
 

 

Artikel 12 

1. Ten behoeve van de afstemming en coördinatie van het facultaire beleid en de voorbereiding van 
besluitvorming stelt de decaan onder zijn voorzitterschap een algemene vergadering in, waaraan in elk 
geval wordt deelgenomen door de afdelingsvoorzitters, de onderwijsdirecteuren, de facultaire 
onderzoekdirecteur, de opleidingsdirecteuren en de onderzoekdirecteuren van de Research Schools. De 
ondernemingsraad en de studentenraad ontvangen de agenda en de vergaderstukken voor de algemene 
vergadering en kunnen deze met een vertegenwoordiging van elk maximaal twee leden bijwonen. 

2. De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. 
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Geachte Decaan, beste Fred, 

 

Op donderdag 6 december jongstleden heeft de medezeggenschap van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen met veel plezier de presentatie van de begroting van de Faculteit bijgewoond. Het 

betrof een PowerPoint presentatie, begeleid door een uitleg van Youssef Achahbar, hoofd Financiën& 

Control FGw. 

 

Het bestuur van onze faculteit heeft deze presentatie omgedoopt tot Algemene Vergadering in de zin van 

artikel 12 van het Faculteitsreglement en als zodanig geagendeerd. De opzet, de voorbereiding en het 

algehele karakter van deze presentatie maken echter dat die op geen enkele wijze kan worden beschouwd 

als een reglementaire Algemene Vergadering. 



 

Pagina 2 ~ 2 

 

 

De Facultaire Studentenraad en de Ondernemingsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

kunnen beide dan ook niet anders dan constateren dat geen sprake is geweest van een Algemene 

Vergadering in de zin van artikel 12 van het Faculteitsreglement. Graag zien zij dat alsnog op korte 

termijn, aan het begin van het tweede semester, een eerste AV wordt gehouden waarvan de 

medezeggenschap hoopt betrokken te worden bij het vaststellen van de agenda en gesprekspartner te zijn 

in een open discussie tussen de vertegenwoordigers van de verschillende bestuurslagen. De 

medezeggenschap constateert vooralsnog dat er geen momenten in het jaar zijn dat het faculteitsbestuur 

in overleg treedt met de afdelingsvoorzitters, de onderwijsdirecteuren, de facultaire onderzoekdirecteur, 

de opleidingsdirecteuren, de onderzoekdirecteuren van de Research Schools en een afvaardiging van de 

facultaire medezeggenschap. De OR en FSR hopen dat middels het herdefiniëren van de AV dit onderlinge 

overleg hernieuwd kan worden. 

 

Voor een sterke Faculteit der Geesteswetenschappen en een duurzame en optimaal presterende docenten- 

en studentenpopulatie is het van groot belang dat de medezeggenschap wordt betrokken bij de 

afstemming en coördinatie van het beleid en bij de voorbereiding van besluitvorming. Wij verheugen ons 

dan ook op een spoedig bijeenkomen aan het begin van het tweede semester. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de FSR FGw,  

 

 

 

Nuria Zantman 

(voorzitter FSR FGw) 

 

Namens de OR FGw, 

 

 

 

 

Gerwin van der Pol 

(voorzitter OR FGw) 

 


