
 

 

Geachte Decaan, beste Fred, 

 

Middels deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR 
FGw) op uw Adviesaanvraag OER deel B BA Spaans en ltaliaans. De FSR FGw adviseert negatief, tenzij u de 
aanbevelingen, zoals in deze brief uiteengezet, overneemt.  

De adviesaanvraag wordt gekenmerkt door twee belangrijke gebreken. Allereerst wordt gesproken 
over het adviesrecht (“positief geadviseerd”) van de opleidingscommissie, daar waar zij het 
instemmingsrecht uitoefent over de OER-en deel B. Belangrijker is dat het format waarin deze OER deel B 
van zowel Spaans als Italiaans is voorgelegd het verouderde format betreft. Beide OER-en verschillen daarin 
bovendien ten opzichte van elkaar (vergelijk artikel 5). De FSR FGw adviseert u volgende keer zorgvuldiger 
om te gaan bij het copy/pasten. De FSR FGw gaat er dan ook vanuit dat deze beide afwijkende OER-en in 
het juiste format worden gezet alvorens zij vastgesteld kunnen worden. 

Zoals gezamenlijk op de Overlegvergadering van 19 september jongstleden vastgesteld zijn beide 
programma’s het studiejaar 2019-2020 van start gegaan met een programma dat juridisch nergens is 
vastgelegd. Immers, OER deel B 18-19 is waar studenten haar rechten aan ontlenen, terwijl het programma 
dat gevolgd wordt onderdeel is van een nog niet in werking getreden OER deel B 19-20. Behalve dat dit 
juridisch gesproken niet mogelijk zou mogen zijn is dit eveneens volgens het tijdpad van de vaststelling van 
de OER-en geen mogelijkheid. Dat dit toch heeft plaatsgevonden legt een omissie bloot die door de Decaan 
gerepareerd zou dienen te worden. 

Het is van groot belang dat de medezeggenschap wordt erkent en gesterkt in de aan haar 
toegewezen verzwaarde rechten. De Decaan zou zich er altijd bewust van moeten zijn dat een 
Opleidingscommissie haar instemmingsrecht aan een OER deel B kan onthouden en aldus deze 
mogelijkheid en de daarop volgende procedure scherper moeten verankeren in onder meer haar tijdpad 
van de OER, dat elk jaar wordt vastgesteld.  

In het jaar 2018-2019 werd volgens het tijdpad OER op 19 maart instemming en advies uitgebracht 
aan de Decaan over de OER-en deel B. De Decaan erkent vervolgens dat het mogelijk is dat de OC niet 
instemt, maar zeer beperkt en onuitgewerkt. Het geeft tot uiterlijk 5 april om het gehele format van de 
Procedure bij niet instemmen door de facultaire medezeggenschap, de universitaire uitwerking van artikel 
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9.40 WHW, te doorlopen. Dit doet echter geen enkel recht aan deze procedure met als logisch gevolg dat 
het onthouden van instemming door een OC automatisch zal leiden tot fors uitstel en ongewenste druk op 
de OC-leden. De Decaan zou moeten expliciteren welke stappen en in welke tijdspanne gevolgd worden 
indien een OC haar instemming onthoudt. Daarbij draagt de Decaan bij aan het creëren van een 
academische omgeving waarin tegenspraak wordt gewaardeerd. 

De FSR FGw adviseert negatief op de vaststelling van de OERen deel B 2019-2020 van de 
bacheloropleidingen Spaanse Taal en Cultuur en Italiaanse Taal en Cultuur, tenzij u tegemoetkomt aan de 
zorgen zoals uiteengezet in deze brief. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 
Freya Chiappino 

Voorzitter FSR FGw 

 
 


