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Geen
Reactie adviesaanvraag voorgenomen besluit onderwijsorganisatie

Geachte decaan, beste Peter,
Hierbij adviseert de FSR FNWI 18/19 (hierna: de raad) op het voorgenomen
besluit om het College of Science (CoS) op te splitsen in drie aparte colleges.
De raad heeft overlegd met betrokkenen uit het CoS en heeft meerdere
aanmerkingen op het plan. Allereerst maakt de raad zich zorgen om de
grootte van de functie van opleidingsdirecteuren. Opleidingen werken
verschillend van elkaar en verschillen in grootte en sommige
opleidingsdirecteuren hebben hierdoor meer tijd nodig dan anderen voor
het uitvoeren van hun functie. De raad vreest dat een vermindering van de
functiegrootte kan leiden tot een afname van de onderwijskwaliteit doordat
opleidingsdirecteuren minder tijd hebben voor de taken. De raad adviseert
daarom om het aantal fte voor de functie van opleidingsdirecteur niet te
verminderen of te harmoniseren.
Ook is de raad van mening dat er geen richtlijn moet zijn om
opleidingsdirecteuren met de titel van UHD of hoogleraar aan te nemen.
Personen die deze titel niet hebben, kunnen volgens de raad de functie van
opleidingsdirecteur ook uitvoeren, aangezien zij wel een sterke band met de
opleiding kunnen hebben. Opleidingsdirecteuren moeten de opleiding
kennen, waarbij een titel van UHD of hoogleraar niet noodzakelijk bij draagt
aan de vaardigheid als opleidingsdirecteur. Ook zijn er zo direct meer
mogelijke kandidaten voor de functie.
Tot slot maakt de raad zich zorgen over de uitwisseling van kennis en
samenwerkingsmogelijkheden tussen de drie nieuwe colleges. De raad
adviseert dat binnen het nieuwe systeem de uitwisseling van kennis en
samenwerkingsmogelijkheden gewaarborgd blijven door middel van
overleggen tussen de drie nieuwe bachelor colleges.
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Mede vanwege de eerder genoemde redenen adviseert de raad om
nogmaals goed te inventariseren wat het CoS is, welke taken het CoS uit
voert en welke taken mogelijk verschuiven van de huidige
onderwijsdirecteur Jeroen Goedkoop naar de vicedecaan Lex Kaper. De raad
adviseert om gezamenlijk met het CoS een nieuw plan op te stellen. De raad
merkt dat er ontevredenheid is bij de medewerkers van het CoS over dit
plan en ziet graag dat de faculteit gaat werken aan een plan dat een breder
draagvlak kent.
Samenvattend adviseert de raad om de functie van opleidingsdirecteuren
niet te verkleinen of te harmoniseren en om de functie van
opleidingsdirecteuren zo toegankelijk te houdens als deze nu is. Daarnaast
adviseert de raad er voldoende mogelijkheden komen om tussen de
colleges te overleggen. Mede dankzij deze redenen adviseert de raad om
met het CoS zelf een nieuw plan te maken.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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