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Advies wijze van samenstellen opleidingscommissies 2019-2020

Geachte dr. ir. Lont,
Op 3 oktober jl. heeft de Studentenraad een adviesaanvraag ontvangen aangaande de wijze van
samenstellen van de opleidingscommissies (OC). Aan haar is gevraagd of zij wil beoordelen of
zij de huidige procedure voor het samenstellen van de OC nog steeds geschikt acht. Zij is tot een
besluit gekomen en neemt u dan ook graag mee in haar besluitvorming.
Sinds september 2017 bepaalt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) dat de OC in beginsel door middel van verkiezingen wordt samengesteld. Faculteiten
wordt echter wel de mogelijkheid geboden om in het faculteitsreglement een andere wijze van
samenstelling te bepalen. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de afwijkende wijze van
totstandkoming te handhaven. Tot op heden wordt de OC op onze faculteit middels
sollicitatieprocedure samengesteld. Bij deze sollicitatieprocedure is een lid uit de
Studentenraad en een OC-lid betrokken. De Studentenraad is ervan overtuigd dat deze
sollicitatieprocedure een goede manier van werven is. Zij heeft een afweging gemaakt op basis
van de voor- en nadelen van selecteren middels verkiezingen en zal hier kort op ingaan.
De Studentenraad is van mening dat het houden van verkiezingen de drempel verhoogt voor
kandidaten om zich aan te melden. Zij verwacht dat deze selectieprocedure een negatief effect
zal hebben op het aantal aanmeldingen. Ook kan zij zich voorstellen dat het voeren van een
campagne als belastend ervaren kan worden voor de kandidaat. Tenslotte vindt de
Studentenraad dat er middels de huidige sollicitatieprocedure geselecteerd kan worden op

basis van de bestuurlijke kwaliteiten van een sollicitant in plaats van op de populariteit van een
kandidaat.
Gebaseerd op de genoemde punten is de Studentenraad tot een advies gekomen.

Besluit
De Studentenraad besluit positief te adviseren op de huidige wijze van samenstelling van de
opleidingscommissies, namelijk middels een sollicitatieprocedure.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de studentenraad,
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