
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

 

In deze brief adviseert de FSR FGw op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) deel B van de 

bachelor (BA) Filosofie. Het commentaar op het format dat hij heeft gegeven in de brief Negatief 

advies OER delen B 2018-2019 zal hij niet herhalen voor deze specifieke OER, maar is hier 

uiteraard wel op van toepassing. Wel herhaalt de FSR FGw het commentaar dat is overgenomen 

in andere OERen, maar door het niet gelijk lopen van de adviezen nog niet is overgenomen bij de 

OER deel B van de BA Filosofie. Hij adviseert dit commentaar ook in het geval van de OER deel B 

van de BA Filosofie over te nemen.  

 

Artikel 3.2 Colloquium doctum  

1. Het colloquium doctum (toelatingsonderzoek), bedoeld in artikel 2.3 (deel A), heeft 

betrekking op de volgende vakken op het eindexamenniveau VWO:  

- Nederlands  

- Engels  

Naar keuze:  

Duits, Geschiedenis, Frans, Wiskunde A of B, of een equivalent 

De FSR FGw vraagt zich af waarom het eindexamenvak ‘Filosofie’ niet is opgenomen de lijst 

vakken ‘naar keuze’ in het colloquium doctum. Hoewel dit vak niet op alle middelbare scholen 

wordt aangeboden, lijkt het de FSR FGw een voor de hand liggend vak om op te nemen.  
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Artikel 9.1 Wijziging en periodieke beoordeling deel B 

2. Een wijziging van deel B van de Onderwijs- en Examenregeling behoeft de instemming 

van de facultaire studentenraad op de onderdelen die niet de onderwerpen van artikel 

7.13, tweede lid onder a t/m g en v van de WHW betreffen. 

Zoals de FSR FGw ook noemt in zijn advies op de overige OERen deel B, heeft hij adviesrecht op 

de overige onderdelen van artikel 7.12 lid 2. U heeft dit commentaar overgenomen, maar het is 

bij de OER deel B van de opleiding Filosofie nog niet aangepast. De FSR adviseert dit ook in deze 

OER nog aan te passen. 

 

Bijlage 1 - Verplichte onderwijseenheden van de BA Filosofie 

Het niveau van de bachelorafronding staat hier aangegeven als ‘scriptie’. De FSR FGw wijst erop 

dat net als in zijn advies op de OERen van de BA Cultuurwetenschappen en de BA 

Kunstgeschiedenis dit niveau ‘postpropedeuse’ behoort te zijn. Dit heeft u bij de OERen in kwestie 

ook al overgenomen.  

 

De FSR FGw hoopt dat het bovengenoemde commentaar wordt overgenomen. Omdat de punten 

die u volgens uw brief ‘Reactie op negatief advies OER Delen B 2018-2019’ van 11 juli 2018 zou 

overnemen nog niet zijn verwerkt in de OER deel B van Filosofie, adviseert de FSR FGw negatief 

op de OER deel B van de BA Filosofie. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande 

advies, dan is de FSR FGw uiteraard beschikbaar om deze te beantwoorden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


