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Reactie op vragen met betrekking tot de mOER

Geachte CSR,
Dank voor het bericht dat namens de commissie O&O van de CSR op 13 oktober 2015 is
verzonden naar de facultaire raden van de Universiteit van Amsterdam. U heeft ons ten eerste
gevraagd wat de huidige stand van zaken is betreffende de OER-en op onze eigen faculteit. De
FSR FGw is over dit onderwerp momenteel in gesprek met het Faculteitsbestuur van de
Faculteit der Geesteswetenschappen. Dit proces verloopt constructief. Ten tweede vraagt u ‘of
er dingen in staan die jullie misschien UvA breed een goed idee zouden vinden en of er dingen
niet in staan maar er wel in zouden moeten staan, die op centraal niveau geregeld zouden
kunnen worden’. Op deze tweede kwestie zou de FSR FGw uitgebreider willen antwoorden.
Vorig jaar stelde het College van Bestuur voor de mOER, waar de facultaire OER-en op
gebaseerd zouden moeten worden, bindend te maken. De FSR FGw heeft zich toen verzet
tegen deze plannen. De huidige raadsleden van de FSR FGw staan unaniem achter dit besluit.
Uiteindelijk is het de CSR vorig jaar gelukt om ervoor te zorgen dat de mOER niet bindend is.
De FSR FGw is fundamenteel tegen de mOER en meent dat regels die op de ene
faculteit werken niet vanzelfsprekend doelmatig en waardevol zijn op een andere faculteit en
zelfs nadelige effecten kunnen hebben. Om deze reden zal de FSR FGw momenteel geen punten
aandragen die de mOER kunnen uitbreiden. De FSR FGw is van mening is dat er op centraal
niveau zo min mogelijk bepaald moet worden over het onderwijs en ziet graag dat de mOER
verdwijnt, dan wel minder punten behelst.

De FSR FGw vindt het prettig dat hij door u is benaderd om over deze kwestie te praten en ziet
dit als een vruchtbaar uitgangspunt voor nieuwe uitgebreide gesprekken met u en de facultaire
raden over de OER-en en de mOER. Los van het centraal vastleggen van reglementen, zou het
geen slecht idee zijn om een bijeenkomst te organiseren waar de raden elkaar kunnen
inspireren door ideeën over de OER-en uit te wisselen.
Hartelijke groet,
Namens de FSR FGw,
Jan van Helden & Meike Mol
Consuls
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