benoemen kan hebben. 

 

Allereerst ziet de FSR FGw veel nadelen in de precommissie. Het is erg onduidelijk wie er precies 

in de commissie zitten en wie er dus invloed hebben op welke manier van benoemen er zal 

worden gebruikt. De FSR FGw denkt dat het daarom beter is om één manier vast te stellen, in 

plaats van dat dit aan de precommissie over te laten. Verder lijkt ook de procedure voor het 

samenstellen van de commissie onduidelijk. De FSR FGw denkt kortom dat de precommissie te 

veel invloed heeft terwijl er veel onduidelijkheden zijn rondom de precommissie.  
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Ten tweede licht de FSR FGw graag toe waarom hij denkt dat juist voorstel D vast moet worden 

gelegd in het Universiteitsreglement. Dit voorstel spreekt de FSR FGw aan wegens de optelsom 

van voordelen die niet aanwezig is bij de andere voorstellen. Zo is het goed dat er evenveel 

medezeggenschap (inclusief voordrachten van de medezeggenschap) als bestuurders aanwezig 

zijn in de adviescommissie. Het spreekt de FSR FGw ook erg aan dat er een student op voordracht 

van de FSR in de adviescommissie zal komen. Bovendien vindt de FSR FGw het positief dat er een 

FSR-lid en een lid uit de Facultaire Ondernemingsraad in de sollicitatiecommissie zullen 

plaatsnemen. Tevens spreekt het de FSR FGw aan dat er sprake is van een presentatie aan de 

facultaire gemeenschap en dat deze presentatie plaatsvindt voordat de draagvlakgesprekken 

worden gevoerd. Op deze manier kunnen punten die in de presentatie naar voren komen worden 

meegenomen in de draagvlakgesprekken. Dit bevordert de invloed die de draagvlakgesprekken 

uit kunnen oefenen en de mate waarin tijdens de draagvlakgesprekken de mening van de 

facultaire gemeenschap kan worden meegenomen. Ook is de FSR FGw positief over het aantal 

draagvlakgesprekken dat zal plaatsvinden. Als laatste is het in de ogen van de FSR FGw goed dat 

de draagvlakgesprekken met de delegatie van ‘leidinggevenden’ zullen plaatsvinden met 

willekeurig geselecteerde mensen. Dit zorgt ervoor dat er een bredere groep wordt betrokken bij 

de benoeming van decanen.  

 

De FSR FGw hoopt dat de Centrale Studentenraad tegenover het College van Bestuur zal pleiten 

voor het opnemen van Voorstel D en tegen het opnemen van de andere voorstellen in het 

Universiteitsreglement. Indien u vragen heeft over de argumentatie die in deze brief naar voren 

komt of de redenen om niet de andere voorstellen op te nemen, dan hoort de FSR FGw dat graag. 

 

Namens de FSR FGw, 

 

 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


