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richtlijn aanstelling Opleidingsdirecteuren binnen TNW

Geacht Managementteam,
De faculteitsraad TNW (FR-TNW) is de afgelopen periode gevraagd advies uit te brengen
over zowel de Opleidingsdirecteur TG/BMT als wel de OLD TN.
Daarbij is ons opgevallen dat in beide gevallen van de door decaan gehanteerde richtlijn
aangaande de benoeming van OLD’s op verschillende punten is afgeweken.
Dit betreft de “eis” dat kandidaat een UHD of Hoogleraar uit de faculteit moet zijn.
Hieraan is in beide gevallen niet voldaan. Ook aan de “eis” dat de kandidaat voor de
overige tijd (ongeveer 0.4 fte) actief is binnen het onderzoek van de faculteit of een van
haar instituten, is in beide gevallen niet voldaan. Met name deze laatste voorwaarde lijkt
ons noodzakelijk om de relatie onderwijs-onderzoek ook op beleidsmatig niveau te
waarborgen. Graag zouden we van u vernemen, hoe u tegenover deze richtlijn staat of
dat u de bestaande richtlijn in deze wilt aanpassen.
Daarnaast hebben we u verzocht om in de toekomst eerder bij de benoemingsprocedure
voor posities die van algemeen belang voor de faculteit zijn, betrokken te worden, door
een van onze leden in de betreffende BAC te benoemen. In uw reactie stelt u dat dit op
praktische bezwaren stuit, omdat we onze tijdsbelasting als bezwarend beschouwen. Wat
dit betreft zijn we van mening dat, ofschoon onze (en uw) tijd zeer kostbaar is, het aan
de FR zelf is om uit te maken of dit werkbaar is of niet.
Onze concrete suggestie is dan ook nogmaals: Stel, na overleg met de FR, een van haar
leden in de BAC aan bij benoemingsprocedures voor posities die van algemeen belang
zijn voor de faculteit. Dit om niet achteraf als FR advies uit te hoeven brengen over al
benoemde mensen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Faculteitsraad TNW

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

