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Betreft Positief advies OERen deel B van de MA’s Filosofie 2018-2019 

  

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

Op 5 september 2018 ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FSR FGw) de adviesaanvraag voor de OERen deel B van de masters 

Filosofie. De OC heeft op 4 september aangegeven in te kunnen stemmen. De FSR FGw stemt in 

met het verzoek, mits er wordt gereageerd op de onderstaande opmerkingen. 

 

De FSR heeft gesproken met de voorzitter van de OC Filosofie. Naar aanleiding hiervan is het 

instemmingsverzoek van de OC samen met haar op- en aanmerkingen op de OER met de FSR 

gedeeld. De FSR kan zich net als de OC Filosofie vinden in de inhoudelijke aanpassingen op de 

OER, maar heeft de enkele opmerkingen omtrent het proces. 

 

De OC filosofie behoeft nog een antwoord op hun in het instemmingsverzoek geponeerde 

instemmingsvoorwaarden.  

 

Ten tweede betreurt de FSR hoe het proces is verlopen en hoopt dat er in de komende jaren meer 

tijd en ruimte zal zijn voor discussie. De FSR ziet in dat de huidig manier van het faciliteren van 

uren voor docentleden van OC’s, niet gewenst is. Daarom wil zij, los van de OER, graag in het 

studiejaar 2018-2019 met u het gesprek voeren over een beter systeem voor de vergoeding van 

de beschikbare uren van docentleden van OC’s. 
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De FSR FGw hoort graag hoe u de in deze brief aangedragen opmerkingen beoogt te verwerken 

en zij kijkt ernaar uit om het gesprek met u aan te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 

 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 

 


