
 

 

Geachte decaan, beste Karen, 
 
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van 
Amsterdam u een ongevraagd advies toekomen, betreffende de benoeming van 
studentleden van Opleidingscommissies (OC’s) op de FNWI. 
 
De voorgestelde Wet versterking bestuurskracht, die nu bij de Eerste Kamer ligt, 
maakt van OC’s officieel medezeggenschapsorganen. De leden daarvan zouden 
vanaf komend jaar verkozen moeten worden, tenzij er een alternatieve procedure 
wordt vastgelegd in het Faculteitsreglement. Los van de wenselijkheid van OC-
verkiezingen zijn deze komend jaar niet haalbaar. Daarnaast is het niet zeker of de 
wet in deze vorm door de Eerste Kamer komt. Ons voorstel is daarom om de 
benoemingsprocedure te formaliseren en een aantal minimumeisen vast te leggen 
die nu ook al wenselijk zijn. De verdere discussie over de inrichting van de OC’s 
kan dan vanaf volgend academisch jaar gevoerd worden. 
 
Vacatures 
De wijze waarop OC’s op de FNWI vacatures voor nieuwe leden opstellen, verschilt 
op het moment. Als raad adviseren wij dat alle OC’s verplicht worden een goed 
gecommuniceerde open vacature uit te schrijven alvorens het benoemen van 
nieuwe studentleden. Er zijn nog veel studenten die niet goed op de hoogte zijn van 
het bestaan van OC’s. Onder hen zijn ook studenten met de potentie om een grote 
bijdrage aan de OC’s te leveren. Een open vacature zorgt dat ook deze groep 
bereikt wordt. Daarnaast is het belangrijk dat OC’s openstaan voor alle studenten 
van hun opleiding(en) omdat ze hen moeten vertegenwoordigen. Dit geldt zowel in 
het geval dat OC’s formele medezeggenschapsorganen worden als nu. 
 
Een open vacature zou altijd moeten bestaan uit een mail-to-all naar alle studenten 
van de desbetreffende opleiding, of aankomende studenten bij sommige 
masteropleidingen. Daarbuiten raden we met klem aan collegepraatjes te houden. 
De studievereniging kan hierbij ook helpen, maar mag niet het primaire 
communicatiemiddel worden. Verder neemt het houden van een open vacature niet 
weg dat er criteria gesteld kunnen worden voor de functie, zoals het huidige 
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studiejaar van de student en zijn of haar specifieke opleiding of track, zolang deze 
gecommuniceerd worden. 
 
Afnemen van sollicitaties 
De raad is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van de 
sollicitaties van kandidaat-studentleden en de uiteindelijke keuze tussen de 
kandidaten hoort te liggen bij de huidige studentleden. Dit neemt niet weg dat zij 
kunnen besluiten om anderen in het proces te betrekken, maar zij blijven de 
eindverantwoordelijken. Er zijn argumenten te geven dat er toezicht en invloed van 
buitenaf moet zijn om de kwaliteit en representativiteit van de OC’s te waarborgen, 
hetzij vanuit de studenten (bijvoorbeeld via verkiezingen), hetzij vanuit een ander 
orgaan (bijvoorbeeld de FSR). De raad ziet in de huidige situatie echter niet één 
wenselijke manier om dit vorm te geven. 
 
Tijdspad 
Op basis van gesprekken met studentleden van de OC’s geeft de raad de voorkeur 
aan het openzetten van de vacature een aantal weken na aanvang van de 
opleiding. Aan het begin van hun studietijd zullen eerstejaarsstudenten (die meestal 
gezocht worden voor de OC) nog niet altijd een goed beeld hebben van hun 
opleiding en in deze periode worden ook al veel andere zaken gecommuniceerd. 
Daar staat tegenover dat de OC het liefst zo snel mogelijk op volle kracht moet zijn. 
Om de balans hiertussen te vinden lijkt het ons het best als de vacature uiterlijk 
begin oktober wordt opgesteld. 
 
Om voor alle nieuwe leden de aanstellingsprocedure goed te laten verlopen en een 
training te kunnen organiseren, adviseren we ook om een deadline vast te leggen 
voor het kiezen van de nieuwe leden. Een logisch moment hiervoor lijkt ons 1 
november. 
 
Conclusie 
De raad adviseert om de benoemingsprocedure van nieuwe studentleden van OC’s 
te formaliseren door een aantal aspecten vast te leggen in het Faculteitsreglement. 
Hier zou in moeten staan:  

• dat hiervoor een open vacature opgesteld moet worden. In onze ogen wordt 
deze het best vormgegeven door een mail-to-all, collegepraatjes en 
samenwerking met de studievereniging als extra communicatiemiddel. 

• dat de verantwoordelijkheid voor de sollicitatieprocedure en de uiteindelijke 
keuze tussen de kandidaten ligt bij de huidige studentleden.  

• wat het tijdspad voor de benoeming is. Wij adviseren 1 oktober als deadline 
voor het opstellen en communiceren van de vacature en 1 november als 
deadline voor het uiteindelijke kiezen van het nieuwe lid.  

 
We hebben er vertrouwen in dat deze regels de OC’s kunnen helpen om nog beter 
te functioneren en dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren voortgezet kan 
worden. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, onderteken ik 
namens de studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Micha de Groot 
Voorzitter FSR FNWI 


