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Geachte decaan, beste Fred,

Op de overlegvergadering van 22 maart 2018 begreep de Facultaire Studentenraad van de
Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) dat hij u voorstellen kon doen toekomen voor
het aanpassen van de vacature voor het studentlid van het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der
Geesteswetenschappen. De FSR FGw zet in deze brief zijn voorstellen uiteen.
In de vacature voor het studentlid van 2017-2018 stonden de vorige punten opgesomd:
10. Werkzaamheden / Projectomschrijving
Het student-lid levert een bijdrage aan het facultaire onderwijs-, onderzoeks- en
personeelsbeleid. Dit doe je door in vroeg stadium in verschillende settings mee te praten
en te denken over bestuurlijke kwesties.
Je participeert actief in de vergaderingen van het DB en brengt een
studentenperspectief in bij de besluitvorming.
Je bent lid van de Raden, de overlegorganen van de onderwijsdirecteuren en de
opleidingsdirecteuren. Ook hier breng je naar voren hoe studenten over bepaalde
plannen en ideeën denken. De taken van de Raden omvatten o.a.: beleid ontwikkelen
ten aanzien van het onderwijsaanbod, studiesucces, kwaliteitszorg,
studiebegeleiding, etc.
Je vervult een netwerkfunctie tussen het bestuur, de Facultaire studentenraad,
opleidingscommissie en studieverenigingen. Je functioneert als student-lid
onafhankelijk, maar het is belangrijk dat je door deze contacten te onderhouden zo
goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er onder studenten leeft.
Je onderhoudt als student-lid van de FGw contacten met andere studentleden van
faculteiten geesteswetenschappen in het land. Met hen vergader je ongeveer eens
per zes weken over thema’s die van faculteitsoverstijgend belang zijn.

-

Ten slotte word je als student-lid gevraagd je mening te geven in verschillende
dossiergroepen waar in kleiner verband wordt nagedacht over oplossingen voor
onderwijsproblematiek van verschillende aard.

De FSR FGw adviseert u om:
• ‘Je participeert actief in de vergaderingen van het DB en brengt een
studentenperspectief in bij de besluitvorming’ aan te passen naar ‘Je participeert
actief in de vergaderingen van het DB en brengt een kritische blik vanuit jezelf als
student in bij de besluitvorming’. Concreet betekent dit dat ‘studentenperspectief’
vervangen wordt door ‘een kritisch blik vanuit jezelf als student’.
• ‘Ook hier breng je naar voren hoe studenten over bepaalde plannen en ideeën denken’
aan te passen naar ‘Hier breng je naar aanleiding van bepaalde plannen en ideeën
aandachtspunten naar voren die volgens jou voor studenten van belang kunnen zijn.’
De FSR FGw is van mening dat deze aanpassingen de vacature en daarmee de functie zullen
verbeteren. De FSR FGw is van mening dat één persoon onmogelijk vanuit alle studenten kan
spreken. Bovendien denkt de FSR FGw dat wanneer er wordt aangenomen dat het studentlid het
studentenperspectief vertegenwoordigd het gevaar is dat het lijkt alsof ‘studenten’ gehoord zijn,
terwijl alleen het studentlid is gehoord. De FSR FGw is, net als u, van mening dat het wel belangrijk
is dat er een student meepraat binnen de zeggenschap van de faculteit. De FSR FGw raadt u
daarom aan de nadruk meer te leggen op het perspectief van de student die op dat moment in
functie is in tegenstelling tot ‘het studentenperspectief’ in het algemeen.
In verband met het korte tijdpad hoort de FSR FGw graag spoedig van u. De FSR FGw gaat graag
in gesprek over zijn voorstel.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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