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Faciliteiten Faculteitsraad Bètawetenschappen
De faculteitsraad is onderdeel van de facultaire organisatie. Zij voert de medezeggenschapstaak uit.
Het bestuur stelt de raad in staat om de taak goed uit te voeren.
Twee zaken zijn daarin te onderscheiden: faciliteiten om als raad te kunnen functioneren en
afspraken om het functioneren en de kwaliteit van functioneren te kunnen borgen.
In de faculteitsraad oefenen gekozen studenten en personeelsleden een medezeggenschapstaak uit.
De uitoefening van de medezeggenschapstaak in de faculteitsraad wordt erkend als een volwaardige
taak in de sfeer van ‘bestuurlijke taken’. Studentleden krijgen een financiële vergoeding voor deze
taak en hebben de plicht zich serieus in te zetten voor de medezeggenschapstaak die zij op zich
nemen. Voor medewerkers is de medezeggenschapstaak een onderdeel van het totale takenpakket.
De faculteit stelt middelen ter beschikking om de betreffende groep te compenseren voor de tijd die
een medewerker aan de medezeggenschapstaak besteedt.
Verantwoordelijkheden
De voorzitter van de faculteitsraad is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad. De
voorzitter van de faculteitsraad en de faculteitsdirecteur bespreken jaarlijks de wederzijdse
tevredenheid over kwaliteit van de samenwerking en de toereikendheid van de faciliteiten.
De voorzitter spreekt de leden van de faculteitsraad aan op hun inzet en prestaties. Een keer per jaar
voert hij een functioneringsgesprek met elk lid over de uitvoering van zijn/haar
medezeggenschapstaken, waarbij ten minste aan de orde komen de frequentie van de aanwezigheid,
de kwaliteit van de inbreng, het contact met de achterban en de ontwikkelmogelijkheden.
De faculteit stelt middelen ter beschikking om de betreffende groep te compenseren voor de tijd die
een medewerker aan de medezeggenschapstaak besteedt. De middelen dienen te worden besteed
aan de taken die het faculteitsraadlid niet kan uitvoeren vanwege zijn medezeggenschapstaak. De
budgetverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter.
Jaarlijks wordt de begroting van de faculteitsraad in goed overleg tussen de voorzitter van de
faculteitsraad en de faculteitsdirecteur opgesteld. Het bestuur van de faculteit stelt de begroting
vast, als onderdeel van de facultaire begroting.
Faciliteiten per academisch jaar
1. Vergoeding voor studentleden.
Studentleden die zitting hebben in de faculteitsraad krijgen een vergoeding op basis van een
tijdsinvestering van twee dagdelen per week. Jaarlijks stelt het college van bestuur vast wat het
bedrag is dat bij deze omvang van tijdsinvestering hoort. De tijdsinvestering wordt beoordeeld door
de voorzitter.
2. Compensatie voor medewerkers.
Departementen / diensten krijgen een vergoeding voor de omvang van 0,2 fte van de betreffende
medewerker (directe salariskosten) in de faculteitsraad.
3. Departementale Onderdeelcommissies
In elk departement is een Onderdeelcommissies(ODC) ingericht, als adviserend orgaan voor het
departementale bestuur. Leden van de faculteitsraad functioneren ook in een ODC van het
departement waarvan zij deel uitmaken. De compensatie cq vergoeding die een faculteitsraadslid
krijgt is inclusief de vergoeding voor de ODC.
4. Administratieve ondersteuning/griffie
0,2 fte secretariële ondersteuning t.b.v. organisatie van vergaderingen, verslaglegging,
correspondentie, ondersteuning voorzitter, etc.

5. Scholing en vorming
Introductie en/of cursus voor nieuwe FR-leden, vorming of bijscholing van raadsleden, deelname aan
de dag van de medezeggenschap.
6. Vergaderfaciliteiten
Koffie, thee etc. Geen huisvestingslasten (intern).
7. Advies
Extern advies, indien intern niet mogelijk of indien onafhankelijk extern advies gewenst is.
8. PR
Promotie medezeggenschap binnen de faculteit Bètawetenschappen.
Bovengenoemde faciliteiten zijn opgenomen in de begroting. De voorzitter van de faculteitsraad is
verantwoordelijk voor het budget. Hij heeft daarover overleg met de faculteitsdirecteur .
In de facultaire begroting voor 2016 zijn die medezeggenschapstaken opgenomen die generiek zijn
voor alle departementen.
Per departement zijn er departementspecifieke organen waarvoor een vergoeding wenselijk is. Deze
vergoedingen worden per departement bepaald en betaald.
De richtlijn voor het aantal studenten dat in de ODC zit is vier.
De facultaire assessor (student-lid Bestuursteam) bewaakt de bezetting van bovengenoemde
medezeggenschapsorganen en de uitgaven die daarvoor worden gedaan. Declaraties door studenten
worden aan het einde van het academisch jaar in behandeling genomen door het secretariaat van de
faculteit.
De vergoedingen voor ODC, Faculteitsraad, departementaal en facultair bestuursteam worden
jaarlijks vastgesteld door het bestuur en staan vermeld in ‘Vergoedingen bestuurs- en
medezeggenschapsactiviteiten studenten faculteit Bètawetenschappen 2015-2016’.
In 2015-2016 zijn deze:
Orgaan
Uren per
Bedrag per jaar
Compensatie
Bijzonderheden
week
student
medewerker
Bestuursteam dep.
8
€ 2.144
Bestuursteam fac.
16
€ 4.286
ODC
2
€ 536
Incl. ODC
FR
8
€ 2.058
0.2 fte
Incl. ODC
Faciliteiten overige medezeggenschapsorganen
De omvang in uren van een aantal taken is bij besluit van het Bestuursteam in 2011 een half dagdeel
voor de OAC en OC . De taken van OAC en OC tellen op.
Per departement zijn er departementspecifieke organen waarvoor een vergoeding wenselijk is, zoals
SONS (N&S), OPLO (FW), ERG en OGW (Wiskunde). Deze vergoedingen worden door het betreffende
departement bepaald en betaald.
Orgaan
Uren per week
Bedrag per jaar
OAC
2
€ 536
OC Bachelor
2
€ 536
OC Natural Sciences
2
€ 536
OC Life Sciences
2
€ 536
Ook in de BoS van de schools zijn studenten vertegenwoordigd die hiervoor een vergoeding krijgen.
Werkwijze betaling en compensatie
Declaratie vindt plaats met formulieren die te downloaden zijn op de website van F&C.

