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Geachte decaan, beste Fred,
Op 18 december 2017 ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FSR FGw) een verzoek tot instemming met de delen A van de Onderwijsen Examenregelingen (OER) van de bachelor- (BA) en masteropleidingen (MA). Op 8 maart 2018
verstuurde hij zijn reactie op dit verzoek in de brief ‘Geen instemming Onderwijs- en
Examenregeling Bachelor en Master deel A 2018-2019’. Een schriftelijke reactie op deze brief
verscheen op 16 maart en op 23 maart 2018 vond vervolgens een bijeenkomst plaats waar
commentaar en opmerkingen van verschillende partijen besproken werd. De FSR FGw is
tevreden gestemd dat een aantal van zijn aanbevelingen is opgevolgd. Op dit moment is er echter
nog één cruciaal punt dat de FSR FGw ervan weerhoudt in te stemmen: ‘artikel 9.4
Inwerkingtreding en geldigheid’. In deze brief legt de FSR FGw op de eerste plaats nogmaals uit
waarom dit voor hem een belangrijk punt is en daarnaast hoopt hij u te overtuigen om het artikel
aan te passen. Als dit punt overgenomen wordt, stemt de FSR FGw in met de nieuwe OER’en delen
A.
In de brief van 8 maart 2018 legt de FSR FGw uit dat het hem zorgen baart wanneer de
aanpassing wordt gedaan dat de OER’en delen A niet meer jaarlijks worden vastgesteld. De FSR
FGw onderstreept de gedachte dat het ieder jaar vaststellen van de OER’en delen A een langdurig
en tijdrovend proces is, maar is tevens van mening dat het belangrijk is dat de medezeggenschap
wel met regelmaat de OER’en delen A voorgelegd krijgt. De FSR FGw is, zoals hij ook in zijn brief
vermeldde, van mening dat het een goede middenweg is om de OER vast te stellen voor twee jaar.

Allereerst ontstaat hierdoor de gewenste ruimte om inhoudelijke discussies te voeren gedurende
de komende twee jaar. De FSR FGw vindt het belangrijk dat de tijd wordt gemaakt om discussies
te voeren met betrokken partijen over zaken die spelen op onze faculteit. Hij denkt dat dit ook
uw wens is. De FSR FGw is van mening dat uw beoogde doel om ruimte te creëren voor
inhoudelijke discussies niet het gewenste effect verliest als de OER’en delen A voor twee jaar
worden vastgesteld.
Op de tweede plaats vindt de FSR FGw het belangrijk dat de OER’en delen A wel met een
zekere regelmaat worden voorgelegd aan de medezeggenschap. De faculteit verandert constant
en de FSR FGw vindt het daarom belangrijk dat er met regelmaat opnieuw uitgebreid gekeken
wordt naar de OER’en delen A. Dit is enerzijds omdat hij de OER’en delen A erg belangrijk vindt:
hier staan immers de faculteitsbrede rechten en plichten van studenten. Anderzijds omdat
middels een periodieke vaststelling wordt gegarandeerd dat de OER’en delen A actueel blijven en
aansluiten op de lopende discussies, in plaats van dat een mogelijk achterhaalde OER deel A
geldig blijft als gevolg van het uitblijven van algehele overeenstemming tussen de betrokken
partijen. Het klopt dat de vaststelling van een nieuwe OER een tijdrovend proces is, maar het is
wel ieder jaar opnieuw zowel een directe aanleiding als een stok achter de deur om kritische
discussies te voeren over het onderwijs aan onze faculteit. Deze aanleiding hoeft niet ieder jaar
opnieuw plaats te vinden. Juist om ademruimte te creëren voor het voeren van grotere discussies
ziet de FSR FGw het nut van het verlengen van de geldigheid, maar hij raadt u nadrukkelijk aan
om dan voor een termijn van twee jaar te kiezen en niet de sprong te maken van jaarlijks naar
onbeperkt. Dan kan bij het proces over twee jaar gekeken worden of de nieuwe werkwijze bevalt
en verder gekeken worden naar de eventuele wenselijkheid ervan.
Om bovenstaande redenen is het voor de FSR FGw van belang dat ‘artikel 9.4
Inwerkingtreding en geldigheid’ zo wordt aangepast dat de OER’en in ieder geval elke twee jaar
opnieuw vastgesteld worden. De FSR FGw stemt dus niet in met de nieuwe OER’en delen A, tenzij
artikel 9.4 wordt aangepast in ‘Deel A van deze regeling treedt in werking met ingang van 1
september 2018 en is geldig voor de duur van twee studiejaren, dan wel totdat een tussentijdse
wijziging is vastgesteld.’
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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