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Geachte Prof. dr. Vinod Subramaniam, 
 
De Onderdeelcommissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (ODC-FGB) 
heeft kennisgenomen van het conceptprofiel voor een nieuwe decaan bij de Faculteit Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen. In deze brief vindt u ons advies over dit conceptprofiel, waarvan we 
hopen dat het bijdraagt om het advies verder aan te scherpen. 
 
De ODC-FGB is in hoofdlijnen positief over het opgestelde conceptprofiel. De beschreven taken en 
gevraagde kwaliteiten van de decaan zijn in het conceptprofiel nog wel relatief algemeen, en 
zouden, daar waar relevant, iets meer facultaire kleur moeten krijgen. Het is daarbij van belang 
dat de faculteit pas recentelijk is ontstaan, waardoor nog sprake is van duidelijke 
cultuurverschillen tussen afdelingen en secties. Die verschillen zijn op zichzelf niet problematisch, 
maar daar waar het zich uit in een verschillende mate van loyaliteit naar de faculteit en/of andere 
afdelingen en secties is extra aandacht noodzakelijk. Een belangrijke missie voor de nieuwe 
decaan is daarom het sterker verbinden van de afdelingen en secties. Dit verbinden vraagt naar de 
mening van de ODC-FGB niet alleen om sensitiviteit voor de bestaande verschillen, maar om een 
grotere mate van gezamenlijkheid te realiseren is ook daadkracht onontbeerlijk. Dat kan gebaat 
zijn met een iets formele stijl van leidinggeven, wanneer nodig.  
 
Het is evident dat voor de ODC-FGB een goede relatie met de medezeggenschap van cruciaal 
belang is. Een grondslag daarvoor is dat de nieuwe decaan in staat is betrokkenheid bij de faculteit 
te organiseren binnen alle lagen van de organisatie. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid op de 
werkvloer is daarbij belangrijk. Voor de ODC-FGB is en blijft de ervaren hoge werkdruk onder 
medewerkers een urgent probleem. De nieuwe decaan moet een duidelijk commitment tonen 
hier proactief op te handelen.  
 
Affiniteit met en een trackrecord op het gebied van het onderwijs moeten explicieter in het profiel 
genoemd worden.  
 
In het fusietraject is afgesproken dat bij de benoeming van een nieuwe decaan wordt nagestreefd 
dat deze telkens uit een andere discipline komt. Het advies is dan ook om in het conceptprofiel 
aan te geven dat de decaan bij voorkeur een achtergrond in de pedagogische of psychologische 
wetenschappen heeft, maar ook affiniteit met de andere disciplines.  
 
Tenslotte merken we (misschien ten overvloede) dat de schrijfstijl in de verschillende alinea’s niet 
consistent is, en dat verwijzingen naar een decaan in uitsluitend de mannelijke vorm vermeden 
moeten worden (niet in het minst omdat het van belang is dat in het nieuwe faculteitsbestuur 
minimaal één vrouw plaats neemt).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de ODC-FGB 
 
John van der Kamp (voorzitter) 
j.vander.kamp@vu.nl 


