
 

Geachte decaan, beste Karen, 
 
Hierbij doe de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica (FSR)  u toekomen een advies over uw aanvraag “Conceptprofiel vice-decaan 
FNWI”. Dit is een nieuwe functie op de FNWI en de FSR is verheugd om mee te mogen denken 
over het profiel van de nieuwe functie. De FSR is van mening dat de invoering van deze nieuwe 
functie een wijziging van het faculteitsreglement betreft, waarover hij nog in gesprek zal gaan 
met de decaan. Wel wil de FSR benadrukken dat er geen onherroepelijke stappen mogen 
worden genomen totdat hier duidelijkheid over is. In dit advies wordt niet op de kwestie van de 
invoering ingegaan, maar zal de FSR louter zijn overwegingen over het conceptprofiel 
meegeven. 
 
Allereerst heeft de FSR een verzoek betreffende de functie van vice-decaan als vervanger van de 
decaan. De decaan heeft aangegeven dat de vice-decaan haar kan vervangen bij afwezigheid. In 
de huidige situatie draagt het gehele directieteam deze verantwoordelijkheid. De FSR ziet graag 
dat de situatie ongewijzigd blijft. Dit zou inhouden dat niet gezocht wordt naar een vice-decaan, 
maar naar een directeur Onderzoek en dat het gehele directieteam de verantwoordelijkheid 
behoudt om de decaan te vervangen. Op deze manier krijgt de nieuw aan te stellen persoon 
alleen de inhoudelijke portefeuilles en niet het aansturen van het directieteam toegewezen. Het 
laten aansturen van het gehele directieteam door de directeur Onderzoek, is in de ogen van de 
FSR een onwenselijke situatie. Indien dit gewijzigd kan worden in het conceptprofiel adviseert 
de FSR positief over het profiel. De FSR heeft daarnaast nog een aantal aanvullingen en 
opmerkingen, die hieronder zullen worden toegelicht. 
 
In het conceptprofiel staan veel vaardigheden waaraan de kandidaat moet voldoen. Het 
conceptprofiel noemt onder andere dat de kandidaat communicatief vaardig moet zijn en 
organisatorisch inzicht moet hebben. De FSR is blij dat er verder gezocht wordt naar iemand die 
zowel een vooraanstaand wetenschapper op eigen vakgebied is, maar daarnaast in staat is om 
vakoverschrijdend te denken. De FSR hecht namelijk grote waarde aan een stevige band met 
onderzoek binnen alle lagen van de organisatie. 
 
Graag draagt de FSR middels dit advies nog enkele punten aan voor het conceptprofiel. Om de 
toekomst van de faculteit goed vorm te geven acht de FSR het noodzakelijk dat er met een frisse 
blik wordt gekeken. De FSR acht het daarom wenselijk dat de kandidaat niet nauw betrokken is 
geweest bij het AFS-proces. De FSR ziet graag dat dit als aanvullende voorwaarde wordt 
toegevoegd aan het profiel. 
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Tijdens het gesprek dat op 25 februari plaats heeft gevonden tussen de FSR en de decaan FNWI 
is aangestipt dat er een interne kandidaat wordt gezocht. De FSR is verheugd dit te horen. 
Bovendien heeft de decaan aangegeven dat de functie alleen betrekking heeft op taken binnen 
de FNWI. De FSR is het hier mee eens en wil graag benadrukken dat hij het onwenselijk acht als 
de kandidaat ook een soortgelijke nevenfunctie aan de VU vervult. 
 
Met in acht neming van bovengenoemde punten adviseert de FSR positief over het voorgelegde 
conceptprofiel en kijkt verwachtingsvol uit naar het vervolgproces.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma Boumans 
Voorzitter FSR FNWI 
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