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Advies met betrekking tot de organisatie van QC-verkiezingen

Geachte voorzitter,
Hartelijk dank voor uw brief van 20 december 2017, waarin u het College van Bestuur van advies
voorziet over de door de Centrale Studentenraad en enkele Facultaire Studentenraden geprefereerde
wijze van organisatie van verkiezingen voor opleidingscommissies (OC's). U geeft in de brief de
hoge urgentie van dit dossier aan en benoemt een aantal aandachtspunten waar bij de organisatie van
verkiezingen aan gedacht dient te worden.
De hoge urgentie op dit dossier wordt onderkend en op dit moment wordt er op centraal niveau en bij
de faculteiten hard gewerkt om de eventueel te organiseren verkiezingen in goede banen te leiden.
Hieronder vindt u een overzicht van stappen die genomen zijn, dan wel genomen zullen worden in de
nabije toekomst.
De decanen hebben tijdens het CBO van 21 december 201 7 aangegeven de organisatie van de
verkiezingen graag centraal, bij het Centraal Stembureau, te willen beleggen. De decanen hebben
daarnaast de voorkeur gegeven aan een pragmatische procedure die ervoor zorgdraagt dat de OC's
vroeg in het academisch jaar zijn samengesteld. Dit betekent dat eventuele QC-verkiezingen parallel
aan de verkiezingen voor de facultaire studentenraad zullen worden georganiseerd. Alleen bij OC's
voor eenjarige masters komt er een procedure beschikbaar in het najaar (te starten en af te ronden in
september).
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een reglement dat ingezet zal worden voor alle
OC-verkiezingen. Verder is aan de decanen gevraagd om zo snel mogelijk met de facultaire
medezeggenschap in gesprek te treden om duidelijkheid te krijgen over het aantal OC's dat door
middel van verkiezingen zal worden samengesteld. Deze inventarisatie dient medio februari te zijn
afgerond, waarna er een goed beeld kan worden gemaakt van de benodigde extra ondersteuning bij
het CSB. De decanen worden tevens gevraagd om ondersteuning te leveren door waar nodig,
facultaire staf beschikbaar te stellen om te assisteren bij de verkiezingen.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief verder nog vragen hebben, dan treden we hier graag met u
over in gesprek.
Met vriendelijke groet,
het Coll
tuur,

voorzitter
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