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opheffen Leerstoel Moleculaire Cel Biologie (MCB)

Geacht Managementteam,
De faculteitsraad TNW (FR-TNW) heeft in haar vergadering van 23 november 2009 de
situatie aangaande de leerstoel MCB besproken.
Gelezen uw brief d.d. 18 nov 2009 (P&O/TNW09-246), en de toelichting, via e-mail, van
de decaan en overwegende dat
•
de wetenschappelijk directeur (WD) van MIRA geen structurele financiele middelen
meer aan de leerstoel MCB ter beschikking zal stellen,
•
vanwege het structureel slecht presteren van de leerstoel en in het bijzonder van de
leerstoelhouder voor wat betreft zijn wetenschappelijke onderzoekstaak,
•
er voor de betreffende UD en de drie AIO's herplaatsing binnen de Faculteit TNW en
MIRA mogelijk is,
•
en ook de financiën hiervoor beschikbaar zijn,
•
de situatie op dit moment voor alle betrokken bijzonder onzeker is,
•
er zo snel mogelijk duidelijkheid voor alle betrokkenen geschapen moet worden,
•
de aan de leerstoel verbonden AOI's zo min mogelijk vertraging door de huidige
gang van zaken mogen oplopen,
komt de FR-TNW tot de conclusie dat
A) als de decaan van de faculteit TNW de leerstoel moet opheffen omdat de financiële
middelen binnen MIRA ontbreken, deze opheffing als een reorganisatie gezien dient te
worden.
B) Echter, als de onthouding van de structurele middelen door de WD aan de Leerstoel
het gevolg is van wetenschappelijk disfunctioneren van de Leerstoelhouder, en
daarmee de leerstoel MCB, maar de WD het lopende onderzoek van met name de
AIO's in een andere context wil blijven financiëren, dit niet opgevat kan worden als
een reorganisatie. In deze situatie zal de leerstoelhouder ons inziens op basis van dit
argument ontheven, dan wel ontslagen moeten worden van zijn onderzoekstaak
waarna de AIO’s ingebed kunnen worden bij andere onderzoeksgroepen binnen MIRA.
De FR-TNW verbindt hieraan de volgende voorwaarden:
1) De inbedding van AIO’s en UD in nieuwe onderzoeksgroepen gebeurt op basis van
goed overleg tussen alle betrokken partijen (AIO’s, nieuwe leerstoelhouder, nieuw
begeleidingsteam), waarbij de belangen van de AIO’s voorop moeten staan.

2) Onder geen beding mogen de AIO’s lijden onder de huidige situatie. De FR-TNW gaat
er dan ook vanuit AIO's, die als gevolg van de ontstane situatie vertraging in hun
onderzoek oplopen, hiervoor gecompenseerd zullen worden door middel van adequate
verlenging van hun contract op kosten van MIRA en/of de faculteit. De FR-TNW gaat
ervan uit dat de decaan hierover sluitende afspraken maakt met de
wetenschappelijke directeur van MIRA.

Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad TNW

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

