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Beroep op nietigheid besluit Facultaire
jaarindeling 8-8-4

Geachte Decaan, beste Fred,

Middels deze brief laat de FSR FGw u weten niet in te stemmen met het besluit uit de Besluitenlijst Dagelijks
Bestuur 27 en 29 augustus 2019, onder 3.8, genaamd ‘Facultaire jaarindeling 884’.

De FSR FGw is van mening dat het besluit ter instemming had moeten worden voorgelegd. Conform de

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) artikel 7.13 lid 2, sub h, i, j en x had het besluit
ter instemming moeten worden voorgelegd, dan wel ter advies voorgelegd moeten worden middels artikel 9.33a
lid 1 sub a jo. 9.37 lid 2. Om deze reden beroept de raad zich hierbij op de nietigheid van uw besluit.

Het besluit strekt zich ertoe om met ingang van collegejaar 2020-2021 in elk blok van 8 weken één week

collegevrij te maken. Deze zeer ingrijpende wijziging op de facultaire jaarindeling raakt daarmee aan vele

aspecten van waar de medezeggenschapsrechten van de FSR FGw zich toe uitstrekken. Zo spreekt het besluit
onder meer over “maar dat ook de hoeveelheid opdrachten en toetsen (minstens) evenredig wordt
teruggebracht” en eveneens over “de positie van herkansingen bij deze wijziging”.

De FSR FGw ziet zich dan ook genoodzaakt om deze handeling te verrichten, zoals uiteengezet in deze

brief, omdat het anders voor een voldongen feit komt te staan. Het is daarom essentieel dat het stappen zet om
zijn betrokkenheid geëffectueerd te krijgen, de integriteit van het medezeggenschaps proces te bewaken en

precedentwerking te voorkomen.

De FSR FGw verzoekt u het besluit alsnog ter instemming voor te leggen.

Vriendelijke groet,

Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino
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