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Geachte decaan, beste Hans, 
 
De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) ’16-’17 doet 
u hierbij een ongevraagd advies toekomen aangaande het onderwerp governance. Op het 
ongevraagd advies van de FSR FMG ’15-’16 heeft u een reactie gestuurd, en diens punten zijn in 
dit advies verwerkt.  
 
Allereerst herkent de FSR FMG ’16-’17 zich in de punten die zijn aangedragen door de FSR FMG 
’15-’16. Door het bureaucratische gehalte van de faculteit is het voor een 
medezeggenschapsorgaan lastig om de zeggenschap te vinden. Er worden besluiten genomen op 
domeinniveau waar de FSR FMG ’16-’17 niet goed bij wordt betrokken en zijn er processen al in 
gang gezet waar de FSR FMG ’16-’17 slecht over wordt geïnformeerd. De FSR FMG ’16-’17 vindt 
het dan ook erg jammer dat in zijn reactie de decaan niet op deze genoemde punten heeft 
gereageerd. De FSR FMG ’16-’17 zou nog graag een reactie willen zien op deze punten. Dit 
probleem werd erkend door de voorgaande decaan tijdens de overlegvergadering (OV), maar 
een oplossing is er nog niet. Er zijn uiteraard wel Board of Studies (BoS) studenten die aanwezig 
mogen zijn bij de BoS vergaderingen, maar deze studenten zijn niet democratisch verkozen.   
 
De FSR FMG ’16-’17 is verheugd te horen dat er binnen de faculteit een werkgroep wordt 
opgericht die zich bezig gaat houden met de versterkte posities van de opleidingscommissies. 
De FSR FMG ’16-’17 zou graag ‘het vinden van een oplossing om de 
studentenvertegenwoordiging te verbeteren op het domeinniveau’ als een van de taken willen 
zien van deze werkgroep. Wij zien hier graag een toezegging op van de decaan.  
 
Ten tweede doet de FSR FMG ’16-‘17 verwoede pogingen om contact te legen met de BoS met de 
wens om de communicatie goed te laten verlopen. Om dit te verbeteren stelt de FSR FMG ’16-
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’17 voor dat standaard de agenda’s van de Board of Studies van elk domein worden gedeeld met 
de FSR FMG ’16-’17. Wij zien hier graag een toezegging op van de decaan.  
 
Ten derde zou de FSR FMG ’16-’17 aandacht willen besteden aan de versterkende posities van 
de OC’s. Zij krijgen volgend jaar meer verantwoordelijkheden en worden volwaardige 
medezeggenschapsraden. De FSR FMG ’16-’17 merkt op dat veel opleidingscommissies hier 
wellicht nog niet klaar voor zijn. Wij hebben dit gemerkt tijdens het proces van de 
voorinvesteringen. De communicatie met de OC’s liep niet altijd even goed. Hetgeen ook wel te 
wijden is aan het huidig gebrek aan contacturen van de OC’s. Daarnaast zijn veel OC’s nog niet 
altijd even goed op de hoogte van de verantwoordelijkheden die zij volgend jaar gaan krijgen. 
Ten slotte vindt de FSR FMG ’16-’17 dat er constructief moet worden nagedacht over de positie 
van de FSR FMG ’16-’17 in verband met de nieuwe wet en zou dus graag willen horen van de 
decaan hoe hij hierover denkt en hoe hij dit voor zich ziet.  
 
Samenvattend, de FSR FMG ’16-’17 ziet ten eerste graag een toezegging van de decaan op het 
voorstel van de FSR FMG ’16-17 dat het zoeken naar oplossingen voor deze problemen 
onderdeel wordt van het takenpakket van de genoemde werkgroep. Ten tweede ziet de FSR 
FMG ’16-’17 graag van de decaan een toezegging op het voorstel van de FSR FMG ’16-‘17 dat de 
agenda’s van Board of Studies (BoS) met de FSR FMG ’16-’17 worden gedeeld. Ten derde hoort 
de FSR FMG ’16-’17 graag van de decaan hoe hij tegen de toekomstige positie van de 
opleidingscommissies aankijkt in verhouding tot de andere gremia binnen de faculteit.  
 
Gaarne tot nadere toelichting bereid, 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Aldert van Dam 
Voorzitter 
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