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Geacht College, 
 
Op 27 juni jl. ontving de CMR van u een instemmingsverzoek reglement voor de opleidingscommissies. 
In de vergadering van 18 september hebben wij het reglement voor de opleidingscommissies met u 
besproken. 
 
Tijdens de CMR-vergadering van 2 oktober 2018 heeft de raad uw instemmingsverzoek intern 
besproken en besloten in te stemmen met het voorgelegde reglement, mits de volgende wijzigingen 
in het reglement worden opgenomen: 
 
art 1 lid j: 
Tekst wijzigen in ‘AD, bachelor …. WHW’ 
 

art 4: 
Aanvullend lid opnemen dat indien er een plaats in de OC vacant komt en er (nog) niet gekozen is voor 
opvulling d.m.v. verkiezingen. Dan dient de vacature bekend te worden gemaakt aan de gehele 
geleding binnen de opleiding waarvan de plaats vacant is (studentgeleding dan wel 
personeelsgeleding). Tevens dient de procedure hoe potentiele kandidaten op de vacature kunnen 
reageren plus hoe het selectieproces vervolgens plaatsvind te worden gecommuniceerd. 
 
art 4.1: 
Tekst wijzigen in: ‘De decaan kan in overleg met de deelraad besluiten tot een andere wijze van 
samenstelling van de opleidingscommissie dan door middel van verkiezingen te komen. De deelraad 
heeft hiertoe eerst de opleidingscommissie om advies gevraagd en dient dit advies te uit te dragen’ 
 
art 10: 
Voorstel tot naamswijziging van dit artikel: ‘Openbaarheid en transparantie’ 
 
art. 10 lid 1: 
Tekst wijzigen in: ‘De interne vergaderingen van de opleidingscommissie zijn openbaar, tenzij de 
opleidingscommissie anders beslist.’ 
 
 
 



 
art 10 lid 2: 
Tekst wijzigen in ‘De overlegvergadering tussen de opleidingscommissie en de opleidingsmanager 
vinden met gesloten deuren plaats, ……………, in het belang van de opleiding is. ‘ 
 
Met vriendelijke groet, namens de CMR,  
 

 
  
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter CMR 2018/2019 

 


