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Betreft

Aanstelling opleidingsdirecteur BMT

Door dit document vervalt ons eerder genomen besluit met kenmerk TNW/FR/EJK/200906-03

Geachte professor Van der Steenhoven, beste Gerard,
De faculteitsraad TNW (FR-TNW) heeft in haar vergadering van 22 juni 2009 uw verzoek tot advies met betrekking
tot de aanstelling van mevrouw drs. H.A.T. Miedema als opleidingsdirecteur Biomedische Technologie nogmaals
besproken.
Alvorens over te gaan tot haar besluit, wil de faculteitsraad u meegeven dat zij niet content is met de gang van
zake in deze. Door eerst afspraken met de kandidaat te maken pas daarna de faculteitsraad te polsen, voelen we
ons voor het blok gezet: wij hebben u niet onze ideen omtrent de invulling van deze functie mee kunnen geven
en dienen nu over een kandidaat te oordelen, terwijl wij liever met u zouden spreken over een functieprofiel.
Desalniettemin wil de faculteitsraad u graag van advies dienen betreffende de aanstelling van mevrouw Miedema
als opleidingsdirecteur BMT.
Gezien
 uw verzoek om instemming Opleidingsdirecteur BMT met kenmerk BFD/09.0260/vdS/dBr; en,
Gehoord
 uw toelichting op het verzoek in onze gezamenlijke vergadering van 15 juni 2009;
Overwegende dat
 De bekwaamheid van mevrouw Miedema hier geenszins ter discussie staat;
 Een opleidingsdirecteur in zijn taken weliswaar ondersteund kan worden door medewerkers, maar dat
het verdelen van taken eveneens een uitsmering van verantwoordelijkheden met zich mee brengt;
 Een opleidingsdirecteur voor meerdere opleidingen effectief per opleiding extra managementpersoneel
vraagt;
 Uw argumentatie in onze gezamenlijke vergadering van 15 juni 2009 ons onvoldoende overtuigd heeft
om bovengenoemde bezwaren ter zijde te schuiven;
 De faculteitsraad problemen voorziet in de representatie en zichtbaarheid van de opleidingen BMT en TG
op externe gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de voorlichtingsdagen, wanneer beide opleidingen dezelfde
opleidingsdirecteur kennen;

Faculteitsraad TNW
Besluiten
de ter vergadering aanwezigen leden, negatief te adviseren ten aanzien van de aanstelling van mevrouw
Miedema als opleidingsdirecteur van Biomedische Technologie, omdat zij in dat geval naast de functie van
opleidingsdirecteur Biomedische Technologie ook de functie van opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde zal
blijven bekleden.
Tenzij
mevrouw Miedema wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging naar een
periode van 5 jaar, indien over 2 jaar zowel de faculteitsraad TNW als ook de opleidingscommissies van de
opleidingen BMT en TG positief adviseren over verlenging van haar aanstelling.

Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad TNW,

Emiel Kappert, BSc.
Secretaris Faculteitsraad TNW
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