
 

Geacht College van Bestuur, beste Louise, 
 
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica (FSR) heeft op 20 november 2013 een reactie ontvangen van het CvB op de brief 
van de FSR, met als onderwerp de benoeming van een decaan FNWI, FALW en FEW. De FSR ziet 
zich genoodzaakt om te reageren op dit schrijven. Daarnaast zal de FSR in dit schrijven ingaan 
op de nu ontstane situatie en mogelijke oplossingen bieden. 
 
Het College van Bestuur geeft in haar schrijven aan te hebben gehandeld in lijn met de 
afspraken met de medezeggenschap op centraal niveau, door verder te werken aan de 
"uitwerking en totstandkoming van de AFS". De FSR richt zich in deze brief op de overige 
afspraken die zijn gemaakt en de communicatie die er is geweest met de FSR. 
 
De benoeming van de nieuwe decaan voor de drie bètafaculteiten is een belangrijke 
organisatorische wijziging. Zoals de FSR in haar schrijven van 25 oktober heeft aangegeven kan 
de decaan hierdoor minder tijd besteden aan de faculteit. Bovendien verandert de 
concurrentiepositie van de UvA ten opzichte van de VU, omdat er nu een personele unie is 
ontstaan voor de eenhoofdige functie faculteitsbestuur. 
 
De gevolgen van de personele unie en de organisatorische wijziging zijn inmiddels zichtbaar. Er 
is een nieuwe functie in het directieteam van de FNWI ontstaan, die van de vice-decaan1. Deze 
functie bestond voorheen nog niet.2 De FSR heeft in een schrijven aan de decaan verzocht over 
mogelijke wijziging van de inrichting van het directeam instemmingsrecht te krijgen, wat 
overeenkomt met een wijziging in het faculteitsreglement. 

 

1 http://www.uva.nl/over-de-
uva/organisatie/organisatiegids/organisatiegids/organisatiegids/folder/faculteiten/faculteit-der-
natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/directie-fnwi/directie-fnwi.html 
2 http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/faculteiten/faculteiten/content/folder/faculteit-der-
natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/over-de-fnwi/organisatie/organogram.html 
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Er wordt in het schrijven van 20 november kenbaar gemaakt dat de individuele afspraken 
tussen de werkgever, het College, en de werknemer, prof.dr. ir. Maex, niet openbaar zullen 
worden gemaakt. De FSR begrijpt deze overweging. De FSR wil echter wel inzage in het 
gezamenlijk besluit van de Colleges tot een benoeming van één decaan voor de bètafaculteiten 
van de VU en de UvA. De FSR heeft in eerder contact met het College van Bestuur aangegeven 
dit te willen, omdat de FSR probeert te begrijpen waarom de FNWI nu de faculteitsbestuurder 
deelt met twee concurrerende instelling en dat hij het een onwenselijke situatie acht dat de 
decaan werkzaamheden moet verdelen over verschillende faculteiten. 
 
Het College geeft in haar schrijven van 20 november aan dat indien het geval zich voordoet dat 
de vorming van de AFS geen doorgang vindt per 1 januari 2014, de Colleges in overleg treden 
met prof. dr. ir. Maex. Er zou dan bekeken worden wat de meest voor de hand liggende optie 
zou zijn. De FSR is blij met dit voorstel. De FSR zou ook graag in overleg gaan met het College 
van Bestuur om mee te denken over oplossingen voor de ontstane situatie. 
  
Samenvattend wil de raad graag verduidelijking over de totstandkoming van de benoeming van 
één decaan voor deze drie faculteiten. Daarnaast wil de FSR benadrukken dat de benoeming van 
één decaan voor de drie bètafaculteiten tot organisatorische veranderingen heeft geleid en een 
onwenselijke situatie heeft opgeleverd. Ten slotte wil de FSR graag in overleg treden 
betreffende mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Emma Boumans 
Voorzitter 
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