
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

Op 13 oktober jongstleden ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FSR FGw) het document ‘Bijlage 6 Tijdpad Onderwijs- en 

examenregeling 2018-2019’ (hierna: tijdpad OER 2018-2019). De FSR FGw is van mening dat het 

belangrijk is om een goed tijdpad te hebben voor de totstandkoming van de Onderwijs- en 

Examenregeling (OER). Om dit te bewerkstelligen heeft de FSR FGw, naar aanleiding van het 

tijdpad OER 2018-2019, een aantal punten die hij graag met het dagelijks bestuur van de Faculteit 

der Geesteswetenschappen (DB) wil bespreken tijdens de eerstvolgende overlegvergadering 

(OV). De FSR FGw vindt het fijn dat hij betrokken wordt bij het tijdpad van de OER, maar zou in 

het vervolg graag zien dat hij bij het proces betrokken wordt voordat het tijdpad 

gecommuniceerd wordt naar de opleidingscommissies (OC).  

De FSR FGw heeft een zevental punten. Er zijn vijf punten bij ‘Deel A: Algemeen deel BA- en MA- 

OER’ en twee punten bij ‘Deel B BA- en MA- OER’ die hij wil bespreken. 
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Reacties op ‘Deel A: Algemeen deel BA- en MA- OER’ 

1. In het document tijdpad OER 2018-2019 staat opgenomen dat de decaan in de week van 

12 december de OER deel A BA- en MA-OER 2018-2019 voor zal leggen aan de 

medezeggenschap. Vervolgens moeten OC’s uiterlijk 19 januari hun advies leveren. De 

FSR FGw is van mening dat de OC’s langer de tijd moeten krijgen om hun advies uit te 

brengen. Omdat er in de periode van 12 december tot 19 januari veel feestdagen zijn is 

de FSR FGw van mening dat het geen redelijk termijn is. 

2. In de week van 29 januari 2018 zal de Facultaire Opleidingscommissie Bijeenkomst 

(FOCB) plaatsvinden. Dit is na de deadline van de OC’s om advies uit te brengen (19 

januari 2018). De FSR FGw is van mening dat het nuttiger is om de FOCB vóór de 

deadline van het advies te plannen. De FSR FGw vindt dat de FOCB een belangrijke rol 

speelt in het tijdpad van de OER. Bij de FOCB kunnen OC’s elkaar helpen, vragen stellen 

en eventuele zorgpunten over de OER bespreken en misschien wel oplossen. Daarnaast 

lijkt het nu, zoals het opgenomen is in het tijdpad OER 2018-2019, alsof de OC’s alleen 

reageren op de Nota van Wijzigingen. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat de 

OC’s reageren op de hele OER en dat de Nota van Wijzigingen enkel als ondersteuning 

dient. 

3. In het tijdpad OER 2018-2019 worden in de week van 5 februari 2018 de uitkomsten 

van de FOCB verwerkt in de OER. De FSR FGw wil het DB er op wijzen dat alle adviezen 

die de OC’s leveren moeten worden meegenomen in het uiteindelijke besluit van de 

decaan. De FOCB is niet het formele moment waarop de adviezen van de OC’s naar voren 

komen en het zijn dan ook niet de uitkomsten van deze bijeenkomst die het DB dient 

mee te nemen in zijn besluit. De FSR FGw wil dan ook dat er goed naar de OC’s 

gecommuniceerd wordt dat zij schriftelijk dienen te reageren op de adviesaanvraag die 

de gehele OER betreft. 

4. Zoals het er nu uitziet wordt de nieuwe versie van de OER in de week van 5 februari 

2018 aan de FSR FGw voorgelegd. In de week van 12 februari 2018 wordt de reactie van 

de FSR FGw verwacht. De FSR FGw is van mening dat een reactietermijn van één week 

geen redelijk termijn is en ziet daarom graag dat dit termijn verlengd wordt. 

5. De FSR FGw wil graag meer weten over de ‘OER-bijeenkomst met de deuren dicht' die 

gepland is in de week van 19 februari 2018. De FSR FGw vraagt zich af wat het doel is 

van deze bijeenkomst. De FSR FGw zou graag meer informatie krijgen over deze 

bijeenkomst voordat hij hier op kan reageren. 
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Reacties op ‘Deel B BA- en MA- OER’ 

6. In het huidige tijdpad OER 2018-2019 staat dat de conceptversies van de OER-en delen B op 

1 maart 2018 worden voorgelegd aan de OC’s. De deadline om hierop te reageren is op 15 april 

2018. Vervolgens zal er, in het geval van geen instemming, in de tweede helft van april 2018 

een gesprek volgen met de desbetreffende OC en de opleidingsdirecteur. De FSR FGw is van 

mening dat het vruchtbaar voor het proces is, als er een tweede schriftelijke ronde volgt. De 

tweede ronde van instemming biedt mogelijkheden om de OER aan te passen aan de hand van 

het gesprek met de opleidingsdirecteur en eventueel de decaan waarin de redenen van niet 

instemmen besproken zijn en er gezocht is naar compromissen. Deze compromissen en 

andere uitkomsten van het gesprek kunnen dan nog meegenomen worden in een nieuwe 

ronde van instemming. Hierdoor stagneren de onderhandelingen niet. 

7. Pas in maart 2018 zal de OER deel A vertaald worden en pas op 3 juli 2018 zal het proces om 

de OER-en delen B te vertalen in gang worden gezet. De FSR FGw vindt het een goed idee om 

in het tijdpad ook tussentijdse vertalingen voor internationale studenten in de 

medezeggenschap op te nemen zodat ook zij mee kunnen praten over de OER. In het huidige 

tijdpad OER 2018-2019 staat alleen wanneer de vertalingen worden aangevraagd of wanneer 

het proces van start zal gaan, maar niet wat de deadline van de vertaalde OER-en is. 

 

De FSR FGw verwacht dat het DB de punten uit deze brief in acht neemt bij de volgende 

bespreking van het tijdpad en hij hoopt dat hij u middels deze brief genoeg heeft geïnformeerd 

om het gesprek tijdens de OV te kunnen voeren. De FSR FGw ziet uw reactie graag tegemoet. 

 

Namens de FSR FGw, 

 

 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


