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Negatief advies OER 2017-2018

Geachte decaan, beste Fred,

Middels deze brief wil de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen
(FSR FGw) graag reageren op het verzoek tot advies over de Onderwijs- en Examenregelingen
(OERen) van 25 november 2016. Als bijlage bij deze korte brief stuurt de FSR FGw vier
uitgebreide adviezen waarin apart de vier OERen, te weten de delen A voor zowel de bachelorals masteropleidingen, en de formats van de delen B, ook voor zowel de bachelor- als
masteropleidingen, worden behandeld.
De FSR FGw gebruikt voor zijn adviezen het format dat hij vorig jaar ook heeft gebruikt
en niet het format dat hem dit jaar is aangeleverd. De reden hiervoor is dat het format dat de
FSR FGw ontving niet de mogelijkheid bood om al zijn opmerkingen over zowel de wijzi gi ngen
als de al bestaande artikelen op de volgorde van de artikelnummers te bespreken. De FSR FGw
hoopt dat zijn keuze voor het format van vorig jaar niet tot problemen leidt. De FSR FGw heeft
in zijn adviezen zijn opmerkingen en kritiek zo duidelijk en alomvattend als hij nodig achtte
weergegeven. Opmerkingen die betrekking hebben op meerdere delen van de OER worden voor
de duidelijkheid in elk deel apart gegeven. Daarnaast heeft elk deel nog een korte inleiding en
afsluiting. De opmerkingen, vragen en kritiekpunten van de FSR FGw worden per artikel
gegeven. Hierbij wordt het artikel uit de concept OER 2017-2018 herhaald, waarna de
opmerking van de FSR FGw over dit artikel wordt gegeven. De FSR FGw beperkt zich in dit
advies tot de artikel waar hij een opmerking bij heeft. De (gewijzigde) artikelen die hij als
positief beschouwt worden niet genoemd.
Op 13 december 2016 hebben leden van de FSR FGw een gesprek gehad over de
OER’en 2017-2018 met Rosanne Alderliefste, Kiki Boomgaard, Caroline Kroon en Carlos
Reijnen. Veel opmerkingen zijn tijdens dit gesprek al naar voren gebracht. Voor sommige van
deze opmerkingen was nog meer informatie nodig, over andere waren de FSR FGw en de
aanwezige bestuurders en medewerkers het eens. Beide soorten opmerkingen worden in dit
advies voor de volledigheid alsnog genoemd.

Een algemene opmerking is dat het netter is als in de gehele OER óf EC of ECTS als afkorting
voor studiepunten wordt gebruikt. Daarnaast is het gebruikelijk Onderwijs- en Examenregel i ng
met hoofdletters te schrijven. Het lijkt de FSR FGw goed dit consequent aan te houden.
Op dit moment adviseert de FSR FGw over alle vier de delen negatief. Op elk deel heeft
hij een zodanige hoeveelheid opmerkingen dat hij hier eerst gesprekken over wil voeren.
Daarnaast zijn vooral de veranderde mastereindtermen, ondanks aanwezige verbeteringen ten
opzichte van de oude eindtermen die de FSR FGw ondersteunt, toch artikelen waar de FSR FGw
graag een aantal veranderingen in ziet. Ook ondersteunt de FSR FGw de kritiek die een aantal
opleidingscommissies heeft geuit op de verplichte minor bij TCR.
De FSR FGw hoop dat zijn opmerkingen overtuigend zijn. Over zaken waar
onduidelijkheden of meningsverschillen over zijn wil hij natuurlijk graag in gesprek gaan. Hij
hoopt daardoor uiteindelijk uit te komen bij OERen die het best werken voor het onderwijs en
studenten aan de faculteit. De FSR FGw ziet uit naar dit verdere proces.

Namens de FSR FGw,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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