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Geachte decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, 

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (hierna 'de raad') doet u hierbij een 
ongevraagd advies toekomen aangaande de selectieprocedure voor de leden van de opleidingscommissies 
(OC's) in het collegejaar 2017 /2018. 

Naar aanleiding van wijziging van een aantal artikelen zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de daarmee veranderende positie van de OC's stelt de raad 
nieuwe de selectieprocedure voor van de leden van de OC's voor het jaar 2017 /2018. De raad heeft 
onderzoek gedaan naar de wensen van de OC's over een eventuele verkiezingsprocedure van de leden van 
de OC's. De algemene reactie luidde dat men dit niet wenselijk achtte. 

De raad wil dan ook voorstellen om een sollicitatiecommissie samen te stellen die een gesprek zal voeren 
met de sollicitanten en op basis daarvan een sollicitant uit zal kiezen die de commissie het meest geschikt 
acht voor het invullen van de functie. Idealiter zou een dergelijke sollicitatiecommissie bestaan uit een lid 
van de raad die is aangesteld voor het collegejaar 2017 /2018, een lid van de raad die was aangesteld in 
het collegejaar 2016/2017 samen met een docent-lid van de desbetreffende OC. De raad voorziet namelijk 
dat de nieuwe raadsleden die deelnemen aan de afzonderlijke commissies steun en expertise kunnen 
gebruiken van oud-raadsleden bij het afnemen van de sollicitatiegesprekken en het nemen van een 
weloverwogen keuze in de benoeming van een student-lid. Deze procedure kan, wanneer ook het bestuur 
zich kan vinden in het voorstel, worden vastgelegd in het faculteitsreglement dat jaarlijks opnieuw wordt 
vastgesteld. 

Hoogachtend, 

Namens de raad, 

Anne Myra van der Meulen 
Algemeen Raadslid 

Maurits van de Sande 
Voorzitter 
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