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Geachte decaan, beste Hans, 

 

Bij deze reageert de FSR formeel op het gevraagde advies van 26 september 2017 over de                

selectieprocedure bachelor Psychologie 2018-2019. Op 29 september 2017 hebben wij u al op             

de hoogte gesteld van het positieve advies betreffende dit voorstel. 

 

In het gesprek met Sterre Minkes en Ingmar Visser op 27 september is de FSR verzocht om op                  

uiterlijk 29 september advies uit te brengen in verband met de aanmeldingsperiode die startte              

op 1 oktober 2017. De FSR is, in dat gesprek, medegedeeld dat niet of negatief adviseren voor 1                  

oktober zou betekenen dat de fixus voor de bachelor Psychologie zou komen te vervallen. Een               

mogelijk gevolg hiervan zou zijn dat de opleiding passief zou moeten toekijken bij een              

explosieve groei van studentenaantallen.  

 

Op basis van dit geschetste beeld, ervaarde de FSR een druk om op 29 september zijn advies uit                  

te brengen. Vanwege deze druk heeft de raad afgezien van de zesweekse termijn, waar de FSR                

recht op heeft. Voorzover de FSR inzicht in het voorstel heeft kunnen hebben, lijkt de               

selectieprocedure gedegen. De raad staat positief ten opzichte van de evidence based criteria,             

zoals het afschaffen van het niet-cognitieve criterium. 

 

Echter, de FSR heeft door de gang van zaken zijn adviserende taak niet naar behoren kunnen                

uitvoeren. Er was immers onvoldoende tijd om naar de inhoud van het voorstel te kijken.               

Allereerst had de FSR bijvoorbeeld alternatieve selectiemethodes en andere aspecten van het            

voorstel willen onderzoeken. Daarnaast heeft de raad ook niet de tijd gehad om de gevolgen te                

verkennen van positief of negatief adviseren, of van het onthouden van advies. 

 

Tot slot betreurt de FSR het ook dat het voorstel niet in zijn geheel is voorgelegd aan de OC                   

Psychologie. Op de vraag of de OC op de hoogte was kreeg de raad gemengde en tegengestelde                 

signalen. De FSR hecht veel waarde aan de visie van de OC Psychologie als de adviesaanvraag                

hierop betrekking heeft. In een normale situatie kunnen beide medezeggenschapsorganen          

elkaar raadplegen en zo elkaar versterken in hun besluitvorming. Doordat in dit geval de OC               
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gebrekkig was geïnformeerd en er een besluit moest worden gemaakt op de korte termijn, kon               

de raad zijn besluit niet goed onderbouwen. 

 

Door het hierboven beschreven proces is het vertrouwen in de samenwerking tussen de FSR en               

het faculteitsbestuur geschaad. De raad hoopt dat het faculteitsbestuur bereid is om dat             

vertrouwen te herstellen. Verder heeft de FSR dit proces en de druk als zeer vervelend ervaren                

en wil daarom ook weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. In artikel 49 lid 3 van het                 

faculteitsreglement staat dat de decaan de medezeggenschap op tijd moet informeren. Toch            

komt het vaker voor dat de medezeggenschap laat wordt meegenomen in het            

besluitvormingsproces, zoals het geval was bij de numerus fixus-aanvraag van Psychologie bij            

de FSR FMG ’16-‘17.  

 

Graag wil de raad daarom een schriftelijke reactie op de volgende vragen: 

1. Hoe is de communicatiestroom verlopen? 

2. Hoe komt het dat de FSR te laat betrokken is geweest bij de selectieprocedure? 

3. Hoe komt het dat de twee inhoudelijke wijzigingen in het voorstel niet zijn voorgelegd 

aan de OC? 

4. Welke stappen gaat de faculteit ondernemen om te voorkomen dat een soortgelijke 

situatie nogmaals voorkomt?  

5. Hoe wil het bestuur het vertrouwen herstellen.  

 

Zodra de antwoorden op deze vragen geformuleerd zijn, bespreken wij deze graag in een apart               

overleg.  

 

Samenvattend, de te late betrokkenheid van de FSR heeft de raad ernstig belemmerd in het               

uitvoeren van zijn taak. Het positieve advies is voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van              

de mogelijke consequenties van het vervallen van een numerus fixus. Tevens herinnert de FSR              

de decaan aan de wettelijke termijn van zes weken en staat erop dat deze gerespecteerd wordt.                

De raad vindt een goede en gezonde samenwerking erg belangrijk en hoopt dan ook dat het                

faculteitsbestuur zich gaat inspannen om het vertrouwen te herstellen. 

 

Gaarne tot verdere toelichting bereid, 

 

 

 

Geertje Hulzebos, 

Voorzitter 
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