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Geachte Decaan, beste Fred, 

 

De FSR FGw vraagt u haar wensen zoals gesteld in deze brief mee te nemen bij de bespreking van het 

format OERen deel B in de raden en ziet graag dat deze worden doorgevoerd in het format voordat zij aan 

de Opleidingscommissies worden voorgelegd. 

 

In het “Tijdpad OER 19-20 en evaluatieproces 18-19” wordt aangegeven dat is geconstateerd dat “er een 

overlegvergadering over het format van deel B met OC, FSR, OR en examencommissie ontbrak in de 

planning (er is wel een vooroverleg georganiseerd voor FSR, OR en examencommissie).” Vervolgens wordt 

dit opgevolgd door “Als het format van deel B vanaf 2020-2021 weer apart van de inhoud door de 

medezeggenschap beoordeeld gaat worden zal er ook voor het format van deel B een vergadering met de 

deuren dicht georganiseerd worden.” 

 

De FSR FGw betreurt dat zij niet is meegenomen bij het aanpassen van de formats OERen deel B. Zij is 

hierdoor niet in staat haar wijzigingen vooraf in het format op te laten nemen, maar pas wanneer alle OC’s 

reeds advies hebben uitgebracht op de OER B. 

 

Op de Overlegvergadering tussen Decaan en Studentenraad op 5 November zou de Decaan uitzoeken “of 

het technisch en juridisch mogelijk is om, net als in OER deel A, in de delen B van de OER op te nemen dat 
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een student minstens twee keer de gelegenheid heeft om de tutor te zien.” De FSR FGw merkte op dat er 

geen beantwoording op haar vraag was gekomen, maar slechts een mening: dat verdubbeling in de OERen 

moet worden voorkomen en de OERen niet bedoeld zijn als voorlichting. 

 

De FSR FGw verwijst graag naar de Model Onderwijs- en Examenregeling zoals vastgesteld door het 

College van Bestuur op 3 juli 2018. Hierin is haar verzoek opgenomen als richtlijn aan de Decaan ter 

opname in het opleidingsspecifieke deel van de OER. 

 

“De model OER is voor wat betreft de indeling een format dat door het College van Bestuur van de UvA als 

richtlijn aan de decanen ex. artikel 9.5 WHW is vastgesteld. De meeste artikelen betreffen onderwerpen 

die op basis van artikel 7.13 of overige artikelen uit de WHW in de OER moeten worden opgenomen. Deze 

artikelen zijn omkaderd. Voor zover deze artikelen niet als richtlijn zijn vastgesteld mag van de tekst van 

deze artikelen, worden afgeweken, zolang het onderwerp volgens de voorgeschreven indeling beschreven 

wordt in de OER.” 

 

Deel B: opleidingsspecifiek deel 

 

7. Studiebegeleiding en studieadvies 

 

Artikel 7.1 Studiebegeleiding 

1. De studiebegeleiding bij deze opleiding bestaat uit: 

…………………….. (bv tutoren, mentoren, studieadviseurs etc.) 

Artikel 7.2 Bindend (negatief) studieadvies 

 

 

 

Het is noodzakelijk dat studenten hun rechten en de plichten van hun opleiding kennen. De Model OER 

voorziet met opname van deze bepaling volgens ons aan “artikelen die met het oog op een heldere en 

adequate informatieverstrekking” kunnen worden opgenomen. Indien een student zich verdiept in de OER 

zal dit in de meeste gevallen deel B betreffen. Bovendien is de informatievoorziening van de UvA rondom 

deze onderwerpen slecht. De student moet deze belangrijke informatie daarom op zoveel mogelijk 

plaatsen kunnen aantreffen. Het zal er daarnaast voor zorgen dat opleidingscommissies zich bewuster 

worden van de rechten van studenten en de kwaliteit hiervan kunnen monitoren en handhaven. 
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De FSR FGw gaat graag met u het gesprek aan over hoe deze twee artikelen worden opgenomen in het 

Format OER B. Zo ligt het voor de hand dat het BSA een excerpt zal vormen met de belangrijkste 

informatie en wordt verwezen naar OER A. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 

 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 


