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Geacht College,
Bijgaand vind u een brief van de facultaire studentenraad en ondernemingsraad van de faculteit
der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica waarin zij beargumenteren waarom een
toekomstige decaan van het FNWI enkel decaan zou moeten zijn van deze faculteit en niet
gelijktijdig een soortgelijke functie op andere faculteiten zou moeten bekleden. De centrale
studentenraad steunt deze boodschap en ziet graag snel een reactie. Daarnaast hopen wij dat u
er in kan voorzien dat de facultaire medezeggenschap naar haar eigen tevredenheid betrokken
zal worden bij de benoeming van de decaan.
Met vriendelijke groet,
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Advies gedeeld decanaat FNWI, FALW & FEW

Geachte voorzitter,
Met deze brief willen de facultaire studentenraad (FSR) en de ondernemingsraad
(OR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)
het gedeelde decanaat van de FNWI en de Faculteiten der Aard- en
Levenswetenschappen (FALW) en der Exacte Wetenschappen (FEW) van de Vrije
Universiteit evalueren. Dit in het licht van de op handen zijnde bestuurlijke
veranderingen aan universiteit en faculteit. Dit staat los van een oordeel over de
persoon dat wij expliciet niet wensen te geven anders dan dat onze huidige decaan
een uitstekende invulling aan haar taak geeft, voor zover de omstandigheden dat
toelaten.
Een aantal jaar geleden is er door het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit
van Amsterdam (UvA) besloten een nieuwe decaan aan te stellen voor de beoogde
Amsterdam Faculty of Science (AFS), die een gefuseerde faculteit zou worden van de
FNWI, FALW en FEW. De FSR FNWI en de CSR hebben geadviseerd van de aanstelling
af te zien mochten de fusieplannen voor de AFS niet doorgaan.
Op 20 december 2013 is het plan voor de AFS weggestemd door de centrale
medezeggenschap van de UvA. Na deze beslissing van de medezeggenschap heeft het
CvB echter besloten om alsnog een decaan aan te stellen voor de drie faculteiten
samen, ondanks dat het nog steeds drie onafhankelijke faculteiten waren.
Onder dit gedeelde decanaat is een aantal stappen op weg naar samenwerking gezet.
Net als in de AFS-discussie is gebleken hoe beperkt de wettelijke en institutionele
mogelijkheden zijn om een dergelijke samenwerking goed te organiseren. Daarnaast
zijn de raden ook tot de volgende conclusies gekomen:
1. Het decanaat van een faculteit is en was altijd een full-time functie. Vorige decanen
hebben ervaren dat deze functie soms zelfs meer dan een full-time inspanning
behoefde. Een gedeeld decanaat heeft als gevolg dat de decaan regelmatig niet
aanwezig kan zijn op een van de drie faculteiten en zijn of haar taken niet volledig
kan uitvoeren.
2. Een decaan die leiding geeft aan alle drie de faculteiten zit bij onderhandelingen
tussen die faculteiten aan beide kanten van de tafel en moet als zodanig ook met
zichzelf onderhandelen. Nu de fusie tussen de faculteiten niet doorgaat, zijn die
belangen vaak tegenstrijdig en wordt de decaan in een onmogelijke positie gebracht.
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3. In de huidige situatie heeft de decaan te maken met niet minder dan zes
verschillende adviserende lichamen (OR, FSR, onderdeelcommissies) waarvan zij
verschillende, vaak tegenstrijdige adviezen krijgt.
4. In het kader van de samenwerking tussen FNWI, FALW en FEW wordt thans
gestreefd naar een aantal gedeelde onderzoeksinstituten. Naar onze mening is de
bestuurbaarheid van deze instituten niet afhankelijk van de ﬁguur van een gedeelde
decaan. Eerder is het zo dat, gezien de waarschijnlijkheid dat deze instituten met
gescheiden UvA- en VU-budgetten zullen werken, hun bestuurlijke inbedding meer
vertrouwen wekt wanneer de budgettaire verantwoordelijkheden bij verschillende
personen zijn belegd.
5. In feite is door de instelling van een vicedecaan aan beide kanten van de Amstel al
vorm gegeven aan de figuur van één decaan per faculteit. De situatie waarin de
vicedecaan, in het geval van de OR, of de directeur onderwijs, in het geval van de FSR,
meekomt naar de onderhandelingstafel en daar vaak beter op de hoogte blijkt van de
plaatselijke situatie dan de eigenlijke decaan is naar onze mening onwenselijk.
Op grond van het bovenstaande willen wij het (nieuwe) CvB verzoeken om weer een
eigen, voltijdse decaan aan te stellen voor de FNWI.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, ondertekenen wij namens de
studentenraad en ondernemingsraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica.
Met vriendelijke groeten,
Micha de Groot
Voorzitter FSR FNWI
Piet Rodenburg
Voorzitter OR FNWI
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