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1. Inleiding  
 

Dit handboek is bedoeld voor leden van opleidingscommissies (OC’s) van de faculteit 

Geesteswetenschappen. Deze handleiding beschrijft de samenstelling, de taken en de werkwijze 

van OC’s. Waar nodig wordt een onderscheid gemaakt tussen docentleden en studentleden. Indien 

het onderscheid niet wordt gemaakt, houdt dit in dat de informatie voor beide groepen gelijk is. 

 

Dit handboek biedt algemene richtlijnen, die door OC’s zelf, waar nodig of gewenst, nader kunnen 

worden ingevuld. Het handboek streeft ernaar om op overzichtelijke wijze de taken en 

bevoegdheden van de OC’s zoals opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en 

Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en het faculteitsreglement nader toe te lichten inclusief 

verwijzingen naar relevante andere documenten en de bijbehorende werkwijzen en procedures te 

kaderen.  

 

De volgende onderwerpen komen in dit handboek aan bod:  

• Positie en rol van de OC 

• Samenstelling en taken van de OC 

• Belangrijke onderwerpen: OER en kwaliteitsbewaking 

• Werkwijze en ondersteuning 

• Praktische zaken, zoals benoeming en tijdsbesteding 
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2. Positie en rol van de OC in de onderwijsorganisatie  
 

De faculteit Geesteswetenschappen is een grote faculteit met veel verschillende opleidingen.1 De 

faculteit kent eenentwintig bacheloropleidingen, zeventien 60-EC-masterprogramma’s, twee 90-

EC-masterprogramma en elf researchmasterprogramma’s van 120 EC. Elk van deze opleidingen is 

ondergebracht in een van de vijf facultaire Schools, die op hun beurt weer ondergebracht zijn in 

vier departementen. De departementen zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het 

budget en de coördinatie van werkzaamheden voor onderwijs en onderzoek, aan het hoofd hiervan 

staat het departementshoofd. De Schools zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

programmering en organisatie van onderwijs (toelating van studenten, samenstelling 

cursusaanbod, studieloopbaanbegeleiding, uitvoering van examenregelingen, etc.). Daarnaast is 

een belangrijke taak van de School bewaking van de onderwijskwaliteit. De faculteit 

Geesteswetenschappen kent de volgende departementen en Schools: 

 

o Departement Filosofie en Religiewetenschap (F&R) 

▪ School Filosofie en Religiewetenschap 

▪ School Liberal Arts (LA) 

o Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (GKG) 

▪ School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 

o Departement Media- en Cultuurwetenschappen (MCW) 

▪ School Media- en Cultuurwetenschappen 

o Departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC) 

▪ School Talen, Literatuur en Communicatie 

 

De eindverantwoordelijke in een School is de onderwijsdirecteur, dit is een hoogleraar of UHD 

(Universitair Hoofddocent) die door de decaan voor een deel van diens werktijd in deze functie 

benoemd is. De onderwijsdirecteur wordt geassisteerd door een onderwijscoördinator, die 

dagelijks toezicht houdt op, en leiding geeft aan alle werkzaamheden die met programmering, 

organisatie en kwaliteitsbewaking van het onderwijs te maken hebben. In feite is de 

onderwijscoördinator de eerste aanspreekpersoon met betrekking tot alle 

onderwijsaangelegenheden. Daarnaast zijn aan een School één of meerdere studieadviseurs en 

andere ondersteunende medewerkers verbonden.  

 

Iedere opleiding heeft een OC. Sommige master OC’s hebben meerdere programma’s onder hun 

hoede. Een OC is een medezeggenschapsorgaan. De taken van de OC als 

medezeggenschapsorgaan zijn tweeledig:  

 

1. De OC kan – gevraagd en ongevraagd – adviezen geven over de inhoud, organisatie, 

programmering en kwaliteit van het onderwijs. De adviezen van de OC zijn gericht aan de School, 

in de persoon van de onderwijsdirecteur (ondersteund door de onderwijscoördinator), en deze 

wordt geacht zulke adviezen te wegen en desgewenst te vertalen in maatregelen van beleid en 

bestuur (zie Figuur 1). 

 

 
1 Zie bijlage 1 voor een schematisch overzicht van de organisatie van de faculteit. 
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Figuur 1: Plaats van de OC in de onderwijsorganisatie 

 

2. Een tweede onderdeel van de medezeggenschap betreft instemming: OC’s hebben 

instemmingsrecht op een onderdeel van de Onderwijs-en Examenregeling (OER) van de 

betreffende opleiding.  

 

De taken van de OC worden in hoofdstuk 3 uitgebreider toegelicht, waaronder de punten waarop 

de OC precies instemmingsrecht heeft. 
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3.  Samenstelling en taken van de OC 
 

Docent- en studentgeledingen en interne taakverdeling 

In een OC zijn studenten en docenten vertegenwoordigd die aan de desbetreffende opleiding(en) 

verbonden zijn. Daarbij schrijft de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

(WHW) pariteit voor: er moeten evenveel studentleden zijn als docentleden. Op grond van de 

WHW en het faculteitsreglement kiest de OC een voorzitter en een vicevoorzitter. Wanneer als 

voorzitter een docent is gekozen dient de vicevoorzitter een student te zijn en vice versa. Op deze 

manier wordt gewaarborgd dat ook de centrale kamer paritair is samengesteld. In bijlage 4 staat 

een beknopt overzicht van de activiteiten van OC-leden voor de voorzitter, docentleden en 

studentleden. 

 

Rechten en taken van de OC 

De kerntaken van de OC liggen vastgelegd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 

Onderzoek (WHW). Deze bevat een precieze beschrijving van de taken van een OC. De relevante 

artikelen zijn opgenomen in Bijlage 2. Hieronder staan de twee kerntaken - adviesrecht en 

instemmingsrecht - kort toegelicht: 

 

(1). Een kerntaak van een OC is het adviseren over het bevorderen en waarborgen van de 

kwaliteit van de opleiding. De OC signaleert en adviseert, maar lost geconstateerde problemen 

niet zelf op. Dat laatste is de taak van de onderwijsdirecteur. De signalerende functie van de OC is 

een belangrijke taak, waarbij de commissie alert dient te zijn op mogelijke knelpunten (denk 

bijvoorbeeld aan responscijfers bij evaluaties, het naleven van de nakijktermijn van toetsen, het 

samenvallen van toetsing bij parallel geroosterde cursussen, etc.). 

 

(2). Op grond van de wetswijziging van 1 september 2017 heeft de OC naast adviesrecht een 

tweede kerntaak, namelijk het instemmingsrecht op verschillende onderwerpen van de 

Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER, nader toegelicht in hoofdstuk 4, vormt de 

wettelijke grondslag voor een opleiding, en specificeert onder meer inhoud, vorm, en 

eindkwalificaties. De OC heeft instemmingsrecht op de volgende onderdelen: 

 

o de wijze waarop het onderwijs in de opleiding wordt geëvalueerd,  

o de inhoud van de afstudeerrichtingen,  

o de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student bij 

beëindiging van de opleiding moet hebben verworven,  

o de inrichting van praktische oefeningen,  

o de studielast van de opleiding en de onderwijseenheden, 

o de wijze waarop selectie van studenten voor honourstrajecten binnen een opleiding 

plaatsvindt. 

 

De OC kan als adviesorgaan ook zelf geadviseerd worden. De onderwijsdirecteur en de 

onderwijscoördinator zijn de eerst aangewezen adviseurs. Voor een goede werkverhouding en 
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efficiënte taakvervulling is het goed als een OC geregeld met de Schoolleiding overlegt over 

onderwijsaangelegenheden. Het reglement van de faculteit legt het initiatief in dezen bij de 

onderwijsdirecteur, maar uiteraard hoeft een OC geen afwachtende houding aan te nemen.  

 

Het kan voorkomen dat er tussen onderwijsdirecteur en de OC wrijving ontstaat die intern niet kan 

worden opgelost. In zo’n geval kunnen leden van de OC de decaan van de faculteit vragen te 

bemiddelen. OC’s kunnen zich ook wenden tot de landelijke geschillencommissie 

medezeggenschap.  

 

Indien de OC dat wenst, kan zij vertegenwoordigers van de Schoolleiding, maar ook 

studieadviseurs, docenten, studenten of medewerkers van het faculteitsbureau uitnodigen een 

vergadering bij te wonen. Zulke gasten verkrijgen daarmee geen stemrecht in de OC. Zij kunnen 

uitsluitend adviseren, toelichten of vragen beantwoorden. 

 

Voor sommige cursussen geldt dat er een tweede en eventueel een derde OC is. Dit is het geval 

wanneer docenten of veel studenten van een andere opleiding betrokken zijn bij de cursus. Ter 

informatie worden de evaluaties daarom gedeeld met een tweede of derde OC. Deze tweede of 

derde OC heeft geen verplichtingen tot de evaluaties, maar het staat hen vrij om aandachtspunten 

mee te geven aan de eerste OC.  

 

Tip 

 

Stel een beleidsplan op waarin wordt vastgesteld met welke onderwerpen de OC zich wil gaan 

bezighouden. 
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4.  Onderwijs- en Examenregeling (OER) 

 
Voor de OC is de OER (de Onderwijs- en Examenregeling) een belangrijk document. De OER is de 

wettelijke grondslag van een opleiding. In de onderwijs- en examenregeling worden per opleiding 

of groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met 

betrekking tot het onderwijs en de examens. De OER bestaat uit meerdere delen, waarover de OC 

advies- dan wel instemmingsrecht heeft.  

 

4.1 Facultair deel van de OER 

 
In de WHW zijn de rechten en plichten van de medezeggenschap vastgelegd. De wet gaat in 

beginsel uit van een gespiegelde samenwerking waardoor per onderwerp is geregeld dat één 

orgaan adviesrecht en één orgaan instemmingsrecht heeft. Artikel 7.13 van de WHW schrijft exact 

voor wat er in een OER moet staan (zie Bijlage 2). Deze voorschriften zijn door de Universiteit 

Utrecht vertaald in een model-OER. Dit model is door de faculteit Geesteswetenschappen nader 

ingevuld; regels die voor alle opleidingen gelden, zijn opgenomen in het zogenoemde facultaire 

deel. Het gaat hierbij onder meer om algemene regelingen voor toetsing, examinering en 

studiebegeleiding. De faculteitsraad (FR) heeft instemmingsrecht op het facultaire deel van de 

OER. De OC heeft hierop adviesrecht. 

 

4.2 Opleidingsspecifiek deel van de OER 

 
Naast het facultaire deel bevat iedere OER een opleidingsspecifiek deel. Daarin worden zaken 

besproken als de inhoud van de opleiding, de eindtermen, de studielast en verdeling daarvan over 

diverse onderwijscomponenten. Ook bevat de OER een opsomming van alle onderwijsonderdelen 

die binnen een opleiding in het betreffende cursusjaar worden aangeboden.  

 

In de WHW is opgenomen dat met ingang van 1 september 2017 de OC instemmingsrecht heeft 

op een onderdeel van de OER. De onderdelen waarop de OC instemmingsrecht heeft (zoals 

genoemd in hoofdstuk 3) zijn opgenomen in het opleidingsdeel van de OER. Sinds de invoering 

van deze ‘Wet Versterking Bestuurskracht’ hebben OC’s instemmingsrecht op dat deel van de OER 

dat de inhoud van de opleiding vaststelt: binnen Geesteswetenschappen komt dat overeen met het 

opleidingsspecifieke deel van de OER.  

 

Indien een OC besluit om niet in te stemmen met het opleidingsspecifieke deel van de OER van die 

opleiding, dan is de eerste stap dat onderwijsdirecteur en OC in gesprek gaan over de redenen 

waarom de OC niet instemt en om na te gaan of het mogelijk is dit onderling op te lossen. Indien 

dat niet lukt, is er sprake van een geschil en het college van bestuur moet dan onderzoeken of een 

minnelijke schikking mogelijk is. Als ook dat niet lukt, dan kan ofwel de OC ofwel de decaan ervoor 

kiezen om het geschil voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie medezeggenschap, die 

over dat geschil dan een bindende uitspraak doet. 
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4.3 Overgangsregelingen 

 
Wanneer in een nieuwe OER een verandering wordt aangebracht in het examenprogramma van 

een opleiding, heeft dit als consequentie dat er een overgangsregeling opgesteld moet worden. 

Zo’n regeling omschrijft hoe studenten die vóór de wijziging van de OER begonnen zijn met 

studeren kunnen voldoen aan de veranderde exameneisen. Vaak betreft dit het vaststellen van 

equivalenties tussen nieuwe en oude cursussen. Over dergelijke overgangsregelingen moeten OC’s 

ook adviseren. Hetzelfde geldt voor minors (samenhangende cursuspakketten voor studenten van 

buiten de eigen opleiding), en premaster-programma’s (cursuspakketten waardoor studenten die 

een bepaalde master-opleiding willen volgen deficiënties in hun vooropleiding kunnen wegwerken). 

De minors en premaster-programma’s maken wel deel uit van de onderwijsprogrammering, maar 

worden niet genoemd in de OER. 

 

4.4 Tijdig instemming/advies 

 
Een tijdige instemming en tijdig advies van een OC over een nieuwe OER is alleen mogelijk als de 

tekst ruim op tijd aan de OC ter inzage is gegeven. Dat is de verantwoordelijkheid van de 

onderwijsdirecteur, die de opleidingsspecifieke delen van de OER, vaak in overleg met een 

opleidingscoördinator (van een bacheloropleiding, niet te verwarren met de onderwijscoördinator; 

zie boven) of programmacoördinator (van een masterprogramma), formuleert, en eventueel ook 

aanpast na advisering door de OC. De OC heeft de verantwoordelijkheid om binnen de gestelde 

termijn op de door de onderwijsdirecteur gevraagde instemming te reageren. Doet de OC dat niet, 

dan gaat de onderwijsdirecteur ervan uit dat de OC instemt. Ook als het advisering betreft, heeft 

de OC de verantwoordelijkheid tijdig een advies uit te brengen. Zo niet, dan vervalt het recht op 

advisering. De onderwijsdirecteur zal de termijn waarbinnen de instemming en het advies 

voorgelegd moet worden vaststellen in overleg met de OC. 

 

4.5  De wijze van uitvoering van de OER: kwaliteitsbewaking 

 
Volgens de wet moet een OC adviseren over de ‘wijze van uitvoering van de OER’. Dat betekent in 

praktijk dat de OC zich informatie verschaft over de manier waarop het onderwijsprogramma van 

een opleiding gestalte wordt gegeven. Het gaat daarbij in belangrijke mate om de kwaliteit van dat 

onderwijs, zowel naar organisatie als naar inhoud.  

 

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs is de onderwijsdirecteur. Deze identificeert en 

neemt maatregelen ter verbetering. Aan de andere kant kan de onderwijsdirecteur ook de 

aandacht vestigen op onderwijsactiviteiten van bijzonder hoge kwaliteit, en deze ten voorbeeld 

stellen. Beide handelwijzen dienen het hetzelfde doel: het waarborgen van de kwaliteit van het 

onderwijs, c.q. het verhogen ervan. Hiermee wordt duidelijk dat de zorg voor de kwaliteit van het 

onderwijs een cyclisch proces is. Wanneer een kwaliteitsverbeterende maatregel wordt ingezet, zal 

vervolgens nagegaan moeten worden of deze een effect heeft, en worden er, afhankelijk daarvan, 

nieuwe maatregelen getroffen, die op hun beurt beoordeeld worden op effectiviteit, enzovoorts.  
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Het beginpunt van zo’n cyclus is vaak de signalering van een tekortkoming. Daarbij spelen OC’s 

een belangrijke rol. Bij het adviseren van de onderwijsdirecteur over de onderwijskwaliteit staan 

de OC’s diverse hulpmiddelen ten dienste. De belangrijkste hulpmiddelen staan in hoofdstuk 5 

beschreven. 
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5. Evaluaties 

 
5.1 Cursusevaluaties 

 
Een veelgebruikt instrument is de cursusevaluatie. Een goed opgezette cursusevaluatie geeft niet 

alleen informatie over de tevredenheid van studenten over het gevolgde onderwijs, maar ook, en 

vooral, over kwesties die werkelijk met de kwaliteit ervan te maken hebben, zoals de volgende: 

 

o Was een cursus goed en helder gestructureerd? 

o Hebben studenten het idee dat ze echt iets geleerd hebben? 

o Was de cursus van het juiste niveau? 

o Was de gevraagde inspanning redelijk? 

o Was de wijze van toetsing in overeenstemming met de doelstellingen van de cursus? 

 

De faculteit Geesteswetenschappen maakt gebruik van een gestandaardiseerd cursusevaluatie-

systeem. De kern daarvan wordt gevormd door een vragenlijst waarvan de validiteit en de 

betrouwbaarheid zijn vastgesteld. De evaluaties worden digitaal uitgevoerd, verzameld en 

verwerkt via het evaluatiesysteem Caracal. De resultaten zijn digitaal inzichtelijk voor de OC’s, die 

deze tijdens hun vergaderingen bespreken en van advies zullen voorzien. De adviezen worden 

door de onderwijsdirecteur bekeken, die eventueel actie zal ondernemen, afhankelijk van de 

inhoud van het advies. 

 

Er worden over het algemeen twee formulieren gebruikt per cursus, het evaluatieformulier en het 

adviesformulier.2 Het evaluatieformulier dient als basis voor de bespreking tijdens de OC 

vergadering. Het wordt na afloop van de vergadering als “privé” geüpload in Caracal, waarmee het 

inzichtelijk is voor de leden van de OC, betrokken docenten, en de onderwijsdirecteur. Het 

adviesformulier dient als samenvatting van het door de OC gegeven advies en complimenten, en 

wordt “publiek” geüpload in Caracal, waarmee het inzichtelijk is voor iedereen met een Solis-ID. Je 

vindt de formulieren op https://caracal.sites.uu.nl/algemeen/facultaire-paginas/faculteit-

geesteswetenschappen/formulieren-oc/.  

 

Voor het werken met en het gebruiken van het evaluatiesysteem bestaat er een uitgebreide 

website voor de OC’s, te vinden via intranet of via www.uu.nl/caracal. De cursusevaluaties volgen 

een standaard tijdpad per blok, dat te vinden is op www.caracal.sites.uu.nl/jaarschema-

evaluatiecyclus/.  

 

5.2  Onderwijsgesprekken 

 
Een ander middel voor kwaliteitsbewaking is het onderwijsgesprek. Ieder jaar gaan studenten, 

docenten en als mogelijk de onderwijsdirecteur en eventueel de vice-decaan Onderwijs 

Undergraduate/Graduate in gesprek over de kwaliteit en inhoud van de opleiding. Het doel is om 

feedback over de opleiding te krijgen van docenten en studenten en deze groepen met elkaar in 

 
2 Indien van deze werkwijze wordt afgeweken, dient dat afgestemd te worden met de onderwijsdirecteur.     

https://caracal.sites.uu.nl/algemeen/facultaire-paginas/faculteit-geesteswetenschappen/formulieren-oc/
https://caracal.sites.uu.nl/algemeen/facultaire-paginas/faculteit-geesteswetenschappen/formulieren-oc/
http://www.uu.nl/caracal
http://www.caracal.sites.uu.nl/jaarschema-evaluatiecyclus/
http://www.caracal.sites.uu.nl/jaarschema-evaluatiecyclus/
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gesprek te laten gaan over diverse aspecten. De opleiding wordt op deze manier op kwalitatieve 

wijze geëvalueerd.  

 

In het onderwijsgesprek kunnen verscheidene onderwerpen aan bod komen, waaronder de 

evaluatie van het curriculum van de opleiding, maar ook onderwijsvernieuwingen, werkdruk, 

studeerbaarheid en tutoraat. De onderwerpen kunnen voortkomen uit eerder gesignaleerde 

problemen/knelpunten binnen de opleiding of op handen zijnde veranderingen en er is veel ruimte 

voor de afzonderlijke groepen om zelf onderwerpen ter sprake te brengen. Daarnaast is een vast 

agendapunt altijd de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken. 

 

De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor (de organisatie van) het onderwijsgesprek, maar 

betrekt hierin de OC. (Een afvaardiging van) de leden van de OC is/zijn aanwezig bij het 

onderwijsgesprek. De OC kan daarnaast een rol spelen in het monitoren van de uitkomsten van 

het onderwijsgesprek en de daarop volgende acties. 

 

5.3 Andere vormen van evaluatie 

 
Naast cursusevaluaties en onderwijsgesprekken zijn er diverse andere informatiebronnen die een 

OC kan benutten bij het adviseren over de onderwijskwaliteit: 

o Landelijke enquêtes, bijv. Keuzegids Hoger Onderwijs en de Nationale 

Studentenenquête (NSE); 

o Facultaire opleidingsmonitor en de Arbeids- en Medewerkersmonitors van de UU. 

 

Natuurlijk kan het gebeuren dat studenten al tijdens de cursus een probleem constateren. 

Studenten hoeven niet te wachten tot de cursusevaluatie om dit probleem aan te kaarten. Zij 

kunnen meteen naar de docent stappen en het probleem benoemen. Indien de situatie niet naar 

tevredenheid (kan) wordt(en) opgelost, kunnen studenten aankloppen bij een OC. Daarnaast zijn 

er facultaire en universitaire klachtenregelingen voor studenten.3 

 

Verder kan een OC desgewenst zelf via enquêtes of gesprekken en discussies specifieke 

onderwerpen onderzoeken. Naast de studenten en docenten van een opleiding kunnen in 

voorkomende gevallen ook alumni (oud-studenten) naar hun mening gevraagd worden. Studenten 

kunnen in veel gevallen gemakkelijk bereikt worden via een studievereniging. Alumni zijn te 

vinden via het alumninetwerk van de universiteit, de faculteit of de opleiding. 

 

Het is belangrijk om de uitkomsten van kwaliteitsonderzoek kenbaar te maken aan de 

betrokkenen: de onderwijsdirecteur, de opleidings- of programmacoördinator, de studenten, de 

docenten. Het systeem van cursusevaluaties en onderwijsgesprekken is een geschikt hulpmiddel 

om studenten betrokken te houden (of te krijgen) bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De 

 
3 students.uu.nl> eigen opleiding > praktische zaken > regelingen en procedures > klachten, bezwaar en 
beroep. 

http://www.students.uu.nl/
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resultaten van de cursusevaluaties én het advies en voorgenomen actie n.a.v. deze resultaten 

worden ieder jaar online in Caracal inzichtelijk gemaakt voor iedereen met een Solis-id.  
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6. Werkwijze en ondersteuning van opleidingscommissies 

 
6.1 Scholing 

 
Opleidingscommissies zijn zelf verantwoordelijk voor een overdracht aan de nieuwe geleding. De 

faculteit ondersteunt in het organiseren van een OC-informatieavond aan het begin van het 

academisch jaar. Deze bijeenkomst heeft als doel alle leden van de opleidingscommissies te 

informeren over hun taken en verantwoordelijkheden, zodat zij het academisch jaar goed kunnen 

starten. Tijdens deze bijeenkomst zullen zij worden geïnformeerd over de belangrijke thema’s die 

dat jaar zullen spelen, krijgen zij de mogelijkheid kennis te maken met leden van andere OC’s en 

volgen zij verschillende workshops.  

 

Iedere opleidingscommissie is verplicht jaarlijks een Reglement van orde vast te stellen. 

 

 

6.2 Jaarplanning 

 
Het is duidelijk dat een OC zich met veel verschillende onderwerpen kan bezighouden. De 

effectieve tijd is echter beperkt en er moeten prioriteiten gesteld worden. Deze worden in hoge 

mate bepaald door de facultaire jaarcyclus van onderwijsprogrammering en –uitvoering. Gezien de 

wettelijk vastgelegde taken van een OC betekent dit, dat bepaalde vaste onderwerpen op min of 

meer vaste momenten tijdens het academisch jaar door een OC besproken moeten worden.  

 

Om ervoor te zorgen dat onderwerpen niet vergeten worden, of te laat worden geagendeerd, is er 

een facultaire jaarplanning voor OC’s gemaakt (zie Bijlage 3). Onderwerpen die niet in deze 

jaarplanning vermeld staan, kunnen door de OC (c.q. door de voorzitter) zelf geagendeerd 

worden. Een OC bepaalt overigens zelf hoe de noodzakelijke werkzaamheden worden gepland en 

uitgevoerd. De onderwijsdirecteur of –coördinator kan daarbij adviseren.  

 

De jaarplanning gaat uit van vijf OC-vergaderingen per jaar. Het staat een OC vrij om vaker te 

vergaderen, maar het is van belang te weten dat facultaire (d.w.z. betaalde) ondersteuning 

gelimiteerd is tot vijf vergaderingen.  

 

6.3  Facultaire regeling werkwijze en ondersteuning van 

opleidingscommissies  

 
De werkwijze en ondersteuning van de OC’s is uniform voor de faculteit. Hieronder volgen de 

belangrijkste punten van de facultaire regeling: 

 

o Er zijn vijf OC-vergaderingen per academisch jaar voorzien, vier vergaderingen (een per 

onderwijsblok) met als hoofdthema cursusevaluaties, en één vergadering met als 

hoofdthema de onderwijsprogrammering. Voor in totaal vijf vergaderingen wordt 

ondersteuning m.b.t. verslaglegging geleverd. 
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o De regie van de organisatie van de vergaderingen ligt bij de voorzitter. Eventueel biedt de 

onderwijscoördinator (namens de onderwijsdirecteur) ondersteuning m.b.t. de planning 

van vergaderingen en de inhoudelijke voorbereiding van agenda’s. De OC en 

onderwijscoördinator kunnen in overleg besluiten dat de onderwijscoördinator aanschuift 

bij een OC-vergadering als dit nuttig is, bijvoorbeeld rondom de onderwijsprogrammering. 

o Vergaderstukken moeten uiterlijk één week voor een vergadering onder de OC-leden 

verspreid zijn. Deze taak is toegewezen aan een secretaresse in de School. 

o De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke voorbereiding van een vergadering en 

eventuele vervolgacties ligt bij de voorzitter.  

o Verslaglegging wordt verzorgd door een werkstudent (notulist). De secretaresse die de 

onderwijsdirecteur ondersteunt, selecteert de notulisten en superviseert hun werk. 

Daarnaast archiveert de secretaresse de stukken van de OC, zoals agenda en notulen. 

o Het verslag van een vergadering bevat minimaal een actielijst en conclusies van, of 

aanbevelingen voortkomend uit gevoerde discussies. 

 

Een uitgebreide werkwijze wordt jaarlijks aan notulisten uitgereikt.  

 

6.4 Besluitvorming 

 
De OC besluit met meerderheid van stemmen. Besluiten kunnen slechts worden genomen indien 

meer dan de helft van het aantal zittende leden ter vergadering aanwezig is. Voordat tot stemming 

wordt overgegaan formuleert de voorzitter het te nemen besluit. Daarbij kan een lid een 

stemverklaring afleggen. De volledige – en formele – stemprocedure is te vinden in het 

faculteitsreglement. 

 

6.5 De achterban 

 
De OC-leden spelen een belangrijke rol in het zichtbaar maken van het cursusevaluatieproces en 

de wijze waarop de kwaliteit van de opleiding daardoor kan verbeteren. De OC-studentleden 

houden contact met hun achterban en proberen studenten te betrekken bij de medezeggenschap 

(cursus- en curriculumevaluaties). Dat doen ze door langs te gaan bij colleges aan het begin van 

een blok, panelgesprekken voor te bereiden en te promoten, actief deel te nemen aan de 

Facebookgroep voor studenten, etc. De docentleden van de OC onderhouden contact met collega-

docenten binnen de faculteit. 

Tip 

 

Bespreek goed met elkaar op welke manier je contact wilt onderhouden met je achterban. Op 

welke manier ga je ervoor zorgen dat zij weten wat de OC doet en dat de OC ook weet wat er 

speelt bij de studenten? Mogelijkheden hiervoor zijn posters, een facebookpagina, goed contact 

met de studieverenigingen en het bezoeken van colleges. Zorg dat je hiervoor met de OC een plan 

opstelt en dat dit voor iedereen duidelijk is.  

6.6 Overige medezeggenschapsorganen 
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Departementsassessor 

In het dagelijks bestuur van ieder departement zit een studentlid, dit is de departementsassessor. 

Diegene is het eerste aanspreekpunt voor de opleidingscommissies. De departementsassessoren 

overleggen tweewekelijks met elkaar over zaken die op facultair niveau relevant zijn. Bij deze 

overleggen schuift ook de facultaire studentassessor (studentlid van het faculteitsbestuur) aan. 

Neem contact op met de assessor van jouw departement via: 

F&R: FenR_Departementsassessor.gw@uu.nl  

GKG: GKG_Departementsassessor.gw@uu.nl  

MCW: MCW_Departementsassessor.gw@uu.nl  

TLC: TLC_Departementsassessor.gw@uu.nl 

 

Faculteitsraad 

De faculteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan in een faculteit. In de faculteit 

Geesteswetenschappen bestaat de raad uit een personeels- en een studentgeleding met elk twaalf 

leden (zie http://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl/). Je kunt de studentgeleding van de FR bereiken 

via: studentgeleding.gw@uu.nl.  

 

Medezeggenschapsoverleg (MO) 

Het medezeggenschapsoverleg is een bijeenkomst voor alle studentleden van de 

opleidingscommissies van de faculteit, en wordt georganiseerd door de studentgeleding van de FR 

in samenwerking met de departementsassessoren. De avond is opgesplitst in twee delen: een 

plenair gedeelte en een departementaal gedeelte. Tijdens het plenaire gedeelte zal de FR de OC’s 

informeren over ontwikkelingen en veranderingen binnen de faculteit. Daarnaast biedt het plenaire 

gedeelte de mogelijkheid om met alle OC’s ervaringen te delen en problemen met elkaar te 

bespreken. Het departementale gedeelte is kleinschaliger, en is bedoeld om thema’s die binnen 

het departement spelen te bediscussiëren, en specifieke problemen van OC’s aan de kaak te 

stellen. Het MO heeft tot doel het functioneren van de OC’s te optimaliseren, en zo de 

medezeggenschap te versterken. Het bijwonen van het MO behoort tot het takenpakket van de 

OC-studentleden.  

 

Andere organisaties 

De studentenbonden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten 

Vakbond (LSVb) hebben een digitaal kennisplatform voor opleidingscommissies gelanceerd: 

www.opleidingscommissies.nl. 

 

Vidius is een overkoepelende belangenorganisatie voor alle Utrechtse studenten en daarmee ook 

voor medezeggenschappers en bestuurders. Vidius brengt de medezeggenschap bij elkaar, zodat 

er geprofiteerd kan worden van elkaars ervaringen: http://vidius.nl/studeren-

2/medezeggenschap/.  

 

7. Tijdsbesteding 
 

mailto:FenR_Departementsassessor.gw@uu.nl
mailto:GKG_Departementsassessor.gw@uu.nl
mailto:MCW_Departementsassessor.gw@uu.nl
mailto:TLC_Departementsassessor.gw@uu.nl
http://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl/
file://///soliscom.uu.nl/uu/data/GW/Ondersteuning/BBO/Beleidsmdw/FSP/Onderwijs/Commissies%20&%20coordinatoren/OC's/Handboek%20OC's/Handboek%202019/www.opleidingscommissies.nl
http://vidius.nl/studeren-2/medezeggenschap/
http://vidius.nl/studeren-2/medezeggenschap/
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Studenten ontvangen een bestuursbeurs voor hun werk voor de OC. Deze vergoeding is gebaseerd 

op het aantal uren per week dat studenten kwijt zijn aan hun taken. Voor OC’s is bepaald dat dit 

tussen de 1 en 3 uur per week is. 

 

Docenten worden niet speciaal gecompenseerd voor hun werk als OC-lid, met uitzondering van de 

voorzitters. Het is voor docenten van belang om aan hun departementshoofd hun 

bestuurswerkzaamheden te melden, aangezien het departementshoofd beslist over de 

taakstellingen.  

 

8.  Benoeming en opvolging 

 

OC’s worden jaarlijks door de decaan benoemd, op voordracht van de departementshoofden (zie 

Bijlage 5 voor details). Alle docenten en studenten kunnen zich kandidaat stellen voor de OC 

waaronder hun opleiding ressorteert. Weliswaar draagt het departementshoofd nieuwe OC-leden 

voor, maar dat betekent niet dat diegene kandidaten selecteert. OC’s moeten hierin 

verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat in geval van een aanstaand vertrek van een lid, 

tijdig een wervingsprocedure gestart wordt. De OC bepaalt in principe zelf hoe de werving wordt 

aangepakt, maar zorgt ervoor dat studentleden worden aangedragen door studenten en stafleden 

worden aangedragen door collega’s. Laatstgenoemden worden tevens in overleg met het 

departementshoofd aangedragen. 

  

Uiteraard zullen nieuwe OC-leden ingewerkt moeten worden. Ook daarin moet een OC zelf 

verantwoordelijkheid nemen. De onderwijsdirecteur of –coördinator kunnen de OC hierbij 

behulpzaam zijn. Daarnaast organiseert de faculteit een jaarlijkse OC-informatieavond waarop 

nieuwe OC-leden informatie verstrekt wordt over hun taken en verantwoordelijkheden. Deze 

avond wordt georganiseerd rondom een aantal thematische workshops, zoals ‘Het lezen en 

beoordelen van een OER’, ‘Het bereiken van je achterban’ of ‘Het gebruiken van het 

evaluatiesysteem’.  

 

Tips 

 

• Overleg met de voorzitter wie zorg draagt voor de opvolging en op welke manier. 

• Plan één gezamenlijke vergadering met oude en nieuwe OC-leden. 

• Inwerken van de nieuwe OC wordt gedaan door de oude OC en de onderwijsdirecteur / 

onderwijscoördinator. 

• Maak een draaiboek of werk het bestaande draaiboek bij. Vermeld hierin wat het afgelopen 

jaar gedaan is: bespreek de officiële agendapunten en ook wat daarbuiten is 

georganiseerd. Handig om op te nemen is een soort smoelenboek of functieomschrijvingen 

van alle personen waar een OC mee te maken heeft. Ook de gang van zaken zoals 

wanneer de notulen en stukken van de vergadering komen, is een goede toevoeging. 
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Eventuele zaken waar komend jaar extra aandacht voor moet zijn, zoals een cursus die 

slecht was geëvalueerd, kunnen tevens opgenomen worden.  
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9.  Bijlagen 

Bijlage 1 - Organogram van de faculteit Geesteswetenschappen 
 

 

Zie hier voor een versie van het organogram met links naar de verschillende onderdelen.  

 

https://intranet.uu.nl/kennisbank/organogram-geesteswetenschappen
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Bijlage 2 - Artikelen WHW en faculteitsreglement  

 
WHW Artikel 9.18. Opleidingscommissies 
 

1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De 

commissie heeft tot taak: 

a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, 

b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, 

en 

c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding, 

bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het 

onderwijs in de desbetreffende opleiding.  

 

 De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de 

faculteitsraad. 

2. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, is artikel 9.35, aanhef en onderdelen b en c, van 

overeenkomstige toepassing. 

3. In het faculteitsreglement worden regels van procedurele aard met betrekking tot de 

toepassing van het eerste lid gesteld en wordt de wijze van benoeming en samenstelling van 

de opleidingscommissie geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal leden 

van de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten. 

4. Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsreglement bepalen dat de 

taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de 

faculteitsraad, bedoeld in artikel 9.37.  

WHW Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling  

1. Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van 

opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling bevat 

adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen. 

2. In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet terzake 

bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en 

plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten 

minste begrepen:  

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens, 

b. de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding, 

c. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij 

beëindiging van de opleiding moet hebben verworven, 

d. waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen,  

e. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende 
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onderwijseenheden,  

f. de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid,  

g. ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, achtste 

lid, 

h. het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze 

afgelegd kunnen worden,  

i. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,  

j. waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per 

studiejaar dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en 

examens,  

k. waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de 

bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen,  

l. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens 

de bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen,  

m. de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de 

gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen,  

n. de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de 

examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen,  

o. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en 

op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken,  

p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft 

afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk,  

q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen 

en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en 

van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,  

r. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde 

tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs 

opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of 

meer tentamens,  

s. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor 

de toelating tot het afleggen van andere tentamens,  

t. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de 

toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid 

van de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder 

oplegging van vervangende eisen,  

u. de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding, en 

v. indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject 

binnen een opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt. 

x. de feitelijke vormgeving van het onderwijs. 
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3. In de onderwijs- en examenregeling wordt aangegeven hoe een persoon het recht zijn 

bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs te vervolgen, bedoeld in artikel 7.8a, vijfde 

lid, kan effectueren en aan welke eisen hij daarvoor moet voldoen. 

Faculteitsreglement art. 27 en 28 

 

Artikel 27 Opleidingscommissies 

Lid 1  De Schools kennen één of meerdere opleidingscommissies in de zin van artikel 9.18 WHW 

ten behoeve van de opleidingen en/of programma’s die in de betreffende School zijn 

ondergebracht (zie addendum, ingevoegd na hoofdstuk 4).  

Lid 2 Voor elke opleidingscommissies is een aantal leden vastgesteld (zie addendum, ingevoegd 

na hoofdstuk 4). 

Lid 3 De voorzitter en overige leden van een opleidingscommissie worden benoemd door de 

decaan. 

Lid 4 De decaan stelt in overeenstemming met de opleidingscommissies de faciliteiten bedoeld in 

artikel 9.48 lid 1 en lid 2 WHW beschikbaar. 

 

Artikel 28  Werkwijze 

Lid 1  De leiding van een School voert regelmatig overleg met de opleidingscommissie(s) over 

alle aangelegenheden m.b.t. het onderwijs binnen de School. 

Lid 2  Een opleidingscommissie kan afzonderlijke commissies instellen.  

Lid 3  Een opleidingscommissie kan een advies, bedoeld in artikel 9.18 lid 4 sub c, aan de leiding 

van de School tevens uitbrengen aan het hoofd van het / de betrokken departement/(en) 

en de decaan. Zij stelt de leiding van de School hiervan in kennis. 
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Bijlage 3 - Facultaire jaarplanning opleidingscommissies 
 

N.B. Dit is een model dat door een OC (in overleg met de Onderwijscoördinator) aangepast kan 

worden. 

 

Periode 1 (sep-okt) 

 

1e vergadering: september  

• (overdracht en) formuleren speerpunten voor het jaar 

• evaluaties periode 4 bespreken en OC evaluatieformulieren uploaden in digitaal systeem 

 

Periode 2 (nov-jan) 

 

2e vergadering: eerste week periode 2  

• OER: eerste advies uitbrengen aan School (voordat OER-en worden voorgelegd) 

• voortgang evaluaties 

 

3e vergadering: midden periode 2 

• OER: definitief advies uitbrengen conceptversie OER 

• evaluaties periode 1 bespreken en OC evaluatieformulieren uploaden in digitaal systeem 

 

Periode 3 (feb-apr) 

 

4e vergadering: midden periode 3  

• beginnen werving nieuwe student-leden 

• evaluaties periode 2 bespreken en OC evaluatieformulieren uploaden in digitaal systeem 

• overgangsregelingen OER-en bespreken (indien nog niet bij 3e vergadering aan bod 

geweest) 

 

Periode 4 (apr-jun) 

 

5e vergadering: eind periode 4 

• OER: advies uitbrengen definitieve versie OER 

• nieuwe leden presenteren 

• evaluaties periode 3 bespreken en OC evaluatieformulieren uploaden in digitaal systeem 

• overdrachtsdocument voor nieuwe OC-leden bijwerken (incl. aandachtspunten) 

• lijst opstellen van te evalueren cursussen voor volgend jaar (in overleg met 

onderwijsdirecteur en onderwijscoördinator) 
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Bijlage 4 - Beknopt overzicht van activiteiten van OC-leden 
 

(a) voorzitter 

• opstellen van jaaragenda (in overleg met onderwijscoördinator) 

• voorbereiden en voorzitten vergaderingen (ondersteuning door BBO secretariaat) 

• coördinatie analyse en bespreking onderwijsevaluaties 

• initiëren van andere (typen van) evaluaties 

• contact onderhouden met onderwijsdirecteur 

• coördineren werving en inwerken nieuwe OC-leden 

• contact onderhouden met achterban (collega-docenten) 

• instrueren en controleren notulist 

• toezien op archiveren van relevante stukken (ondersteuning door BBO secretariaat) en 

toezien op uploaden OC-reactie in Caracal 

 

(b) docentlid  
• bijwonen van vergaderingen van de opleidingscommissie  

• vooroverleg voeren met mede OC-docentleden  

• contact onderhouden met leden van andere medezeggenschapsorganen 

• contact onderhouden met achterban (collega’s) 

• signaleren van knelpunten binnen de opleiding 

• bijdragen aan onderwijsevaluaties 

 

(c) studentlid 

• bijwonen van vergaderingen van de opleidingscommissie 

• vooroverleg voeren met mede OC-studentleden  

• contact onderhouden met leden van andere medezeggenschapsorganen (m.n. 

departementsassessor en faculteitsraad ) 

• contact onderhouden met de achterban (medestudenten) 

• signaleren van knelpunten binnen de opleiding  

• bijdragen aan onderwijsevaluaties 
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Bijlage 5 - Procedure ambtelijke ondersteuning commissiebenoemingen en 

bestuursbeurzen 
 

De decaan benoemt de opleidings-, examen- en toelatingscommissies. 

De examen- en toelatingscommissies worden voor drie jaar benoemd. De opleidingscommissies 

worden elk jaar opnieuw benoemd.  

 

De leden van de opleidingscommissies worden door de decaan benoemd op basis van de regels 

van het faculteitsreglement Geesteswetenschappen. Van toepassing is art. 27, addendum art. 27, 

art. 28. Conform WHW artikel 2.3, lid 9.17.4 is het niet toegestaan dat een lid van het bestuur van 

de opleiding (de onderwijsdirecteur) tevens lid is van de opleidingscommissie van die opleiding. 

 

1. Brief en voordrachtformulier 

Vóór het zomerreces stuurt de decaan, c.q. het Bestuurssecretariaat het verzoek tot het doen van 

voordrachten aan de departementshoofden. De brief gaat vergezeld van een 

Excelvoordrachtformulier en een toelichting hierop.  

 

Het departementshoofd bevestigt de voordracht door het ingevulde formulier te ondertekenen en 

terug te zenden aan de decaan, c.q. het Bestuurssecretariaat. De voordrachtformulieren worden 

begin september terugverwacht. De voordrachten worden gecontroleerd door het 

Bestuurssecretariaat voordat de decaan tekent voor akkoord.  

BBO  Het Bestuurssecretariaat neemt contact op met de departementen indien de voordrachten niet 

voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd in het faculteitsreglement en rappelleert de 

instituutsdirecties via de onderwijscoördinator over het doen van voordrachten. 

 

2. Benoeming 

De decaan benoemt de commissies per brief. Als bijlage wordt een overzicht van de commissies 

gevoegd. 

STST  

3. Tussentijdse wijzigingen personeelsleden commissies 

Tussentijdse wijzigingen in commissies worden schriftelijk per brief door de directeur van de 

School of door het departementshoofd aan de decaan, c.q. Bestuurssecretariaat doorgegeven. De 

nieuwe personen worden door de decaan per brief benoemd. Het Bestuurssecretariaat stuurt de 

brief en het aangepaste overzichtsschema naar het departementshoofd en in cc naar het nieuwe 

lid, de onderwijsdirecteur en de voorzitter van de desbetreffende OC. 

 

4. Bestuursbeurzen 

Studenten die deel uitmaken van een facultair medezeggenschapsorgaan komen in aanmerking 

voor een vergoeding in de vorm van een bestuursbeurs. Dit is vastgelegd in de regeling 

bestuursbeurzen Geesteswetenschappen. Alleen studenten die via het voordrachtformulier zijn 

aangemeld komen in aanmerking voor een bestuursbeurs. Studentleden worden voor één jaar 

benoemd. Studenten ontvangen hierover een mail aan het begin van het academisch jaar vanuit 
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het Bestuurssecretariaat. Studenten die een aanvullende beurs ontvangen van DUO in het jaar dat 

zij deelnemen aan de OC hebben recht op een toeslag op hun bestuursbeurs. Meer informatie is 

hierover te vinden in de mail.  

Aan het eind van het lopende academisch jaar (mei/juni) stuurt het Bestuurssecretariaat de 

studenten een mail met een declaratieformulier met het verzoek het formulier ingevuld te 

retourneren naar het Bestuurssecretariaat, dat de aanvraag verder afhandelt. De mail gaat in cc 

naar de voorzitters van de OC’s. Uitbetaling vindt plaats voor het eind van het academisch jaar. 

 

De meest actuele informatie is te vinden op  

http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/inspraak-en-medezeggenschap/bestuursbeurzen.  

 
 

 

 

http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/inspraak-en-medezeggenschap/bestuursbeurzen

