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Procedure samenstellen OC’s

Geachte decaan, beste Peter,
Via deze weg wil de FSR FNWI (hierna: de raad) reageren op uw brief van 3
augustus 2017 betreffende de wijze van samenstellen opleidingscommissies
(OC’s). De raad blijft bij zijn standpunt en kan niet instemmen met de wijze
van samenstellen OC’s.
Vanaf het begin af aan heeft de raad duidelijk aangegeven dat hij het van
belang vindt dat opleidingscommissies zelf kunnen kiezen voor de wijze
waarop zij tot stand komen. Daarbij hoort ook de optie tot verkiezingen.
De faculteit geeft aan dat de Programmagroep Opleidingscommissies
geadviseerd heeft om geen verkiezingen te organiseren in het aankomend
academisch jaar, maar de raad wil hierbij graag opmerken dat de
Programmagroep ook benoemt dat er op bepaalde faculteiten wél voor
verkiezingen gekozen kan worden. Voor de aankomende benoeming van
OC-leden, die uiterlijk op 1 november plaatsvindt, zijn er geen OC’s die
hebben aangegeven verkiezingen te willen organiseren. Hierdoor zal het
niet nodig zijn op zeer korte termijn verkiezingen te organiseren. Er vindt op
de FNWI echter ook benoeming van OC-leden plaats in het voorjaar. De raad
vindt dat de keuze op dat moment opnieuw aan OC’s moet zijn: wanneer zij
op dat moment verkiezingen willen organiseren, moet deze kans er zijn. Als
op dat moment de UvA nog niet klaar is om verkiezingen te organiseren,
moet er op de FNWI ruimte zijn voor maatwerk, waarbinnen voor de
eventuele OC’s die dat willen een oplossing kan worden gezocht om in
facultair beheer verkiezingen te organiseren, zoals genoemd op pagina 30
van het advies van de Programmagroep Opleidingscommissies.
De raad ziet ook in dat de WVB de taak voor de FSR en OR creëert om te
bepalen hoe de procedure voor het samenstellen van OC’s er uit ziet. De
raad vindt het hierin echter van belang dat er niet voorbij wordt gegaan aan
de autonomie van de OC’s, wanneer zij vinden dat zij democratisch verkozen
moeten worden. De OC’s weten immers zelf wat het beste voor hen is en
wat het beste bij hun achterban past. Overigens wil de raad hierbij
opmerken dat de democratie, met bijbehorend electoraat, die uiteindelijk
tot de totstandkoming van de WVB heeft geleid, niet dezelfde democratie is
als die binnen de universiteit, omdat hier sprake is van een ander electoraat.
Tenslotte ziet de raad het belang er van in dat de FNWI snel een
faculteitsreglement krijgt. Met het oog op het lopende geschil is de enige

mogelijkheid die wij hiervoor zien, er één waarin de FSR
instemmingsrechten heeft op het gehele reglement en bijlagen, waarin de
alternatieve procedure opgenomen is en OC’s de mogelijkheid hebben om
te kiezen voor verkiezingen.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Esther de Boer

Voorzitter FSR FNWI
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