
Huishoudelijk reglement
Dit is het huishoudelijk reglement van de opleidingscommissie (zoals bedoeld in
artikel 9.18 van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) in-
gesteld voor de opleidingen Wiskunde (BSc) en Mathematics (MSc) aan de Uni-
versiteit Leiden.

Terminologie

• OCW: opleidingscommissie Wiskunde (BSC) en Mathematics (MSc)

• de opleiding: de opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc)

• WHW: Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

• FR: Faculteitsreglement van de Faculteit der Wiskunde en Natuurweten-
schappen van de Universiteit Leiden

1 Wijze van samenstelling

Artikel 1.1. De OCW bestaat voor de helft uit studenten ingeschreven aan
de opleiding en voor de helft uit personeel belast met de verzorging van het
onderwijs van de opleiding (WHW-9.31 lid 3, FR-14 lid 4 en 5). De OCW
bestaat in totaal uit tien leden.

Artikel 1.2. De OCW kiest een voorzitter uit haar midden (WHW-9.31 lid 8).

Artikel 1.3. Ten behoeve van de OCW stelt het Mathematisch Instituut een
(ambtelijk) secretaris beschikbaar (FR-14 lid 11). De secretaris draagt zorg voor
de verslagen van de vergaderingen en voor het op schrift stellen en versturen
van adviezen als bedoeld in WHW-9.18 lid 1.

Artikel 1.4. De studentleden worden benoemd op voordracht van de voorzitter
(FR-14 lid 4). Om tot een voordracht te komen wordt een bindende peiling
georganiseerd. De voorzitter draagt de winnaars van deze bindende peiling voor
om lid te worden van de OCW.

Artikel 1.5. De personeelsleden worden benoemd op voordracht van de weten-
schappelijk directeur van het Mathematisch Instituut (FR-14 lid 5). Zij mogen
geen lid zijn van het bestuur van het Mathematisch Instituut, de examencom-
missie van de opleiding of het faculteitsbestuur (FR-14 lid 9).

2 Procedure bindende peiling

Artikel 2.1. De bindende peiling bedoeld als in Artikel 1.4 wordt per leerjaar
georganiseerd. Om het leerjaar te bepalen wordt in beginsel uitgegaan van het
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jaar van inschrijving aan de opleiding, tenzij een student redelijkerwijs tot een
ander leerjaar gerekend dient te worden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in
het geval van studievertraging of het volgen van de opleiding in deeltijd.

Artikel 2.2. Voor elk leerjaar is in beginsel één positie binnen de OCW be-
schikbaar. De OCW kan besluiten om voor een leerjaar meer dan een posi-
ties beschikbaar te stellen indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven,
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het geval er in een ander leerjaar geen
kandidaten zijn.

Artikel 2.3. Zo snel mogelijk na het begin van het collegejaar, bij voorkeur
in de eerste week, stuurt de secretaris een aankondiging aan alle studenten
ingeschreven aan de opleiding om hen te informeren over de mogelijkheid zich
verkiesbaar te stellen voor de OCW. Tegelijk met deze aankondiging wordt de
datum van de bindende peiling bekend gemaakt.

Artikel 2.4. De bindende peiling vindt ten minste twee weken na het verstu-
ren van de aankondiging als bedoeld in Artikel 2.3 plaats. Studenten die zich
verkiesbaar willen stellen, dienen dit uiterlijk twee werkdagen voor de bindende
peiling aan te geven aan de secretaris.

Artikel 2.5. De bindende peiling vindt plaats tijdens een van de colleges van
het desbetreffende leerjaar door middel van geheime schriftelijke stemming. Dit
geschiedt in aanwezigheid van de secretaris en ten minste een van de leden van
de OCW, niet zijnde het lid dat het desbetreffende leerjaar op dat moment
vertegenwoordigt. De secretaris van de OCW en het aanwezige lid van de OCW
dragen zorg voor de uitvoering van deze bindende peiling en zullen de uitslag
bekend maken aan de aanwezige studenten.

Artikel 2.6. De winnaar is de kandidaat met de meeste stemmen. Indien er
meerdere kandidaten zijn met een gelijk aantal stemmen, dan wordt er geloot.

Artikel 2.7. Indien er slechts één kandidaat zich kandidaat heeft gesteld in een
bepaald leerjaar, dan vindt er geen bindende peiling plaats. Deze kandidaat
wordt geacht gekozen te zijn door de studenten uit het desbetreffende leerjaar.

Artikel 2.8. Indien blijkt dat geen student zich kandidaat heeft gesteld in een
bepaald leerjaar, kan de OCW besluiten om deze positie niet in te vullen. De
OCW kan ook besluiten over te gaan tot werving van een lid uit dat leerjaar.
Het geworven lid wordt geacht gekozen te zijn door de studenten uit het desbe-
treffende leerjaar.

3 Vergaderingen

Artikel 3.1. De vergadering kan bijeen geroepen worden door elk van de leden
of de secretaris. De oproep en het bijbehorende voorstel voor de agenda worden
ten minste een week voor de vergadering gestuurd.
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Artikel 3.2. De voorzitter draagt er zorg voor dat er elk semester ten minste
drie keer wordt vergaderd.

Artikel 3.3. Vergaderingen vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 uur en
18.00 uur. De secretaris draagt zorg voor de accommodatie en catering van de
vergadering.

Artikel 3.4. Besluiten worden tijdens de vergadering als volgt genomen:

• indien het onderwerp vooraf op de agenda is aangekondigd en ten min-
ste vijf leden aanwezig zijn: door meerderheid van stemming onder de
aanwezige leden;

• indien het onderwerp niet vooraf op de agenda is aangekondigd: door
absolute meerderheid van stemmen onder alle leden van de commissie.

Artikel 3.5. Stemmingen vinden plaats door middel van handen opsteken,
tenzij een van de leden daar bezwaar tegen heeft. In dat geval vindt de stemming
schriftelijk plaats.

Artikel 3.6. In beginsel wordt de opleidingsdirecteur van de opleiding uitge-
nodigd om aanwezig te zijn bij de vergadering. De OCW kan anders besluiten
indien de geagendeerde onderwerpen daar aanleiding toe geven.

Artikel 3.7. De vergaderingen van de OCW zijn openbaar, tenzij de OCW
bij gemotiveerd besluit anders beslist. Dit gebeurt bijvoorbeeld maar niet uit-
sluitend bij de bespreking van vertrouwelijke stukken of het functioneren van
specifieke personen of in het geval dat de orde anders niet bewaard kan worden.

Artikel 3.8. De verslagen van de vergadering worden na goedkeuring van de
OCW door de secretaris ter beschikking gesteld aan de opleidingsdirecteur, de
voorzitter van de examencommissie van de opleiding en het secretariaat van het
Mathematisch Instituut. Het is alle studenten ingeschreven aan de opleiding
toegestaan de verslagen van de vergaderingen van de OCW van de laatste drie
jaar in te zien bij het secretariaat.

Artikel 3.9. In aanvulling op Artikel 3.8 kan de OCW besluiten dat slechts
een deel van het verslag openbaar is, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het
geval er vertrouwelijke zaken zijn besproken.

4 Overige bepalingen

Artikel 4.1. Voor het uitvoeren van bepaalde taken kan de OCW overgaan tot
het instellen van deelcommissies. Deze deelcommissies hebben een mandaat om
namens de OCW te handelen in zoverre dit hun taakomschrijving betreft.

Artikel 4.2. In alle gevallen aangaande de OCW waarin de WHW, het FR en
dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de OCW.
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