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Aanstelling directeur College Child Development and Education

Geachte decaan, beste Edward
De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) wilt u
middels deze brief een advies doen toekomen betreffende de aanstelling van mevrouw E. van
Hest als Directeur van het College Child Development and Education (CDE). De FSR FMG
beroept zich op het recht om gehoord te worden, dat zij heeft inzake alvorens de benoeming
van een lid van het instellingsbestuur, conform artikel 10.24 lid 3 Wet op hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW).
De FSR FMG is positief gestemd over de aanstelling van mevrouw E. van Hest. Gezien haar
achtergrond en relevante werkervaring ziet de FSR FMG haar als een geschikte beoogde
kandidaat.
Echter, de FSR FMG betreurt de gang van zaken en wil van de gelegenheid gebruik maken om
een tweetal kanttekeningen te plaatsen.
Allereerst is tijdens het Informeel Overleg van 4 december j.l. door het decanaat toegelicht
waarom de Studentenraad niet eerder in dit aanstellingsproces is betrokken. De FSR FMG wil
voorop stellen dat zij begrip heeft voor de bestuurlijke complexiteit van het geval, temeer omdat
blijkt dat mevrouw E. van Hest mogelijk ook als opleidingsdirecteur van de Universitaire Pabo
van Amsterdam (UPvA) zal worden aangesteld. De FSR FMG betreurt het niet eerder in het
proces betrokken te zijn. Het recht om gehoord te worden conform artikel 10.24 lid 3 WHW
houdt in dat dit op een zodanig tijdstip geschiedt dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de
besluitvorming. De FSR FMG voelt zich in haar recht gepasseerd en wil het decanaat met klem
verzoeken in het vervolg de rechten van de medezeggenschap te respecteren.
Ten tweede ontvangt de FSR FMG gaarne een tweede verzoek om gehoord te worden door het
decanaat, nu is gebleken dat mevrouw E. van Hest de beoogde kandidaat is voor de aanstelling
als opleidingsdirecteur UPvA.

Om in de toekomst dit proces beter en meer helder te laten verlopen zullen we moeten kijken
naar hoe we de procedure beter op papier kunnen krijgen. Op die manier kan de FSR FMG tijdig
worden ingelicht om een beslissing te maken waardoor het proces tot aanstelling soepeler kan
verlopen.
Wij rekenen erop u bij dezen voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Lidewij Koene
Voorzitter Facultaire Studentenraad FMG
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