Faculteit der
Wijsbegeerte

Faculteitsraad
Jaarverslag 2016-2017

Raadsleden
Personeelsgeleding:

Jasper van den Herik, PhD-kandidaat Theoretische Filosofie (voorzitter)
Ticia Herold, bestuurssecretaris, tot 30 januari
Tim de Mey, UD Theoretische Filosofie, vanaf 30 januari
Henk Oosterling, UHD Filosofie van Mens en Cultuur
Han van Ruler, Bijz. hgl Intellectuele geschiedenis van Renaissance en Barok, vanaf 30 jan.
Paul Schuurman, UD Geschiedenis van de Wijsbegeerte, tot 30 januari

Studentgeleding:

Jursica Mills
Marlijn Mulder
Boris Pulskens
Robert van Raffe, plaatsvervangend voorzitter

Het belangrijkste dossier in het jaar 2016-2017 was het ontwikkelen van een toekomstvisie die een
duurzame verankering van de Filosofie binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam mogelijk maakt. Hiertoe
heeft het CvB na overleg met de Faculteitsraad per 1 oktober Frank van der Duijn Schouten als interim
decaan aangesteld. Bij het aanstellen van de interim decaan heeft de Raad aan het CvB aangegeven dat
voor deze duurzame verankering de zelfstandige positie van de faculteit van belang is. Daarnaast achtte de
Raad het van belang om na een periode waarin de succesvolle Double Degree is opgezet tijd te krijgen om
voort te bouwen op deze reeds ingezette ontwikkelingen. De Raad is dan ook verheugd dat deze twee
speerpunten terugkomen in het in juni uitgebrachte advies van Van der Duijn Schouten. Het advies stelt
daarnaast ook een alternatieve, plattere organisatiestructuur voor. Voor het academisch jaar 2017-2018 zal
het verder uitwerken en implementeren van deze nieuwe organisatiestructuur een centraal thema zijn. In
augustus 2017 heeft het CvB na instemming van de Faculteitsraad besloten de aanstellingstermijn van Van
der Duijn Schouten tot december 2018 te verlengen.

Voorts heeft de raad geprobeerd om meer grip te krijgen op haar rechten met betrekking tot de
(hoofdlijnen van de) begroting. In overleg met het bestuur is er hiertoe een planning- en control cyclus
opgesteld, waarbij onder meer het bespreken van het jaarverslag is ingevoerd. Het blijkt wel dat dit een
punt van aandacht zal blijven: de begroting voor 2018 is dit jaar wederom pas voor de laatste vergadering
geagendeeerd.

Hiernaast is veel tijd besteed aan het opstellen van een nieuw Faculteitsreglement. Hierin worden de
nieuwe instemmingsrechten van de OC met betrekking tot de OERen vermeld. Vanwege het belang van de
OC in dezen heeft de Raad nauw samengewerkt met de OC, wat ondermeer tot uitdrukking komt in een
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tweetal gezamenlijk gevoerde overleggen. Hiernaast wordt in het Faculteitsreglement een voorschot
genomen op de reeds genoemde plattere organisatiestructuur.

De interim-decaan heeft besloten te werken met een faculteitsbestuur waarvan een studentlid deel
uitmaakt. In goed overleg is bepaald dat de benoeming van dit studentlid gebeurt op voordracht van de
studentgeleding van de Raad.

Er zijn twee personele wijzigingen geweest binnen de Faculteitsraad. Paul Schuurman is teruggetreden
omdat hij voorzitter van de Examencommissie werd, en Ticia Herold is teruggetreden omdat zij onderdeel
werd van het faculteitsbestuur.

Namens de Faculteitsraad van de Faculteit der Wijsbegeerte,
Jasper van den Herik, voorzitter.
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