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Geen
Verzoek tot basisgegevens OC’s

Geachte decaan, beste Peter,
Wij verzoeken u om een bestand te op te stellen en bij te houden, waarin de basisgegevens
met betrekking tot de opleidingscommissies van de FNWI1 opgenomen zijn. In hoofdstuk 8
artikel 41 lid 1 van het Faculteitsreglement (d.d. 27 september 2013) staat ondubbelzinnig
vermeld dat de FSR2 deze gegevens aan het begin van haar zittingstermijn dient te
ontvangen. Onder basisgegevens verstaan wij de namen, e-mailadressen en (indien van
toepassing) functies en studiejaren van de studentleden, docentleden en ambtelijk
secretaris van de OC3, bij voorkeur in de vorm van een Excelbestand. Indien veranderingen
in de samenstelling van de OC’s plaatsvinden, verzoeken wij u om een geüpdatet bestand
toe te sturen aan de FSR. Van voorgaande FSR’en hebben wij vernomen dat hun werk
bemoeilijkt werd door het ontbreken van dergelijk overzicht, nu nog relevanter met de
invoering van de wet versterking bestuurskracht. We achten deze informatie, dit bestand,
dan ook noodzakelijk voor het vervullen van onze taak.
Wij verzoeken u tegelijkertijd om het bovengenoemde bestand en de rest van de
informatie zoals beschreven staat in hoofdstuk 8 artikel 41 van het Faculteitsreglement in
de toekomst aan het begin van haar zittingstermijn aan de FSR toe te sturen. We zien deze
informatie voor toekomstige raden graag voor het einde van de eerste week van een nieuw
academisch jaar verschijnen. Op deze manier kan een nieuwe FSR een vliegende start in de
medezeggenschap geboden worden.
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 16/17
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