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Reactie op het advies 'D-student bij het D T

Geachte Studentenraad,
Hierbij reageer ik op het advies van de raad dd. 14 oktober 2014 over de aanwezigheid van de
D-student bij de vergaderingen van het directieteam van de faculteit. Het advies van de raad is
geschreven naar aanleiding van de besprekingen tussen de faculteit, het College van Bestuur en de
bezetters van het ESC in juni van dit jaar. Ik zie in de aanwezigheid van de D-student bij het
directieoverleg een goede mogelijkheid de transparantie van de facultaire besluitvorming te
verbeteren. Ik neem het advies van de raad over, de D-student zal worden uitgenodigd de DTvergaderingen bij te wonen. Over de invulling van de functie het volgende. De D-student is aanwezig
bij de vergaderingen van het directieteam en heeft de mogelijkheid vragen te stellen en zich uit te
spreken over de onderwerpen die op de agenda staan. De D-student krijgt door de aanwezigheid bij
de vergaderingen een goed beeld van de besluitvorming in het directieteam.
Ook in aanwezigheid van de D-student blijft dit het overleg van het directieteam van de faculteit. De
agenda wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld door de decaan, daarbij heeft ook de Dstudent de mogelijkheid onderwerpen voor de agenda voor te stellen.
Het directieteam behandelt dossiers die het geheel van de faculteit aangaan, naast onderwijs komen
ook onderzoek, ondersteuning en financiën aan de orde. Alles wat in het directieteam wordt
besproken, wordt vertrouwelijk behandeld door de leden van het directieteam, hetzelfde verwacht ik
van de D-student. Voor de bekendmaking en de uitvoering van besluiten worden de bestaande lijnen
in de organisatie gevolgd, de FSR is de gesprekspartner van de decaan waar het gaat om de
medezeggenschap over besluiten (waar die aan de orde is) en de lijnorganisatie is belast met de
uitvoering van de besluiten. De D-student kan over relevante onderwerpen verslag doen van de
bespreking en van de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen.
De aanwezigheid van de D-student zie ik als een goede manier om meer transparantie over de besluitvorming in de faculteit te realiseren en ik zie uit naar de aanwezigheid en de inbreng van de Dstudent.
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In de taakomschrijving van de D-student is dit onderwerp nog niet opgenomen, ik deel het
vertrouwen van de raad in de D-student en stel voor de functie aan het einde van de termijn van de
huidige D-student te evalueren en in die evaluatie ook de aanwezigheid bij het directieteam mee te
nemen.
De praktijk waarbij een student aanwezig is bij de vergaderingen van de faculteitsdirectie, bestaat
aan de V U al enige tijd (de V U kent faculteitsbesturen met studenten als toehoorder). Voor
informatie over de ervaringen van de studenten zou de D-student contact op kunnen nemen met de
FSR van de FEW en/of de FALW.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw prof. dr. ir. K.I.J. Maex
decaan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

