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Instemmingsverzoek naamswijziging POWL

Geachte decaan, Beste Hans,
Op 4 oktober 2017 heeft u de Facultaire studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (hierna: FSR FMG) een instemmingsverzoek verstuurd omtrent de
naamwijziging van Pedagogiek, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding te veranderen naar
Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
De FSR FMG heeft dit voorstel voorgelegd aan Studievereniging Comenius, de OC ILO, OC POW en
de Board of Studies student. Hierop zijn geen bezwaren gekomen. De FSR FMG sluit zich aan bij
deze partijen en heeft besloten in te stemmen met de voorgestelde naamswijziging. Wel wilt hij
noch een kanttekening plaatsen bij de procedure en verstrekte informatie.
Wat betreft de procedure was de FSR FMG negatief verrast te zien dat de naamswijziging al was
doorgevoerd op onder andere de website, de handtekening in de email, Facebook, de screens bij
de onderwijsbalie en in de nieuwsbrief. De FSR FMG kreeg hierdoor de indruk een
bureaucratische noodzakelijkheid te zijn die niet serieus genomen wordt.
In een gesprek met u op 2 november 2017 en de snelle reactie van Peter de Jong, Erna van Hest
en Thea Peetsma, kwam naar voren dat het hier ging om een procedurele fout: men had de indruk
dat met het wijzigen van de opleidingsnaam, de afdelingsnaam automatisch mee zou veranderen.
Het valt de FSR FMG op dat het vaker voorkomt dat men niet adequaat op de hoogte is van de
rechten van de FSR FMG. Dit is echter cruciaal om zijn functie uit te kunnen oefenen en eveneens
om agitaties omtrent de procedure te voorkomen.
Wat betreft de informatie vindt de FSR FMG het verwonderlijk dat de decaan in de zomer van
deze wijziging op de hoogte is gebracht, maar dat deze informatie vervolgens niet is opgenomen
in de brief. Daar staat alleen dat “De afdelingsvoorzitter heeft vervolgens via e-mail
alle medewerkers op de hoogte gebracht van de voorgenomen naamswijziging”. Het is de FSR
FMG toevallig opgevallen dat de naam gewijzigd was, toen één van zijn leden informatie opzocht
op de website voor een ander onderwerp.
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Kort gezegd, de FSR FMG stemt in met de voorgestelde naamswijziging. Hij vindt echter dat
bestuurders beter op de hoogte moeten worden gebracht van de rechten van de FSR FMG en vindt
dat de decaan zo volledig mogelijk moet voldoen aan zijn plicht tot informatie aangaande het
informatierecht dat de FSR FMG heeft. Deze condities zijn noodzakelijk voor het vervullen van de
medezeggenschapsfunctie. De FSR FMG vindt een bereidwillige opstelling van zijn kant en een
goede samenwerking met het bestuur van groot belang. De FSR FMG wilt echter ook benadrukken
dat hij het even belangrijk vindt om serieus genomen te worden. Hoewel hij ervan overtuigd is
dat het bestuur de intentie heeft FSR FMG serieus te nemen, is er wel een moment van twijfel
geweest hierover, aangaande de ontvangen informatie en de procedurele verloop van deze
naamswijziging.

Gaarne tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Geertje Hulzebos
Voorzitter
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