
	  

	  

Geachte	  College	  van	  Bestuur,	  
	  
Bij	  dezen	  doet	  de	  Centrale	  Studentenraad	  (CSR)	  u	  een	  advies	  toekomen	  betreffende	  het	  model-‐
Huishoudelijk	   Reglement	   Opleidingscommissies	   en	   het	   Universiteitsreglement.	   De	   raad	   doet	  
een	  voorstel	  tot	  wijzigingen	  op	  het	  gebied	  van	  opleidingscommissies	  (hierna:	  OC’S).	  
	  
De	   CSR	   heeft	   geïnventariseerd	   wat	   het	   beleid	   per	   faculteit	   was	   wat	   betreft	   de	   OC’s	   en	   hij	  
constateerde	  een	  grote	  verscheidenheid.	  Het	  lijkt	  de	  CSR	  wenselijk	  dit	  beleid	  te	  codificeren.	  Op	  
grond	  van	  artikel	  9.18	  lid	  3	  WHW	  moet	  de	  benoeming	  van	  OC-‐leden	  in	  het	  faculteitsreglement	  
geregeld	  worden.	  Zo	  staat	  het	  in	  artikel	  27	  lid	  3	  van	  het	  Universiteitsreglement.	  Daarnaast	  heeft	  
u	  er	  in	  2010	  voor	  gekozen	  om	  een	  huishoudelijk	  reglement	  vast	  te	  stellen.	  Deze	  in	  de	  vorm	  van	  
een	   model	   zodat	   bepalingen	   in	   faculteitsreglementen	   herhaald	   kunnen	   worden	   en	   de	   wet	  
zodoende	  wordt	  aangehouden.	  In	  dit	  reglement,	  en	  tevens	  in	  het	  Universiteitsreglement,	  staat	  
respectievelijk	  in	  het	  tweede	  lid	  van	  het	  derde	  artikel	  en	  het	  derde	  lid	  van	  het	  27ste	  artikel	  dat	  
de	  benoeming	  van	  de	   leden	  geschied	  door	  de	  decaan.	   In	  praktijk	  behelst	  dat	   louter	  het	  zetten	  
van	  een	  handtekening	  onder	  een	  lijst	  namen	  die	  de	  decaan	  niet	  zelf	  heeft	  samengesteld.	  De	  oude	  
OC-‐leden	  benoemen	  de	  nieuwe	  OC-‐leden.	  Naast	  het	   feit	  dat	  deze	  praktijk	  niet	  strookt	  met	  het	  
huishoudelijk	  reglement,	  strookt	  het	  ook	  niet	  met	  het	  doel	  zoals	  dit	  op	  de	  UvA	  site	  is	  vermeld	  bij	  
de	  toelichting	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  De	  raad	  doelt	  op	  de	  volgende	  passage:	  
	  
Met	  dit	  reglement	  wil	  de	  UvA	  de	  basiskwaliteit	  van	  de	  OC’s	  garanderen.	  Want	  hoe	  beter	  de	  
opleidingscommissie,	  hoe	  beter	  de	  opleiding.	  
	  
De	  CSR	  is	  net	  als	  het	  CvB	  van	  mening	  dat	  goede	  opleidingscommissies	  onontbeerlijk	  zijn	  voor	  
de	  kwaliteitsbewaking	  van	  het	  onderwijs	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.	  De	  huidige	  
benoemingspraktijk	  laat	  echter	  ruimte	  voor	  een	  zekere	  mate	  van	  nepotisme,	  omdat	  nieuwe	  
leden	  slechts	  door	  de	  oud-‐leden	  van	  een	  OC	  benoemd	  worden.	  Om	  dit	  te	  voorkomen,	  stelt	  de	  
CSR	  voor	  de	  benoemingsprocedure	  voortaan	  door	  zowel	  de	  decaan,	  de	  oud	  OC-‐leden,	  alsook	  
door	  leden	  van	  de	  facultaire	  raden	  uit	  te	  laten	  voeren.	  Deze	  samenwerking	  bij	  zowel	  het	  
opstellen	  van	  de	  criteria,	  de	  sollicitatiegesprekken,	  alsook	  de	  uiteindelijke	  benoeming,	  zullen	  de	  
onafhankelijkheid	  ten	  goede	  komen.	  De	  OC’s	  kunnen	  hierdoor	  steunen	  op	  de	  ervaring	  en	  het	  
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grotere	  bereik	  van	  de	  faculteitsraden,	  de	  FSR	  krijgt	  hierdoor	  meer	  contact	  met	  de	  
opleidingscommissies,	  en	  de	  onafhankelijkheid	  wordt	  voor	  de	  decaan,	  die	  de	  uiteindelijke	  
voordracht	  doet,	  hierdoor	  gewaarborgd.	  	  	  
	  
Het	  artikel	  kan	  hierbij	  zo	  verwoord	  worden:	  
	  
3.	  De	  benoeming	  dient	  te	  geschieden	  op	  basis	  van	  een	  onafhankelijke	  sollicitatieprocedure.	  Deze	  
procedure	  wordt	  door	  de	  decaan	  besproken	  met	  desbetreffende	  facultaire	  studentenraad	  en	  de	  
opleidingscommissie.	  Deze	  twee	  organen	  hebben	  vervolgens	  beide	  stemrecht	  op	  de	  voordracht	  van	  
nieuwe	  leden	  aan	  de	  decaan.	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
	  
	  
	  
Tariq	  Sewbaransingh	  
Voorzitter	  Centrale	  Studentenraad	  14|15	  
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