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Geachte Decaan, beste Fred,

De medezeggenschapsraden hebben al eerder een uitgebreide reactie met u gedeeld op uw
voornemen om te onderzoeken hoe de opleidingscommissies binnen de FGw geclusterd kunnen
worden. Beide raden staan niet afwijzend tegenover clustering en zien ook dat met een kleiner
aantal OC's enerzijds een betere facilitering van de opleidingscommissies en anderzijds betere
communicatie met het bestuur mogelijk wordt. Het doel van dit proces moet in onze ogen zijn dat
elke OC meent dat er voor elke vertegenwoordigde opleiding een betere situatie en werkwijze zal
ontstaan door clustering.

Het gezamenlijke uitgangspunt van de OR en de FSR is dan ook dat wij ons bij toekomstige
verzoeken om instemming rond de clusters laten leiden door de overwegingen van de betreffende
OC's. Daarnaast is voor ons van belang dat de clustering een goede representatie van elke opleiding
in de OC garandeert. In onze optiek behelst dat dat er van elke opleiding tenminste een student en
een docent zitting moeten hebben, terwijl bij grotere opleidingen de verschillende tracks ook
zoveel mogelijk vertegenwoordigd moeten zijn.

Een dergelijk complex proces gedijt natuurlijk bij rust en kalme overweging. In een eerder gesprek
met de onderwijsdirecteuren vernamen wij dat de doelstelling is om bij aanvang van het studiejaar
22-23 zoveel mogelijk geclusterde OC's in te kunnen stellen. Dat lijkt ons een periode die voldoende
mogelijkheid voor zorgvuldige afweging biedt.
Inmiddels zijn de gesprekken met de OC's over de clustering geopend, en houden wij contact
hierover met de OC's. Daarbij krijgen wij nu verontrustende berichten over tempo en opdracht tot
clustering die afwijken van het proces zoals wij dat hebben begrepen uit de communicatie met het
faculteitsbestuur.

Gegeven de ontstane onrust en zorgen over snelle deadlines dan wel opgelegde clustering
verzoeken wij het faculteitsbestuur om aan de voltallige medezeggenschap (dus de beide raden en
de opleidingscommissies) te bevestigen dat de opleidingscommissies in principe vrij zijn om voor
clustering te kiezen; dat zij tot een zelfstandige afweging kunnen komen van de eventuele voor- en
nadelen voor hun opleiding; en dat zij voor deze afweging nog geruime tijd hebben, namelijk tot de
samenstelling van een OC voor het studiejaar 22-23 aan de orde is.
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De beide medezeggenschapsraden blijven natuurlijk ook in het vervolg van dit proces nauw de
vinger aan de pols houden, en zullen bij het vernemen van eventuele verdere problemen in het
proces van de kant van opleidingscommissies of -directeuren aan het faculteitsbestuur vragen om
in te grijpen.
NB: Deze brief zenden wij ook naar de opleidingscommissies, opdat ook voor hen duidelijk is wat
de positie is van de OR en FSR in dezen.
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