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Geacht College van Bestuur, 

 
Middels deze brief zou de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FSR) u graag willen adviseren 
over de een aantal zaken omtrent de benoemingsprocedure en het profiel van de 
toekomstige decaan van de faculteit (de decaan).  

 
Allereerst pleit de FSR, zoals ook al eerder gecommuniceerd, voor een publieke 
presentatie vroeg in het proces. De FSR is van mening dat een publieke presentatie, 
voorafgaand aan het advies van de medezeggenschap  en de uiteindelijke 
benoeming van de nieuwe decaan, uiterst wenselijk is. Het is voor de nieuwe 
decaan absoluut noodzakelijk dat hij of zij voldoende draagvlak geniet binnen de 
faculteit en dat kan niet zonder een benoeming die transparant is en waar iedereen 
zich deelgenoot van voelt. 

 
De FSR zou graag zien dat de sollicitatiecommissie één of meerdere kandidaten 
voordraagt die zij geschikt achten voor de functie van decaan. Dit zullen dus 
allemaal uitstekende kandidaten zijn die meer dan capabel genoeg zijn om hun 
standpunten aan de facultaire gemeenschap over te brengen. Er zal dan ook geen 
spaken kunnen zijn van een afgang of van imagoschade. Verder acht de FSR onze 
toekomstige decaan er toe in staat om zelf met haar of zijn werkgever in gesprek te 
gaan over het feit dat hij of zij overweegt voor deze functie te solliciteren. Een 
potentiële kandidaat die niet over deze communicatievaardigheid beschikt lijkt ons 
niet wenselijk als decaan. 

 
Verder heeft de FSR een aantal aanmerkingen met betrekking tot het profiel. De 
meeste van deze aanmerkingen komen voort uit de soms te sterke focus op de 
bétasamenwerking. Zo wordt er in de eerste alinea al van wal gestoken met de 
zinnen: “ De faculteit maakt deel uit van een strategisch samenwerkingsverband 
met de bèta faculteiten van de Vrije Universiteit. Dit strategische 
samenwerkingsverband is voor zowel de FNWI als de VU-faculteiten Exacte 
Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen een absolute prioriteit.”.  
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De FSR is van mening dat er een absolute prioriteit moet liggen bij een hoge 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek op de FNWI. De FSR erkend dat de 
samenwerking hier in bepaalde vakgebieden toe kan leiden en dat het schipperen 
binnen deze samenwerking een van de grotere taken zal zijn van de  decaan maar 
het doel blijft altijd kwaliteit en zodoende kan de samenwerking nooit een absolute 
prioriteit zijn.  Ook bij het derde punt onder: “Speciale aandachtsgebieden voor de 
decaan zijn:”, ziet de FSR het woord bouwen graag vervangen door faciliteren.  
 

 
Vanuit datzelfde oogpunt ziet de FSR niet de noodzaak van de nadruk op een 
Amsterdamse onderwijsportfolio (2x) of Amsterdamse bétawetenschappen. Hier 
wordt ons inziens wederom een middel tot doel verheven. Samen met de VU staan 
we sterker maar de decaan heeft als taak om sterk béta onderwijs en onderzoek 
aan de ÚvA te faciliteren en niet in Amsterdam. In een aantal gevallen zal dit 
inderdaad hetzelfde betekenen maar niet in alle.  

 
Één van de vereisten die wordt gesteld aan de decaan is: “een uitstekend inzicht op 
financieel-economisch vlak.”. De FSR is van mening dat dit inderdaad een 
belangrijke eis is maar alleen waar noodzakelijk voor het uitvoeren van de primaire 
taken van een decaan. Dit moet niet zijn waar de expertise van de decaan ligt. De 
FSR ziet het woord ‘uitstekend’ graag verwijderd of desnoods vervangen door een 
minder krachtige term.  

 
De FSR ziet als laatste graag ergens in het profiel terug dat de voorkeur uit gaat 
naar iemand die in een vakgebied actief is (geweest) dat ook op de FNWI terug te 
vinden is. 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele 
FSR en wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Micha de Groot 
 
Voorzitter FSR FNWI 

 Ps. Als ze dit zelf niet leest. Doe karen dan de groeten van ons. <3 
 


