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Geachte decaan, beste Agneta, 

 

Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (hierna 

te noemen: de FSR) u een ongevraagd advies toekomen betreffend het Reglement van de Faculteit 

der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (hier te namen: het faculteitsreglement) en 

betreffende het in het faculteitsreglement naar verwezen document Werkwijze benoeming 

bestuurders FMG.  

 

De FSR ziet dat de ondernemingsraad (hierna te noemen: de OR) een adviesrecht heeft inzake de 

benoeming van de tweede bestuurslaag: afdelingsvoorzitters, onderzoeksdirecteuren en 

onderwijsdirecteuren. Echter, de FSR zelf heeft alleen een hoorrecht bij de benoeming van 

onderwijsdirecteuren. De FSR wil graag het adviesrecht hebben bij de benoeming van 

onderwijsdirecteuren. Daarnaast wil de FSR dat hij voortaan wordt geïnformeerd door de decaan 

over de voorgenomen benoeming van afdelingsvoorzitters en onderzoeksdirecteuren. Ook 

adviseert de FSR u om met een voorstel te komen hoe opleidingscommissies kunnen worden 

betrokken bij de benoeming van opleidingsdirecteuren. Hieronder zetten wij onze punten uiteen. 

 

De FSR vindt het belangrijk om bij de benoeming van de onderwijsdirecteuren het adviesrecht te 

hebben, omdat de onderwijsdirecteuren grote invloed hebben op de inhoud van de studiejaren 

binnen hun respectievelijke domeinen. De FSR neemt zitting in de benoemingsadviescommissie 

van de decaan en heeft een formeel adviesrecht op de benoeming van decanen. De 

onderwijsdirecteuren hebben, door de bijzondere domeinstructuur van de faculteit, meer taken 

in hun pakket zitten die vaak oorspronkelijk bij de decaan lagen. Daarnaast genieten de 

onderwijsdirecteuren door zowel de omvang van de faculteit als door de domeinstructuur van 

veel discretie en autonomie binnen hun respectievelijke domeinen. Hierom acht de FSR het van 

belang om het adviesrecht te hebben bij de benoeming van de onderwijsdirecteuren. 

 

Benoemingscommissies worden in het leven geroepen om de bestuurder te evalueren en om te 

kijken of de termijn verlengd kan worden. De benoemingscommissie bestaat uit zowel, 

medewerkers, personen in gelijksoortige functie als uit een afvaardiging van de OR. Optioneel 

kan ook een student plaats nemen in de benoemingscommissie. De FSR is van mening dat het 

installeren van een benoemingscommissie voor de oorspronkelijke benoeming van de 

bestuurder een meerwaarde heeft. De FSR is ook van mening dat in de benoemingscommissie 



Facultaire Studentenraad 
studentenraad.nl/fmg  ~  fmg@studentenraad.nl 

27-05-2019  ~  Ongevraagd Advies Faculteitsreglement 

 

Pagina 2 ~ 3 

van onderwijsdirecteuren standaard een afvaardiging van de FSR aanwezig hoort te zijn in gelijke 

grote van de afvaardiging van de OR. 

 

Het valt de FSR op dat bij de benoemingsprocedure van de derde bestuurslaag, 

opleidingsdirecteuren, de medezeggenschap niet geconsulteerd noch op andere wijze betrokken 

wordt. De FSR adviseert u om te onderzoeken hoe de medezeggenschap betrokken kan worden 

bij de benoemingsprocedure van de derde bestuurslaag en of opleidingscommissies hier mogelijk 

een rol in kunnen spelen. Concreet vraagt de FSR aan u om dit te onderzoeken en de uitkomsten 

terug te rapporten. Afhankelijk van de uitkomsten wil de FSR dat in het Faculteitsreglement 

wordt opgenomen dat de opleidingscommissies het adviesrecht krijgen bij de benoeming van de 

derde bestuurslaag. 

 

De FSR denkt dat de opleidingscommissies de juiste vorm van medezeggenschap zijn om te 

betrekken bij benoemingen van de derde bestuurslaag. Opleidingscommissies bestaan uit zowel 

docenten en studenten en vertegenwoordigen naast de inhoud van de opleiding, ook de 

gemeenschap behorende bij de opleiding. De opleidingscommissies zijn in staat een goed te 

beoordelen of een voorgedragen persoon past bij de opleiding. Onze faculteit zal de eerste 

faculteit zijn waarin de medezeggenschap wordt betrokken bij de benoeming van 

opleidingsdirecteuren. Bij Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft 

de studentenraad al het hoorrecht bij de benoeming van opleidingsdirecteuren. Gezien de unieke 

domeinstructuur van de FMG lijkt het de FSR wenselijker potentiële rechten omtrent de 

benoeming van opleidingsdirecteuren decentraal te beleggen bij de opleidingscommissies. 

Samenvattend, de FSR adviseert u om of de FSR het adviesrecht te geven bij de benoeming van 

onderwijsdirecteuren, of om bij de benoeming van onderwijsdirecteuren benoemings-

commissies in het leven te roepen waarin de FSR standaard in gelijke grote van de OR is 

vertegenwoordigd. Ten tweede adviseert de FSR u om de FSR het informatierecht te hebben 

aangaande de voorgenomen benoeming van afdelingsvoorzitters en onderzoeksdirecteuren. Ten 

derde adviseert de FSR u om met een voorstel te komen hoe opleidingscommissies kunnen 

worden betrokken bij de benoeming van opleidingsdirecteuren. De FSR ziet uw voorstel tot 

mogelijke wijziging van het faculteitsreglement en de werkwijze benoeming bestuurders FMG 

tegemoet.  

 

Afsluitend heeft de FSR nog de volgende opmerkingen over het faculteitsreglement bij de lijst 

van begripsbepalingen ‘Hoofdstuk 9 Slot- en overgangsbepalingen Artikel 51’: 

a. Het begrip ‘faculteitsreglement’ is foutief gedefinieerd. “het 

faculteitsreglement van de faculteit;” kan beter worden aangepast naar 

hetgeen bij artikel 52 lid 1 staat: “het Reglement van de Faculteit der 

Maatschappij- en Gedragswetenschappen.” 

b. Het begrip ‘studentenraad’ wordt foutief gedefinieerd. “de studentenraad 

bedoeld in artikel 30;” moet zijn: “de studentenraad bedoeld in artikel 31;” 

artikel 30 behandelt namelijk de ondernemingsraad. 

c. Het begrip ‘ondernemingsraad’ wordt niet gedefinieerd. Een mogelijke 

definitie kan zijn: “de ondernemingsraad bedoelt in artikel   30;” 
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Gaarne tot nadere toelichting bereid.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evi de Rover 

Voorzitter FSR FMG 18|19 


