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Advies aanstelling Directeur Onderwijs

Geachte Decaan, beste Karen,

Via deze brief doet de facultaire studentenraad(verder ‘de raad’) van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica(verder ‘FNWI’) u een advies toekomen, conform de wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek art. 9.32.2, over de aanstellingsprocedure van de nieuwe directeur onderwijs van
de FNWI.

Ten eerste betreurt de raad het ten zeerste dat de algehele informatievoorziening omtrent de terugtreding van
de huidige directeur onderwijs, Michel Haring. De raad heeft pas vernomen dat de directeur onderwijs zou
terugtreden nadat er op een bestuurlijk overleg naar is gevraagd door de raad zelf. Er is op geen enkel moment
een mededeling vanuit het directieteam hierover gekomen naar de raad. Ook is de raad niet vooraf op de
hoogte gesteld van de aanstellingsprocedure van de nieuwe directeur onderwijs. Deze procedure is pas na de
start van de procedure bij de raad bekend gemaakt, nadat de raad er naar vroeg.

Ten tweede zijn wij van mening dat de raad onvoldoende betrokken wordt in het benoemingsproces. Het enige
moment in het proces waar de raad bij betrokken wordt is in de laatste stap als er al een voorgenomen besluit
is genomen. Dit adviesmoment zal niet van wezenlijke invloed zijn op de benoeming van de directeur
onderwijs als al in een eerder stadium de zoekcommissie, de decaan en de ondernemingsraad zich positief
hebben geuit over de kandidaat.
Wij willen ook opmerken dat het vreemd is dat bij deze procedure besloten is de raad op een beperktere
manier te betrekken dan bij de aanstelling van de vice-decaan, Peter van Tienderen. Bij de aanstelling van de
vice-decaan werd de raad gevraagd om advies te geven over het profiel en een draagvlakgesprek te voeren met
de voorgestelde vice-decaan. Aangezien de raad nauwer samenwerkt met de directeur onderwijs dan de vicedecaan is het niet meer dan logisch dat de raad op een even grote of grotere manier wordt betrokken bij de
aanstelling van de directeur onderwijs.
De raad adviseert dus om de raad eerder en op uitgebreidere wijze te betrekken in het benoemingsproces van
de directeur onderwijs, opdat het advies van de raad van wezenlijke invloed kan zijn op de aanstelling en de
goede samenwerking met de huidige directeur onderwijs voortgezet kan worden met zijn opvolger.
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, ziet de raad uw reactie graag spoedig tegemoet en
onderteken ik namens de gehele raad.
Met vriendelijke groeten,

Micha de Groot
Voorzitter
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