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Geachte Raad,

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 12 juni 2019 betreffende het faculteitsreglement. 
Dit advies hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 9 juli 2019 gezamenlijk besproken.

Hartelijk dank voor uw advies. In uw advies kaart u een viertal onderwerpen aan. Hieronder vindt u 
per onderwerp mijn reactie.

1. Adviesrecht voor FSR bij voorgenomen benoeming onderwijsdirecteur/ deelname in 
benoemingsadviescommissie.
Wettelijk gezien heeft u geen medezeggenschapsrechten bij de benoeming van een 
onderwijsdirecteur. Desalniettemin heeft de FSR FMG hoorrecht bij de benoeming van een 
onderwijsdirecteur, dit staat zo geregeld in ons faculteitsreglement. Dit betekent dat de decaan 
de FSR hoort over de voorgenomen benoeming. Het hoorrecht voor de FSR is m.i. voldoende, 
dit is de afgelopen járen ook gebleken, en ik zie geen reden om dit uit te breiden naar 
adviesrecht/dan wel deelname in een benoemingsadviescommissie.
Voor de positie van onderwijsdirecteuren worden er in de regel alleen kandidaten binnen de 
faculteit gezocht, en niet van buiten (zoals bij de benoeming van een decaan). De spoeling is 
hierdoor veel dunner. Het benoemingsproces is, derhalve, in grote lijnen als volgt ingericht: de 
afdelingsvoorzitter gaat opzoek naar een geschikte kandidaat, iedereen mag zijn interesse 
kenbaar maken. Als er een geschikte kandidaat is gevonden, dient er binnen het domein een 
draagvlak-onderzoek gedaan te worden. Daarna kan deze persoon voorgedragen worden aan de 
decaan, waarna de OR advies wordt gevraagd en de FSR wordt gehoord.
Bij de benoeming van de onderwijsdirecteur is het vooral belangrijk dat er voldoende draagvlak 
is binnen het domein/de afdeling. Dit is dan ook een voorwaarde binnen de 
benoemingsprocedure.
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2. Informatierecht voor de FSR aangaande de voorgenomen benoeming van 
onderzoeksdirecteur en afdelingsvoorzitter.
Hier ga ik mee akkoord. Ik zal de FSR tijdens de reguliere OV’s, indien aan de orde, 
hierover informeren.

3. Onderzoeken hoe de medezeggenschap (OC) betrokken kan worden bij de 
benoemingsprocedure van de derde bestuurslaag (opleidingsdirecteuren).
Hier geef ik geen opvolging aan. Mochten de opleidingscommissies hier een wens toe hebben, 
dan dienen zij dit zelf aan mij kenbaar te maken.

4. Opmerkingen bij begripsbepaling in het faculteitsreglement.
Hartelijk dank voor het doorgeven van de verbeterpunten. Deze neem ik graag over.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. A. H. Fischer, 
Decaan
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