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Advies met betrekking tot de organisatie van OC-verkiezingen

Geacht College van Bestuur,
Geachte decanen,

Hierbij doen de Facultaire Studentenraden (hierna: FSR) van de FDG, FGw, FMG en FNWI, en de
Centrale Studentenraad (hierna: CSR) u een advies toekomen over het organiseren van
verkiezingen voor opleidingscommissies (hierna: OC).

Op de overlegvergadering van 28 november jl. tussen de CSR en het College van
Bestuur (hierna: CvB) werd er verteld dat tijdens het Centraal Bestuurlijk Overleg (hierna:
CBO) van 16 november jl. is gesproken over dat de decanen zullen nadenken over de
organisatie van de OC-verkiezingen. De FSR'en en de CSR achten het wenselijk dat er wordt
nagedacht over de wijze waarop OC-verkiezingen worden georganiseerd en achten het temeer
van belang dat de mening van de studentenraden in dit proces als leidend zal worden
beschouwd. De FSR'en en de CSR nemen aan dat deze verkiezingen een onderwerp van
gesprek zijn voor het volgende CBO van 21 december a.s. en zo niet, dan zouden ze dat bij
dezen op de agenda willen zetten.

De op 1 september 2017 in werking getreden wijzigingen van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) op grond van de Wet versterking bestuurskracht
(hierna: WvB) maken de OC tot medezeggenschapsorgaan. Tevens houden deze wijzigingen
in dat OC’s in beginsel dienen te worden samengesteld door middel van verkiezingen, tenzij
dat in het faculteitsreglement anders wordt vastgelegd. In artikel 9.18 van de WHW, vierde
lid, staat dat een dergelijke andere wijze van samenstelling wordt besloten 'in overleg tussen
het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en de faculteitsraad'. Het
advies van de Programmagroep Versterking Opleidingscommissies over deze samenstelling
luidt dat voor het studiejaar 2017-2018 de OC’s moeten worden samengesteld via
sollicitaties, omdat er sprake zou zijn van een gebrek aan tijd voor een goede voorbereiding op
verkiezingen. De FSR'en en de CSR beamen dit advies, maar stellen dat er nu geen gebrek
aan tijd is geweest voor het organiseren van de verkiezingen voor het studiejaar
2018-2019. In een gesprek met Anne van Wageningen, voorzitter van het Centraal
Stembureau (hierna: CSB), werd duidelijk dat het kiesreglement half februari moet worden
vastgesteld. Gezien de huidige onduidelijkheid over de organisatie van de OC-verkiezingen,
attenderen de FSR'en en de CSR u erop dat er een grote urgentie is en verantwoordelijkheid
ligt bij u om deze organisatie helder in kaart te brengen. Hieronder valt ook het
inventariseren van welke opleidingscommissies dan wel opleidingsdirecteuren
verkiezingen willen.

Voor de intrede van de WvB werden de verkiezingen van de medezeggenschap, i.e.
medezeggenschapsraden, ondersteund door het CSB. De FSR'en en de CSR zijn van mening dat
de organisatie van OC-verkiezingen op dezelfde wijze moet worden belegd. Tevens stellen de
FSR'en en de CSR dat het CSB meer middelen tot zijn beschikking moet krijgen om de extra
lasten van deze organisatie te kunnen dragen. Hierover heeft de CSR met het CvB gesproken op
de OV van 28 november jl. Het CvB gaf duidelijk aan dat zij de verantwoordelijkheid voor de
verkiezingen wel wil dragen, maar dat de beslissing om al dan niet verkiezingen te organiseren
bij de faculteiten moet liggen. De FSR'en en de CSR vatten deze verantwoordelijkheid op als het
in staat stellen van het CSB om deze verkiezingen te organiseren.

Een voordeel om de verkiezingen zo te regelen, is dat het CSB de ervaring heeft om alles op een
eerlijke en efficiënte manier te laten verlopen. De FSR'en en de CSR vrezen dat een dergelijk
verloop van de verkiezingen niet gegarandeerd kan worden wanneer ze door faculteiten
worden georganiseerd, omdat zij een gebrek hebben aan die ervaring. Een tweede nadeel bij het
beleggen van de verkiezingen bij de faculteiten is dat faculteiten met relatief veel OC’s meer
moeten bekostigen. Dit is volgens de FSR'en en de CSR om verscheidene redenen niet wenselijk,
die hieronder uiteen zullen worden gezet.

Ten eerste (i) betekent dit dat faculteiten met veel OC’s extra belast worden met kosten en
daardoor relatief minder geld hebben voor bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek dan faculteiten
met minder OC’s. Ten tweede (ii) vrezen de FSR'en en de CSR dat het een excuus zou kunnen
geven aan faculteiten om OC’s te clusteren om kosten te besparen, wat uiteindelijk ten koste kan
gaan van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het clusteren van OC’s zal ervoor zorgen dat
de kwaliteitszorg van een opleiding minder dicht bij de opleiding belegd wordt, waardoor het
waarborgen van de kwaliteit in het geding kan komen. Ten derde (iii) willen de FSR’en en de
CSR voorkomen dat faculteiten gaan afwegen of ze verkiezingen willen organiseren op basis van
de mogelijkheid of ze kunnen worden bekostigd. De kosten voor verkiezingen zouden geen rol
mogen spelen bij de afweging om wel of geen verkiezingen te organiseren. Deze moet op basis
van inhoudelijke argumenten worden gemaakt.
De FSR'en en de CSR rekenen erop dat er naar het bovenstaande voorstel wordt geluisterd
en willen hier graag over met u in gesprek treden.
Met vriendelijke groet,

Pim van Helvoirt
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