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Ongevraagd advies medezeggenschapsoverleg

Geachte Decaan, beste Fred,
In het proces rondom de OER deel A en OER deel B cyclus is er momenteel geen sprake van een formeel
onderling overleg tussen de FSR, OR en opleidingscommissies. Dit belemmert het functioneren van de
facultaire medezeggenschap. Gezamenlijk zullen wij vanaf komend jaar daarom dit overleg initiëren. Wij
verzoeken u derhalve om in de standaard cyclus van de OER deze twee gezamenlijke vergaderingen op te
nemen op eenzelfde wijze als de FOCB.
De OR en FSR overleggen tot nu beiden afzonderlijk met opleidingscommissies over de wijzigingen die aan
haar worden voorgelegd. Regelmatig overlappen de medezeggenschapsrechten van OR, FSR en de OC’s met
elkaar. Soms ligt het instemmingsrecht bij beiden, soms heeft de OR adviesrecht en de FSR
instemmingsrecht. Voor een goede afstemming ligt het daarom voor de hand om twee momenten in te
bouwen, idealiter drie weken voor de deadline van het indienen van wijzigingsverzoeken en deze ook als
zodanig te communiceren via de bestuurlijke kanalen.
Dit voorstel ligt geheel in lijn met de eisen die in de WHW en de WOR worden gesteld aan resp. de FSR en
de OR. Ook wordt een dergelijk overleg in de handleiding voor opleidingscommissies als vanzelfsprekend
geacht. Het is voor de OR en FSR veel werk om deze overleggen te laten plaatsvinden. Onze faculteit is groot

en er is onderling veel afstemming nodig. De door ons gepolste opleidingscommissies zijn eveneens zeer
positief over dit voorstel.
Hieronder hebben wij ter volledigheid de artikelen opgesomd waar het door ons voorgestelde als
vanzelfsprekend uit voortvloeit.
WHW
Artikel 18, lid 1 sub e:
“De commissie zendt de adviezen en voorstellen, bedoeld onder d, ter kennisneming aan de
faculteitsraad.”
Artikel 9.32, lid 3:
“De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de universiteit.”
Handleiding voor Opleidingscommissies 2018-2019
Faculteit
De FSR en de OC hebben instemmingsrecht op bepaalde delen van de OER (...) Het is belangrijk dat de
OC en de FSR elkaar goed informeren over adviezen en instemming die zij uitbrengen.
2.3 De kwaliteitszorgcyclus
De OC’s leveren op basis van die resultaten input voor het verbeterbeleid. Informatie vanuit
verschillende bronnen zoals onderwijsevaluaties, maar ook het contact met onder andere
medestudenten, docenten en de Facultaire Studentenraad, geeft de OC inzicht in de kwaliteit van het
onderwijs binnen de opleiding(en) die de OC vertegenwoordigt en in de kwaliteit van de opleiding als
geheel.
6.4 Facultaire studentenraad
Het is belangrijk dat OC’s en FSR goed op de hoogte zijn van elkaar standpunten en overwegingen. In
de WHW is vastgelegd dat de OC een kopie van haar adviezen ter informatie aan de FSR stuurt.
6.5 Ondernemingsraad
Incidenteel overleg tussen de OC en de OR kan nuttig zijn, bijvoorbeeld om standpunten uit te wisselen
over de opzet van onderwijsevaluaties. In de WHW is vastgelegd dat de OC een kopie van haar
adviezen ter informatie aan de OR stuurt.
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Een bespreking van dit advies willen wij gezamenlijk laten plaatsvinden in de overlegvergadering van FSR
of OR.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
Namens de OR FGw,

Gerwin van der Pol
Voorzitter OR FGw
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