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Onderwerp 
Premature benoeming decaan FNWI, FALW en FEW 
 
Geacht College van Bestuur, 
 
Hierbij doen de Facultaire Studentenraad (FSR) en Ondernemingsraad (OR) van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica u een brief toekomen betreffende het 
draagvlakgesprek van aanstaande woensdag 23 oktober. De FSR en OR zijn bezorgd dat een 
driedubbele benoeming van één decaan voor FNWI, FEW en FALW prematuur is en voor zeer 
onwerkbare situaties kan zorgen. De raden vrezen nadelige gevolgen van dit besluit die onevenredig 
zijn in verhouding met de mogelijke voordelen.  
 
De nieuwe functie zal het decanaat van drie faculteiten beslaan. Dat betekent ten eerste dat de 
nieuwe decaan een functie moet overnemen die nu door drie personen bekleed wordt, wat -hoe hard 
deze persoon ook werkt- onrealistisch is. De nieuwe decaan zal ⅓ fte aan de FNWI besteden, waar 
dat nu een full-time baan is. De FSR en OR achten een decanaat geen parttime baan. Daarnaast zal 
de nieuwe decaan te maken krijgen met verschillende medezeggenschapsraden, zolang er geen 
gezamenlijke regeling van de medezeggenschap is. De facultaire raden vinden een gezamenlijke 
decaan voor drie bètafaculteiten om deze redenen bijzonder onwenselijk.  
 
Ten tweede zal de nieuwe decaan te maken krijgen met de medezeggenschapsorganen, regelgeving 
en procedures van drie verschillende faculteiten. Tijdens de huidige planvorming omtrent de AFS is 
gebleken dat de verschillende directieteams al de handen vol hebben met het formuleren en 
interpreteren van de verschillende regels die van kracht zijn. De nieuwe decaan zal voortaan de 
volledige verantwoordelijkheid hiervoor dragen en dit zal een te groot deel van zijn werkzaamheden 
beslaan. Daar komt bij dat de verschillende medezeggenschapsorganen onder verschillende 
regelingen fungeren. Voor de decaan zal het daardoor onmogelijk zijn om vlot besluiten te nemen. 
 
Ten derde zal het voor de FNWI moeilijk worden om zich als faculteit te profileren, verondersteld 
dat de AFS-plannen niet doorgaan. Een faculteit die zich wil profileren in het internationale 
bètalandschap dient zelfstandig, slagvaardig en daadkrachtig te zijn. Bijvoorbeeld een personele unie 
in de vorm van een gezamenlijke decaan, zonder gemeenschappelijke regeling, belemmert de 
mogelijkheid om dit herkenbare en aantrekkelijke profiel aan te bieden.  
 
Ten vierde vinden de FSR en OR dat hier feitelijk vooruit wordt gelopen op de oprichting van de 
AFS. In acht nemende dat het arbeidscontract van de huidige decaan Kareljan Schoutens afloopt op 1 
januari 2014, zal er een nieuwe decaan moeten worden aangesteld. Deze persoon zou dhr. prof. dr. 
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Schoutens dan ook uitsluitend moeten vervangen als decaan van de FNWI. Met deze plannen wordt 
er echter op de zaken vooruit gelopen door al een kandidaat-decaan AFS te benoemen.  
 
Deze beslissing is prematuur. Overwegende dat het verzoek om instemming met AFS op dit moment 
nog bij de centrale medezeggenschap ligt en het definitieve besluit door het College van Bestuur nog 
niet genomen is, is het onzorgvuldig om nu al beloftes te maken over het decanaat van AFS, en/of 
om bij het niet doorgaan van AFS toe te werken naar bijvoorbeeld een personele unie. In de ogen van 
de FSR en OR is de door u opengestelde functie in de bestaande bestuurlijke context onwerkbaar, en 
daarmee onvervulbaar. Het is aan deze functie inherent dat hij niet goed vervuld kan worden, zolang 
de bestuurlijke context niet wordt aangepast. Die aanpassing ligt nu juist bij de centrale 
medezeggenschap, en dat dient volgens de FSR en OR dan ook te worden afgewacht. 
 
Ten vijfde is in een eerder stadium al aangegeven dat er wel doorgewerkt mag worden met het 
maken van plannen voor een mogelijke invulling van de AFS, maar dat er geen onherstelbare 
stappen gemaakt mogen worden. In de ogen van de facultaire raden wordt er met de benoeming van 
een nieuwe gezamenlijke decaan wel degelijk een onherstelbare stap gezet. 
 
Concluderend stellen de facultaire raden dat er met deze aanstelling vooruitgelopen wordt op de 
instemming van de medezeggenschap en het definitieve besluit van het College van Bestuur omtrent 
de AFS. Een parttime decaan die in zijn werk niet daadkrachtig en besluitvaardig kan zijn, is volgens 
de FSR en OR onwenselijk. Daarnaast zien de FSR en OR het profileren van de FNWI onder 
dezelfde eindverantwoordelijke als de FALW en FEW als onmogelijk. De vraag blijft of de 
genoemde nadelige gevolgen evenredig zijn met de beoogde voordelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Emma Boumans  Piet Rodenburg 
Voorzitter FSR FNWI  Vicevoorzitter OR FNWI 
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