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Benoeming decaan FNWI, FALW en FEW

Geacht College van Bestuur,
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica (FNWI) u een advies toekomen omtrent het besluit tot het creëren van de functie van een
gezamenlijke decaan voor de FNWI, de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) en de
Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) van de VU. De functie zal misschien het decanaat van de AFS
beslaan, maar in ieder geval het decanaat van de huidige faculteiten FNWI, FEW en FALW. Hiermee wordt
het decanaat een personele unie. De FSR is het oneens met de aard van de functie en maakt hier middels
dit advies bezwaar tegen.
De nieuwe decaan zal geen fulltime aanstelling aan de FNWI hebben, omdat hij ook aangesteld zal zijn bij
de FEW en FALW. De FSR vindt het belangrijk dat er een decaan is die zich volledig kan inzetten voor het
bestuur van de faculteit. Daarnaast zal de nieuwe decaan te maken krijgen met verschillende
medezeggenschapsraden, regelgevingen en procedures. Er is nog geen gezamenlijk reglement voor deze
organen. De FSR ziet om deze reden geen voordeel in een personele unie.
Daarnaast zal het voor de FNWI moeilijk worden om zich als faculteit te profileren, in het geval dat de
plannen met betrekking tot de Amsterdam Faculty of Science (AFS) niet doorgaan. Een personele unie in
de vorm van een gezamenlijke decaan belemmert de mogelijkheid om een herkenbaar en aantrekkelijk
profiel neer te zetten in het internationale bètalandschap.
Met het creëren van de nieuwe functie wordt er vooruitgelopen op de besluitvorming omtrent de AFS, die
nog bij de centrale medezeggenschap ligt. Hierdoor is de keuze die voorligt bij de centrale
medezeggenschap een andere geworden. Het voorgenomen besluit had namelijk louter betrekking op de
AFS. De keuze wordt volgens de FSR nu wezenlijk veranderd.
De FSR heeft naar aanleiding van zijn voorgaand schrijven op 21 oktober, op dinsdag 22 oktober 2013 een
gesprek gehad met de voorzitter van het College van Bestuur. In dit gesprek is aangegeven dat de input
van de FSR meegenomen zou worden in de overwegingen van het College van Bestuur en naar de
gesprekken met de VU. Graag zou de FSR terugzien hoe deze terugkoppeling heeft plaatsgevonden. De
FSR ziet een schriftelijke reactie op zijn brief graag tegemoet.
Daarnaast is de FSR benieuwd naar de besluitvorming rondom de aanstelling van de nieuwe decaan. De
FSR zou graag alle relevante documenten rondom de procedure van het College van Bestuur inzien.
Middels deze brief vraagt de FSR het ondertekende benoemingsbesluit op, dat de arbeidsvoorwaarden
van de nieuwe functie bevat. Daarnaast wil de FSR graag de afspraken die de Colleges van Bestuur van de
UvA en de VU hebben gemaakt over de nieuwe functie inzien.
Deze gegevens rondom de besluitvorming kunnen van invloed zijn op het instemmingsverzoek dat aan de
Gezamenlijke Vergadering (GV) is voorgelegd. De FSR zou graag zien dat de informatie hieromtrent binnen

afzienbare tijd bekend wordt gemaakt en vraagt daarom om de informatie beschikbaar te stellen voor
woensdag 6 november.
Samengevat adviseert de raad hierbij om geen decaan aan te stellen bij verschillende faculteiten voordat
de functie en plaats van deze persoon is besproken. De raad vraagt ook extra informatie in te kunnen zien
omtrent de voorwaarden die met de kandidaat en het College van Bestuur van de Vrije Universiteit zijn
afgesproken. Daarnaast dringt de raad aan bij het College om dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat de
juiste vervolgstappen nog voor het besluitmoment in december genomen kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Emma Boumans
Voorzitter FSR FNWI
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