
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

 

Met dit ongevraagde advies geeft de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FSR FGw) zijn mening over de procedure van het beoordelen van 

verzoeken van opleidingscommissies (OC’s) tot afwijken van verkiezingen zoals deze dit jaar 

heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal de raad nogmaals, zoals hij al eerder heeft gedaan tijdens de 

overlegvergadering (OV) van 25 januari 2018 en tijdens het tussentijds overleg (TTO) van 16 

februari 2018, ingaan op de zaken die hij belangrijk vindt in een verzoek tot afwijken van 

verkiezingen. Hij hoopt dat de FSR FGw en het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (DB FGw) op één lijn kunnen komen wat betreft de procedure en de 

redenen tot afwijken. Door deze procedure en redenen tot afwijken vast te leggen, hoopt hij 

bovendien dat dit proces in het vervolg soepeler zal verlopen. 

 

Met de Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) zijn er nieuwe rechten aan OC’s toegekend. 

Bovendien is in deze wet opgenomen dat OC’s verkozen moeten worden, maar dat ‘in overleg 

tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en de faculteitsraad [...] in het 

faculteitsreglement een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie [kan] 

worden vastgelegd dan verkiezing’ (WHW artikel 9.18, lid 4). In zijn brief ‘Geen instemming 
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wijziging faculteitsreglement totstandkoming opleidingscommissies’ van 23 maart 2017 schrijft 

de FSR FGw dat het hem een logische interpretatie van de wet omtrent OC-verkiezingen lijkt ‘dat 

de FSR en OR [Ondernemingsraad] in overleg met de decaan per verzoek tot een andere 

samenstelling bepalen of deze toegekend mag worden.’ In deze brief deed hij een voorstel voor 

een formulering voor artikel 38, lid 3, van het faculteitsreglement die volgens de FSR FGw 

waarborgt dat de decaan, de OR van de Faculteit der Geesteswetenschappen (OR FGw) en de FSR 

FGw in overleg met de decaan bepalen welke OC’s van verkiezingen mogen afwijken.  

 Artikel 38, lid 3, van het faculteitsreglement luidt nu, in lijn met wat de FSR FGw 

voorstelde, als volgt: ‘indien een opleidingscommissie daartoe een gemotiveerd verzoek indient, 

dan kan de decaan, in afwijking van lid 2, in samenspraak met FSR en OR tot een andere wijze van 

de samenstelling van de opleidingscommissie besluiten.’ De raad is zich ervan bewust dat de 

decaan degene is die het eindoordeel velt en bepaalt of de desbetreffende OC toestemming krijgt 

om af te wijken van verkiezingen. Hij vindt echter dat de mening van de OR FGw en de FSR FGw 

in dit proces serieus dient te worden genomen en dat de decaan een goede reden moet hebben 

om het advies van de FSR FGw en OR FGw niet te volgen. Bovendien staat duidelijk in het 

faculteitsreglement vermeld dat het verzoek van de OC gemotiveerd dient te zijn, wat betekent 

dat er een motivatie moet worden gegeven voor een manier van tot stand komen die afwijkt van 

verkiezingen. Volgens de FSR FGw kan een OC dan ook niet enkel aangeven dat deze niet door 

verkiezingen tot stand wenst te komen.  

 

De FSR FGw is van mening dat veel verzoeken van OC’s dit jaar niet voldoende gemotiveerd waren 

en dat de procedure omtrent het beoordelen van verzoeken beter kan. De FSR FGw is zich er sterk 

van bewust dat de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) veel OC’s telt en dat de procedure 

om de verkiezingen dit jaar voor het eerst te organiseren dus veel behelst. Aangezien dit het 

eerste jaar is dat OC’s door verkiezingen tot stand zouden moeten komen, vindt hij het begrijpelijk 

dat OC’s dit eerste jaar moeten wennen aan het idee van verkiezingen. Ook beseft de FSR FGw dat 

er dit jaar weinig tijd was om de verzoeken te beoordelen en bespreken. Hij is het echter niet eens 

met de beslissing van de decaan om alle verzoeken die binnen zijn gekomen goed te keuren. 

Sommige OC’s hebben niet of nauwelijks een inhoudelijke motivatie ingediend om af te wijken 

van verkiezingen en ook deze OC’s hebben nu uw goedkeuring om af te wijken van verkiezingen. 

De FSR FGw vindt dat het geen goed precedent schept als OC’s gevraagd wordt om inhoudelijk te 

motiveren waarom ze afwijken van verkiezingen en dat vervolgens ook OC’s die geen 

inhoudelijke motivatie hebben gegeven, toestemming tot afwijken krijgen. OC’s zullen in het 

vervolg het verzoek dan ook niet serieus nemen als ze weten dat hun verzoeken niet kritisch 

worden beoordeeld. Verder bleek uit de verzoeken dat het als vanzelfsprekend werd gezien dat 

docenten überhaupt niet verkozen hoefden te worden en dat het afwijken van verkiezingen alleen 

voor de studentleden gemotiveerd diende te worden. Overigens bleek ook uit de verzoeken dat 

afwijken als de norm wordt gezien en verkiezingen als uitzondering op de regel, terwijl dit niet 
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het geval is. In de mail die de decaan heeft gestuurd op 23 januari 2018 waarin OC’s werden 

geïnformeerd over de totstandkoming van OC’s voor 2018 – 2019 werden totstandkoming 

middels verkiezing dan wel via werving/selectie als twee gelijke opties gepresenteerd. Tevens is 

de FSR FGw ontevreden over de procedure omtrent het beoordelen van de verzoeken van OC’s. 

Hij ontving de verzoeken slechts zeer kort van te voren en er was tijdens het TTO van 16 februari 

2018 slechts drie kwartier ingepland om de verzoeken samen met de decaan en OR FGw te 

bespreken. Bovendien ging de decaan niet of nauwelijks in op de bezwaren van de FSR FGw toen 

hij besloot om diens advies naast zich neer te leggen en toch verzoeken tot afwijken goed te 

keuren.  

 

De FSR FGw ziet graag dat de procedure volgend jaar anders verloopt en dat OC’s beter 

geïnformeerd zijn over waar een verzoek aan behoort te voldoen, zoals hij hier uiteen zal zetten. 

De procedure zou allereerst eerder van start moeten gaan. Het was fijn dat OC’s er al tijdens de 

Facultaire OC Bijeenkomst (FOCB) van 4 december 2017 op geattendeerd werden dat zij moesten 

nadenken of zij verkozen wilden worden of niet. Desalniettemin werd de mail waarin zij verzocht 

werden om hun wijze van samenstelling aan te geven slechts een week voor de deadline 

verstuurd. OC’s hadden nu onvoldoende tijd om bijeen te komen en te bespreken of zij een 

dergelijk verzoek wilden indienen. De FSR FGw wil ook de verzoeken eerder ontvangen en hoopt 

dat er in de toekomst meer tijd zal zijn om deze met de OR FGw en de decaan te bespreken. Het 

gaat over potentieel veertig verzoeken en de FSR FGw ziet graag dat deze allemaal voldoende 

besproken kunnen worden. Bovendien verwacht de FSR FGw dat OC’s een inhoudelijke motivatie 

indienen.  

 

Hij zal bij dezen uiteenzetten welke punten hij hoopt terug te zien in de verzoeken van OC’s. In de 

motivatie dienen OC’s niet alleen te vermelden waarom zij niet verkozen gaan worden. Het is ook 

belangrijk dat zij vermelden hoe zij van plan zijn hun vertegenwoordigende functie te vervullen. 

OC’s zijn namelijk met ingang van de WVB een officieel medezeggenschapsorgaan. Dat betekent, 

zoals de FSR FGw al eerder heeft aangegeven in zijn brief ‘Reactie verzoek totstandkoming OC’s’ 

van 2 juli 2017 dat het goed is als er sprake is van last en ruggespraak. Als OC’s willen afwijken 

van verkiezingen, hoort de FSR FGw dan ook graag hoe OC’s er dan voor zullen zorgen dat ze hun 

achterban vertegenwoordigen. Dit kan bijvoorbeeld door panelgesprekken of door het afnemen 

van enquêtes. Ook wil de FSR FGw in het verzoek tot afwijken terugzien op welke alternatieve 

wijze de desbetreffende OC tot stand wenst te komen en hoe deze wijze van samenstelling alsnog 

de representativiteit van de OC waarborgt. Verder wil de FSR FGw dat OC’s toelichten of er 

huidige leden zijn die hun werk als OC-lid het daaropvolgende jaar willen voortzetten en of deze 

in dat geval opnieuw geselecteerd moeten worden en hoeveel nieuwe leden zij zullen werven.  

 

Zoals hij al aangaf, beseft de FSR FGw dat het verkiezen van OC’s in dit eerste jaar een proces is 
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dat misschien nog niet voor zich spreekt. Hij hoopt dan ook dat u de aanbevelingen uit deze brief 

bij de verkiezingen in de toekomst wel mee kunt nemen. De FSR FGw adviseert zijn aanbevelingen 

over te nemen en vast te leggen opdat de procedure voortaan helder is en goed kan verlopen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 
 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


