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Procedure medezeggenschap bij wijzigingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Geachte decaan, beste Karen,
Hierbij reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica op uw voorstel voor de procedure omtrent de medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod met betrekking tot Science in Amsterdam, de dato 9 december 2014. We hebben de gesprekken
rond de procedureafspraken tot nu toe als prettig en constructief ervaren. Ook willen wij benadrukken
dat wij niet principieel tegen een intensievere samenwerking met de VU op zich zijn, maar wel willen dat
de procedure recht doet aan de rechten van de medezeggenschap en de omvang van het dossier. Dit in
acht nemend kan de raad nog niet instemmen met de procedure zoals die op dit moment voorligt, omdat
zij meent instemmingsrecht te hebben op het starten van joint programmes. Wij onderbouwen dat recht
middels deze brief, hopende zo te komen tot afspraken waarin wij ons beiden kunnen vinden, en waarin
recht wordt gedaan aan de zwaarte van besluiten aangaande eventuele intensivering van samenwerking
met de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit.
Draagvlakvorming
Samenwerkingsinitiatieven met de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen hebben gevolgen voor de dagelijkse praktijk van studenten en voor de organisatie,
het karakter en de cultuur van de faculteit en zelfs de universiteit. Het gezamenlijk aanbieden van een
opleiding is kortom een keuze die een sterke impact heeft op alle vlakken van de faculteit.
De raad meent dat zulke keuzes daarom alleen gemaakt kunnen worden, wanneer die gedragen worden
door de academische gemeenschap. Het is goed om te zien dat u deze visie deelt, en dat we gezamenlijk het belang onderstrepen van de inbreng van studenten en medewerkers bij planvorming, zowel vanuit verkennings-, examen- en onderwijscommissies als vanuit de gehele academische gemeenschap via
informatie- en discussieavonden.
De raad is tevreden over de overeenkomst dat, wanneer een curriculumcommissie wordt aangesteld over
het voortraject van `informele medezeggenschap' heldere afspraken zullen worden gemaakt tussen de decaan en de raad. Ook stelt de raad het op prijs dat voornemens om speciieke initiatieven te onderzoeken
en mogelijk te implementeren ruim van tevoren worden aangekondigd, zowel na afronding van de tweede
verkenningscommissie als aan het eind van ieder kalenderjaar, bij wijze van jaarlijks addendum aan het
facultair strategisch plan. Beide afspraken leveren helderheid op voor de raad en voor iedere betrokken
student of medewerker die kritisch wil meedenken over mogelijke samenwerkingsinitiatieven.

Joint programmes
In het bestuurlijk overleg van 17 november 2014 is de oprichting van een joint programma beschreven als
een experiment. De raad meent dat het hier dan wel een experiment betreft dat voor studenten alle gevolgen heeft die een joint degree ook kent: studenten krijgen te maken met vakken en docenten van beide
universiteiten, en zijn daarnaast ahankelijk van de onderwijsadministraties en onderwijs- en examenregelingen van beide universiteiten. Veel meer dan de formele verandering van een CROHO-label zijn juist
deze veranderingen de zaken die, voordat een zo ingrijpend experiment wordt aangegaan, door de medezeggenschap intensief onderzocht moeten worden, en het verdienen om alleen met instemming van de
medezeggenschap geïmplementeerd te worden.
Het zijn juist ook deze ingrijpende wijzigingen waarop de medezeggenschap een joint-degreeaanvraag normaliter zou toetsen, en die de reden zijn dat de wetgever überhaupt aan de studentenraad instemmingsrecht op joint degrees heeft toegekend. Het is naar het inzicht van de raad dan ook in strijd met de geest van
de wet om joint programmes, die wat betreft impact voor de student nauwelijks te onderscheiden zijn van
joint degrees, niet ter instemming aan de facultaire studentenraad voor te leggen. Ook naar de letter van
zowel de Wet op het hoger onderwijs (WHW) als die van afspraken binnen de Universiteit van Amsterdam
heeft de raad ook instemmingsrecht op joint programmes.
De Wet op het hoger onderwijs schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling (OER) adequate informatie over een opleiding bevat (artikel 7.13, lid 1). In het bijzonder dient de OER de `feitelijke vormgeving
van het onderwijs' vast te leggen (artikel 7.13, lid 2, sub x) en heeft de studentenraad op deze feitelijke
vormgeving instemmingsrecht (artikel 9.38, sub b). De raad meent dat een joint programme directe invloed heeft op de feitelijke vormgeving van het onderwijs. Studenten in een joint programme krijgen niet
slechts college van docenten aan de universiteit waarvoor zij gekozen hebben, en krijgen die colleges ook
niet slechts in gebouwen van de universiteit waarvoor zij gekozen hebben. Daarnaast is het zo dat in een
joint programme een examencommissie van de VU toeziet op de kwaliteit van een deel van de tentamens,
een opleidingscommissie van de VU toeziet op de kwaliteit van een deel van het onderwijs, en een VUopleidingsdirecteur de docenten voor het deel van het onderwijs rekruteert. Op basis van de genoemde
wetsartikelen geldt voor een joint programme dus instemmingsrecht van de studentenraad.
In haar besluit van 10 april 2013 schrijft het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam voor
dat iedere faculteit een facultair strategisch plan (FSP) dient op te stellen. De raad meent dat het aanbieden van een joint programme een zo ingrijpende strategische wijziging is, dat een voornemen daartoe in
principe in het FSP opgenomen dient te worden, zoals ook (mogelijke) wijzigingen in het opleidingsaanbod op CROHO-niveau moeten worden opgenomen. Omdat de faculteit zich op dit moment door middel
van kernteams en verkenningscommissies oriënteert op zulke wijzigingen, begrijpt de raad dat het onzinnig en onmogelijk is om plannen voor mogelijke joint programmes nu in het FSP op te nemen. Dat neemt
echter niet weg dat een voornemen tot oprichting van een joint programme formeel onderdeel is van het
FSP, en dat het instemmingsrecht van de raad op het FSP een instemmingsrecht op joint programmes impliceert.
Voorstel
De raad stelt daarom voor om overeen te komen dat zij om instemming wordt gevraagd wanneer u voorneemt te besluiten een joint programme te beginnen. Zodra wij het hierover eens zijn en deze wijziging in
de procedure is aangebracht, kan de raad akkoord gaan met de procedure zoals door u voorgelegd, met inachtneming van de randvoorwaarden die wij op de bestuurlijke overleggen van 17 november 2014 en 20
januari 2015 overeengekomen zijn.
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