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Geachte decaan, beste Hans, 

 

Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) ’16-’17 u 

zijn instemmingsbesluit omtrent de reductie van de CROHO labels bij de Interfacultaire Lerarenopleiding 

(ILO) toekomen. De FSR FMG ‘16- ‘17 kreeg het verzoek tot instemming op 26 januari jl. toegestuurd. Het 

betreft de reductie van het aantal CROHO-labels van de universitaire lerarenopleiding; van 23 naar 3 CROHO 

labels. Aan de opleidingen van de ILO zijn ook lesbevoegdheden verbonden, deze blijven bestaan. De 

opleidingen zouden in de nieuwe situatie onder drie eenjarige lerarenopleidingen vallen, zijnde Talen, 

Zaakvakken en Exact. De label reductie is dus geen curriculum herziening. De motivatie voor deze label 

reductie is in het instemmingsverzoek niet verder toegelicht dan dat dit een landelijke trend is, gesteund 

door meerdere CvB’s van universiteiten, zo ook die van ons. De FSR FMG ‘16-’17 heeft zich verder verdiept 

in de gevolgen van de reductie van de CROHO labels, en de ILO in het algemeen, hij heeft gesprekken gehad 

met de opleidingsdirecteur en met de opleidingscommissie (OC) van de ILO. Hieronder zet hij zijn 

bevindingen uiteen, en komt hij tot een instemmingsbesluit. 

 

Zorgen 

 De FSR FMG ‘16-’17 maakt zich vooral zorgen over de afwezigheid van inspraak van een 

medezeggenschapsorgaan op de aangeboden lesbevoegdheden. Op dit moment heeft de FSR FMG ‘16-’17 

instemmingsrecht op de aangeboden opleidingen via het facultair strategisch plan. De aangeboden 

opleidingen worden in die zin gereduceerd van 23 naar 3, maar de lesbevoegdheden blijven bestaan. Deze 

lesbevoegdheden voor schoolvakken kunnen geïnterpreteerd worden als ‘afstudeerrichtingen’, waar de 

facultaire medezeggenschap dus geen inspraak op heeft (zie de WHW, artikel 7.13. Lid b:2 en artikel 9.38 b). 

Deze richtingen staan omschreven in de OER, te vinden in Artikel B1.2. Voor de FSR FMG ’16-’17 is het niet 

per se belangrijk dat hij zelf instemmingsrecht op dit soort zaken heeft, maar vooral dat er instemmingsrecht 

voor medezeggenschap an sich bestaat. Uit conversaties met het faculteitsbureau en de Centrale 

Studentenraad (CSR) blijkt dat per 1 september 2017 de Opleidingscommissies (OC’s) instemmingsrecht 

verkrijgen over dit artikel van de OER.  

 Voor de FSR-FMG ’16-’17 is de OC de juiste plek voor instemming, zeker over de inhoudelijke 

aspecten van een opleiding, zo ook in het geval van de ILO. Echter, door het bijzondere karakter van de 

Interfacultaire Lerarenopleiding, blijven een aantal vragen onbeantwoord voor de raad. Het rapport van 

Babeliowsky gaat op een aantal van deze vragen in, en dan is het met name het onderwerp governance 
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waarbij de raad zijn zorgen deelt met het rapport. De ILO valt als opleidingsinstituut onder de FMG, wat 

betekent dat de FMG de penvoerder is en de decaan de verantwoordelijke. Echter, een opleiding tot een 

lerarenbevoegdheid behoeft ook een vakspecifieke master en voor bepaalde schoolvakken worden deze 

behaald aan andere faculteiten dan de FMG. Voor de FSR FMG ‘16-’17 is dit het cruciale punt. Hoe kan de ILO 

de medezeggenschap van deze opleidingen betrekken bij grootschalige curriculum wijzigingen, of zelfs 

afschaffing van een bepaalde opleidingsvariant? En daarmee betrekken bij het maken van keuzen over 

aangeboden lesbevoegdheden waar studenten van een andere faculteit interesse voor kunnen hebben. 

 De werkgroep over de Lerarenopleidingen van Babeliowsky benoemt dit ook: “(...) verdeling van de 

verantwoordelijkheid voor de lerarenopleiding over meerdere faculteiten betekent dat faculteiten samen zullen 

moeten werken om de gewenste eenheid van opleiding te bewaken.”.  De FSR FMG ‘16-’17 ziet ook graag een 

verheldering met betrekking tot deze gedeelde verantwoordelijkheid. De werkgroep komt met het voorstel 

van een ‘bestuursraad’; deze zou bestaan uit de vier decanen van de betrokken faculteiten en de rector van 

de UvA. Deze raad zou besluiten over diverse zaken, waaronder “de financiën, de governance, eventuele 

samenwerking met andere instellingen en wijzigingen in het portfolio van opleidingsvarianten.” 1. 

 Hiernaast wordt er voor het ‘operationele deel’ ook een overlegorgaan opgericht, met daarin ook de 

opleidingsdirecteur. Hiervan zegt het rapport het volgende: “Het overlegorgaan lerarenopleiding komt 

minimaal vier maal per jaar bijeen en formuleert in gemeenschappelijkheid doelstellingen voor de 

programmering van het onderwijs, bespreekt de uitvoering van het onderwijs en informeert de Bestuursraad 

over de voortgang.” 1  

Voorstel 

 Beide bovengenoemde voorstellen zijn volgens de FSR FMG ‘16-’17 wenselijk. Echter blijft de rol van 

de medezeggenschap in de bovenstaande voorstellen onbenoemd, terwijl dat naar onze mening cruciaal is. 

De gesprekspartners van de decaan zijn de FSR en de OR van een faculteit. Een mogelijkheid kan zijn dat de 

decanen eerst adviesaanvraag, omtrent de bovengenoemde zaken, doet bij de desbetreffende 

medezeggenschapsraden. De FSR FMG ‘16-’17 vraagt zich echter af of het facultaire niveau het juiste is voor 

deze beslissingen. Op opleidingsniveau is (wordt) het medezeggenschapsorgaan de opleidingscommissie 

(OC), deze “adviseert afhankelijk van het onderwerp de opleidingsdirecteur, de onderwijsdirecteur en/of de 

decaan.” 2 

 Binnen of naast bovenstaande samenwerkingsorganen zou een vorm van medezeggenschap mogelijk 

kunnen zijn. De FSR FMG ‘16-’17 zou graag voorstellen dat er werk wordt gemaakt van het oprichten van 

een klankbordgroep, hoewel de precieze naam op een later moment kan worden vastgesteld. Deze zou naar 

het idee van de FSR FMG ‘16-’17 buiten de officiële medezeggenschapsstructuur staan, maar wel bestaan uit 

leden van de medezeggenschap, zowel OC’s als de Facultaire medezeggenschap. De precieze invulling van 

deze klankbordgroep dient in samenspraak met de Facultaire medezeggenschap van de FMG en de OC van 

de ILO te worden vastgesteld. Deze klankbordgroep zou dan gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven 

aan de bestuursraad en opleidingsdirecteur van de ILO. De klankbordgroep zou naar inzicht van de FSR FMG 

moeten bestaan uit leden van de Facultaire medezeggenschap van de FNWI, FMG en Fgw, aangevuld door 

OC’s van de betrokken opleidingen. Met name door de complexiteit van het ‘zakenlabel’ is het essentieel om 

juist OC’s te betrekken bij de klankbordgroep, zoals de OC van geschiedenis, economie en sociologie. Deze 

klankbordgroep dient ten minste om advies gevraagd te worden als het gaat om het wijzigen van het 

portfolio van de opleidingsvarianten van de ILO. De intentie van de FSR FMG ‘16-’17 is om door de 

combinatie van de bestuursraad, het overlegorgaan en deze klankbordgroep de ILO bij alle betrokkenen te 

                                                                        
1 Rapport Babeliowsky “Samen werken aan meer en beter gekwalificeerde leraren, Een voorstel  voor herinrichting van de lerarenopleidingen 
van de UvA” pagina 18 

2http://www.uva.nl/onderwijs/onderwijskwaliteit/organisatie/opleiding/opleidingscommissies/opleidingscommissies.html 



 Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fmg  ~  fmg@studentenraad.nl 

09-03-2017  ~  CROHO-label reductive aan de ILO 
 

Pagina 3 ~ 3 

agenderen, en deze daadwerkelijk te betrekken. De bedoeling is dat alle betrokkenen dan achter de 

wijzigingen in het opleidingsaanbod staan, en zich daarnaast betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de 

ILO zelve. 

 Tijdens het schrijven van dit instemmingsbesluit is de FSR FMG ‘16-’17 tot het inzicht gekomen dat 

de ILO een complex instituut is. Dit instemmingsverzoek, en het rapport/advies van de werkgroep, plaatst de 

ILO hoog op de agenda. De hoop is dan ook dat het bovenstaande voorstel, en de door de werkgroep 

voorgestelde  vervolgstappen, ervoor zorgt dat de ILO meer inbedding krijgt in alle betrokken faculteiten. Zo 

kan er ook meer eigenaarschap voor de betrokkenen komen, wat de ILO ten goede kan komen, en daarmee 

het voortgezet onderwijs in Amsterdam en omstreken. De ILO is niet alleen voor de FSR FMG complex, ook 

bij de OC van de ILO zelf is er onduidelijkheid over de toekomstige situatie, en op welke bestuurslagen dit 

plaatsvind.  

 De FSR FMG ‘16- ‘17 wenst dus dat de decaan stappen onderneemt om een klankbordgroep op te 

richten die, naast de bestuursraad en het overlegorgaan die over het operationele onderdeel van de 

opleiding gaat, aan de ILO is verbonden. Deze kan ongevraagd en gevraagd advies geven over de ILO. Naar 

gelang de situatie kan dit advies aan de OC van de ILO, de bestuursraad, het overlegorgaan of aan de 

opleidingsdirecteur van de ILO gericht zijn. Deze klankbordgroep dient ten alle tijden om advies gevraagd te 

worden wanneer er grootschalige wijzigingen worden voorgesteld in het aangeboden curriculum. 

Vanzelfsprekend is het belangrijk om, na het besluit over de frequentie van de bijeenkomsten van deze 

klankbordgroep, een redelijke termijn voor deze adviesaanvragen te specificeren. 

Kortom de FSR FMG ’16-’17 heeft besloten voor nu nog niet in te stemmen met de reductie van 

CROHO labels aan de ILO, tenzij (1) de klankbordgroep opgericht is, (2) De OC van de ILO ingelicht wordt 

over de veranderende situatie van de ILO (d.w.z. de inbedding van de ILO in de UvA via de bestuursraad, het 

operationele overlegorgaan en de klankbordgroep) (3) De taakomschrijving, inbedding in de instelling en 

samenstelling van de klankbordgroep in samenspraak met FSR FMG en andere betrokken partijen gebeurt, 

en dat de FSR FMG op de hoogte wordt gehouden over de te nemen stappen. Daarnaast lijkt het de FSR FMG 

het goed om de klankbordgroep volgend jaar wordt geëvalueerd met de betrokken partijen. 

Gaarne tot nadere toelichting bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aldert van Dam 

Voorzitter 

~ 


