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Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 15 maart 2018 betreffende WIM. Dit advies 
hebben we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 22 maart 2018 gezamenlijk besproken. 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw advies over het derde deel van het advies van de 
Werkgroep Inrichting medezeggenschap FMG. U spreekt in uw brief uw voorkeur uit voor 
kiesdistricten met een lijstenstelsel, waarbij zetels in de FSR naar rato verdeeld worden over de 
domeinen (zoals voorgesteld in het derde deel van het advies van de Werkgroep Inrichting 
medezeggenschap FMG). Ook blijkt uit uw brief dat u openstaat voor het werken met 
onderdeelcommissies binnen de raad. M.i. is dit een hele belangrijke stap voor het verbeteren van 
de inrichting van de medezeggenschap (FSR). Ik zou dit dan ook graag dit studiejaar samen met de 
FSR FMG '17-'18 verder vorm willen geven en waar nodig formeel vastleggen. We hebben op de 
overlegvergadering besproken dat hiervoor een werkgroep gevormd zal worden, waar in ieder 
geval een FSR-lid en beleidsmedewerker onderwijs Sterre Minkes zitting in nemen. 

Hieronder volgt mijn reactie op de overige punten die u in uw advies noemt. 

- "De FSR stelt voor om deze vorm van verkiezen de komende drie jaar, elk jaar te evalueren."=> 
Daar ben ik het mee eens. 
- "De FSR verwacht dat het faculteitsbureau samen met de FSR en het CSB in gesprek gaat om de 
wijziging van het verkiezingsreglement te realiseren." => Ik volg dit advies graag op in de zin dat dit 
een taak is voor de nieuwe werkgroep. 
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- "De FSR verwacht dat bureau communicatie van de FMG gezamenlijk in gesprek gaat met de 
studentenpartijen en de FSR om een zo groot mogelijke aandacht voor de verkiezingen te 
genereren."=> Ik zal Marcom FMG vragen om hierbij te helpen. 

- "Onderdeelcommissies ontvangen de agenda en notulen van Board of Studies. De FSR meent dat 
dit cruciale documentatie is van beleid dat op domeinniveau gevormd wordt; en dat daarom een 
onderdeelcommissie daar toegang toe moet hebben."=> Dit is een goed punt, dit zal ik bespreken 
met de onderwijsdirecteuren. 
- "Onderdeelcommissies krijgen formeel adviesrecht op domeinbegrotingen. De FSR stelt dit voor 
om openheid over domeinbegrotingen te garanderen voor de medezeggenschap op domein en 
facultair niveau. Het expliciet laten meewegen van onderdeelcommissies bij de begroting acht de 
FSR als cruciaal." => De formele rechten van de FSR zijn op facultair (decaan) niveau geregeld 
(conform de WHW). De FSR heeft adviesrecht op de volledige conceptbegroting van de faculteit. De 
individuele domeinbegrotingen komen samen in de facultaire begroting. Het is goed als er overleg 
is met het domein en de onderdeelcommissie over de domeinbegroting. De FSR kan het 
commentaar op de domeinbegroting verzamelen en bij elkaar brengen in één advies aan de 
decaan. De besluitvorming op de facultaire begroting ligt dan ook bij de decaan. Ik geef de 
onderdeelcommissies dus geen separaat formeel adviesrecht op de domeinbegrotingen. 
Onderdeelcommissies, als onderdeel van de FSR, zijn geen medezeggenschapsorganen op zich, en 
krijgen dus geen aparte formele rechten. Wel zal gekeken moeten worden hoe de 
onderdeelcommissies goed betrokken kunnen worden bij het begrotingsproces. Dit gaan we eerst 
organiseren en vervolgens evalueren. 

De volgende punten over de invulling van de werkwijze van de onderdeelcommissies kunnen 
meegenomen worden door de werkgroep: 
- "Onderdeelcommissies ontvangen wanneer dat gepast is een update per e-mail van het 
domeinbestuur over welk beleid op dat moment gevormd wordt en hoe de onderdeelcommissie 
betrokken kan zijn bij dat beleidsproces. 
- Onderdeelcommissies en het domeinbestuur ontmoeten elkaar minstens één keer per twee 
maanden om beleid op domeinniveau te bespreken. Daarnaast heeft een voorzitter of 
afgevaardigde van de onderdeelcommissie een informeel gesprek met het domeinbestuur 
voorafgaand aan eerdergenoemde vergadering. 
- Onderdeelcommissies worden in de regel betrokken bij beleid dat op domeinniveau gevormd 
wordt. 
- Onderdeelcommissies krijgen facilitaire ondersteuning vanuit het faculteitsbureau. Dit betekent 
onder andere dat zij een UvA e-mail adres krijgen en de mogelijkheid om ruimtes te boeken op REC. 
De FSR acht dit noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de taak van onderdeelcommissies." 
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