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Invoering tenure track binnen TNW

Geacht Managementteam,
De faculteitsraad TNW (FR-TNW) heeft in haar vergaderingen van 14, 21 sep., 12, 26
okt. en 2 nov. 2009 de ideeën rondom de invoering van tenure track besproken.
Gelezen het jaarplan 2010 d.d. 23 sept 2009 (zonder kenmerk) en de aanbiedingsbrief
bij de begroting aan het CvB d.d. 16 okt 2009 (zonder kenmerk),
en gehoord de toelichting van de decaan, de directeur bedrijfsvoering en het hoofd P&O
TNW,
overwegende dat
•
de faculteit slagkrachtig moet kunnen blijven werven op de nationale en
internationale arbeidsmarkt voor talentvolle wetenschappers,
•
het huidige ufo systeem niet gebracht heeft wat ervan werd verwacht bij invoering,
•
de aankomend U(H)D een meer helder toekomst perspectief geboden moet kunnen
worden,
•
de invoering van tenure track een cultuuromslag vraagt van de huidige organisatie,
zowel op leerstoel nivo als op P&O nivo,
•
ondanks alle scherp geformuleerde beoordelingscriteria, de finale beoordeling toch
door de financiële facultaire situatie op het moment van evaluatie beïnvloed zal
worden,
•
afwijzing na beoordeling voor de kandidaat binnen het huidige Nederlandse systeem
het einde van zijn academische loopbaan zal betekenen,
•
de regeling van kracht zal zijn voor alle nieuw te benoemen wetenschappelijke
stafleden binnen de faculteit,
en onder voorwaarde dat
•
de ondersteuning en begeleiding bij afwijzing na beoordeling na 2 of 5 jaar, duidelijk
uitgewerkt en omschreven worden,
•
niet alleen de rechten en plichten van de kandidaat maar ook die van de Hoogleraar
in wiens leerstoel de kandidaat onder gebracht wordt, vastgelegd worden,
•
helder aangegeven wordt, hoe in de evaluatie omgegaan zal worden met
persoonlijke omstandigheden tijdens de evaluatie periode zoals zwangerschaps en
zorgverlof e.d.,
•
het stuk en de bijlagen ordentelijk van kenmerk voorzien worden, alsmede
verduidelijkt wordt wat betreft het verwachte niveau t.a.v. talent en ambitie,
•
dat de toetsingcriteria ten aanzien van
a) verzorgd onderwijs

•

•

•

b) verworven fondsen (niet iedereen kan een vidi of vici beurs scoren, want daar zijn
er simpel weg te weing van)
c) begeleidde promovendi en
d) organisatorische taken
concreet en realistisch zijn,
door juridische zaken vastgesteld is dat de voorgestelde regeling niet in strijd is met
de huidige CAO,
de nadelen van een tijdelijke aanstelling in het maatschappelijk economisch
functioneren van de kandidaat (zoals garantstelling van inkomen bij de aanvraag
van een hypotheek) adequaat ondervangen worden,
het promotierecht inderdaad verleend wordt wanneer het traject succesvol
afgesloten wordt,

adviseert de FR-TNW positief ten aanzien van het invoeren van het tenure track systeem
binnen de faculteit TNW.
Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad TNW

H.T.M. (Dirk) van den Ende
voorzitter

