
 

Geachte decaan, Beste Karen, 
 
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (verder: de raad) van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) u een advies toekomen over de 
functie van de D-student. De raad schrijft dit advies naar aanleiding van de overeenkomst 
tussen u en de studenten die vlak voor het zomerreces het Education Service Centre enkele 
dagen hebben bezet.  
De eis van deze bezetters is destijds als volgt geformuleerd en is zodanig ondertekend:  
“Indien de FSR voorstelt de taken van de D-student uit te breiden met het bijwonen van het DT-
overleg, dan zal het DT hiermee instemmen. Doel is de communicatie te verbeteren en meer 
transparantie te bewerkstelligen.” 
 
Mede naar aanleiding van deze overeenkomst en na overleg met de bezetters en de huidige D-
student, Aniek van Onzenoort, wil de raad u het volgende adviseren: 

• De raad adviseert om de functie van de D-student zodanig uit te breiden dat de D-
student in het vervolg bij vergaderingen van het directieteam (DT) van de FNWI 
aanwezig kan zijn. 

• De raad adviseert om de D-student tijdens DT-vergaderingen spreekrecht te geven, 
waarbij de D-student agendapunten mag aandragen, opdat de communicatie van 
studenten richting het directieteam verbetert. 

• De raad adviseert de D-student toe te staan om verslag te doen van de DT-vergadering 
aan iedereen die hierin geïnteresseerd is, opdat de communicatie van het directieteam 
naar de studenten verbetert en de transparantie van het bestuur van de FNWI wordt 
vergroot. Het directieteam heeft de mogelijkheid agendapunten en -stukken als 
vertrouwelijk te bestempelen, wat de D-student zal respecteren.  

Indien overige procedures omtrent de D-student, zoals de aanstelling, ongewijzigd blijven, heeft 
de raad goed vertrouwen dat deze wijziging tot een betere communicatie en transparantie zal 
leiden en dat de eis van de bezetters op deze manier naar tevredenheid van alle betrokken 
partijen kan worden ingewilligd. Ook heeft de raad er vertrouwen in dat de huidige D-student 
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deze extra taken goed zal volbrengen. Bij toekomstige D-studenten zal de uitgebreide functie in 
de vacature worden beschreven, waardoor deze, naar mening van de raad belangrijke functie, 
in de toekomst goed zal kunnen worden uitgevoerd. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de studentenraad van de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jonas Lodewegen 
Voorzitter FSR FNWI 
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