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Advies benoeming onderwijsdirecteur GSH

Geachte decaan, Beste Fred,
De studentenraad heeft op 4 november uw adviesaanvraag met betrekking tot de benoeming van dr. Sabine
van Wesemael als onderwijsdirecteur van de Graduate School of Humanities ontvangen. Middels deze brief
adviseert de FSR FGw positief op de voorgenomen benoeming.
De FSR FGw wil allereerst van de gelegenheid gebruikmaken om Carlos Reijnen te bedanken voor de
samenwerking het afgelopen jaar in zijn functie als GSH-onderwijsdirecteur. Verder wil de FSR FGw haar
tevredenheid laten blijken over hoe het proces rond deze voorgenomen benoeming is verlopen. De FSR FGw
ziet een verbetering in het naleven van het faculteitsreglement vergeleken met eerdere jaren.
De FSR FGw heeft het CV en de kwalificaties van dr. Sabine van Wesemael beoordeeld. Zij heeft tot op heden
belangrijke functies bij de UvA vervuld, waaronder die van OPD van MA Education, rMA Literary Studies,
MA en rMA Linguistics, MA Dutch Studies en MA Middle Eastern Studies. Haar ervaring in het
masteronderwijs, in administratieve rollen en als onderwijzer zien wij als voldoende ondersteuning om de
rol van GSH-onderwijsdirecteur op zich te nemen.
Het doet de FSR FGw ook goed om te zien dat dr. Sabine van Wesemael ervaring heeft met
medezeggenschap en zelf actief is geweest in meerdere opleidingscommissies, de onderwijsraad en de
faculteitsraad. De FSR FGw hoopt dat dit leidt tot een productieve samenwerking. Haar ervaring in het
organiseren en leiden van extracurriculaire UvA activiteiten ziet de FSR FGw als een positieve toevoeging.

Deze verantwoordelijkheden geven haar begrip over het belang van deze activiteiten en wat het bestuur
daarvoor kan betekenen.
De functie van GSH-directeur is uitdagend, daarom is de FSR FGw verheugd te zien dat dr. Sabine van
Wesemael vele ideeën heeft over de verschillende onderwerpen die aan de orde komen en hoe deze
verbeterd kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Zazie van Dorp
Voorzitter FSR FGw
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