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reactie decaan op instemming wijze van samenstellen opleidingscommissies 

Geachte Raad, 

Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 5 juni 2019 betreffende wijze van samenstellen 
opleidingscommissies (OC's). 

Hartelijk dank voor uw instemming. In uw reactie doet u mij een aantal adviezen toekomen 
aangaande de regeling werving en selectie OC's FMG, hieronder vindt u per punt mijn reactie: 

I. Stel eisen aan de wervingsprocedure; bekendmaking vacature via bijvoorbeeld email aan alle 
studenten. 

Dit advies neem ik over, in de regeling zal ik de volgende zin opnemen: Studenten van de 
betreffende opleiding(en) worden per mail, via de nieuwsbrief of via Canvas op de hoogte 
gesteld van de vacature. 

2. Breidt het aantal voorwaarden voor de selectieprocedure uit: geïnteresseerden versturen 
CV's en motivatiebrieven en worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
sollicitatiecommissie. 

Dit advies neem ik over, in de regeling zal ik de volgende zin opnemen: Sollicitanten dienen 
tenminste een cv en een motivatiebrief naar de sollicitatiecommissie te sturen. 

3. Voeg oud-leden van de FSR en CSR als ook studentassessoren toe aan de lijst van geschikte 
personen om deel te nemen aan de sollicitatiecommissie. 

Dit advies neem ik over, in de regeling zal ik het volgende toevoegen (cursieve tekst): Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een studentlid van een andere OC, een BoS-student, of een 
vertegenwoordiger van het bestuur van de studievereniging, een oud FSR-lid, een oud CSR-lid of 
een studentassessor. 
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4. Verplicht sollicitatiecommissies zich te verantwoorden aan de onderwijsdirecteuren; over 
samenstelling sollicitatiecommissie en beknopt verslag over de wijze van werving en 
selectie. 

Dit advies neem ik over, in de regeling zal ik de volgende zin opnemen: De OC informeert de 
onderwijs- of opleidingsdirecteur beknopt over de gevolgde werving- en selectieprocedure en de 
leden van de sollicitatiecommissie. 

5. Bespreek de wijze van samenstelling van de OC's op het aankomende OWi-overieg. 
Zoals u weet, heb ik dit advies reeds opgevolgd. 

6. Neem de naleving van de regeling uitvoerig mee bij evaluatie van 'werving en selectie' in 
het aankomende academisch jaar. 

Ook dit advies neem ik over, dit zal onderdeel zijn van de evaluatie. 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. A. H. Fischer, 
decaan 
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