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Reactie adviesaanvraag OER’en deel B BA en MA 2020-21

Geachte decaan, Beste Fred,

De Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen heeft uw adviesaanvraag betreffende de OER’en
deel B BA en MA 2020-2021 ontvangen en in behandeling genomen. Op de bijeenkomst van dinsdag
16 juni jongstleden zijn veel van onze vragen beantwoord. De FSR FGw heeft geen bezwaar tegen het
vaststellen van de OER’en mits u tegemoet kan komen aan de volgende zorgen:
Betreffende de wijziging met regelnummer 26: De opleidingsdirecteur stelt dat dit een ‘principiële’
discussie is. Daar kan de FSR FGw zich niet in vinden. De wijze van evalueren is voor opleidingscommissies een wettelijk recht, en staat verankerd in de WHW artikel 7.1, lid 2, sublid 1a: ‘De
opleidingscommissie heeft instemmingsrecht op de wijze van evalueren’. De FSR ontvangt graag
schriftelijk de bevestiging dat elke individuele opleidingscommissie die wenst over te schakelen op
een andere vorm van evalueren dan UVA Q hiertoe de gelegenheid krijgt die wettelijk is vastgelegd.
Er wordt gesproken over ‘opleidingscommissie’ in de WHW, niet over ‘opleidingscommissies’; uw
lezing dat alle opleidingscommissies op de faculteit gelijktijdig zouden moeten overstappen op een
alternatieve vorm van evaluatie deelt de FSR FGw dan ook niet.
De FSR FGw voelt zich door de Opleidingscommissies BA Geschiedenis en BA Filosofie gesterkt in haar
twijfels aan het bestaansrecht van het honoursprogramma, de evaluatie hiervan en de toelating tot dit
traject. Graag ziet de FSR FGw dat de OC BA Geschiedenis en de OC BA Filosofie door hun opleidingsdirecteuren worden gevraagd een mening te geven over de wijze van evalueren van honoursvakken,
zie wijzigingsverzoek 25 en 45. Een opleidingsdirecteur kan hier niet onderuit komen door te zeggen
dat ‘dat hem niet haalbaar lijkt’, de dialoog met een opleidingscommissie moet constant plaatsvinden
en niet slechts controlerend zijn. De FSR FGw voelt zich hierin gesteund door de zorgen van de OR
FGw. Zoals u ook in de wijzigingsverzoeken leest zijn de zorgen over Honours breed gedeeld binnen
de faculteit, daarom grijpt de FSR FGw deze wijzigingsverzoeken graag aan om de discussie hierover
te hervatten. De FSR FGw ziet graag een uitnodiging voor een gesprek met de OR en andere
belanghebbenden over deze kwestie in het nieuwe collegejaar tegemoet. Voorts is de FSR FGw van
mening dat het Honourstraject moet worden afgeschaft.

Zoals besproken tijdens de bijeenkomst van 16 juni jongstleden, gaat de FSR FGw met u graag
het gesprek aan over het colloquium doctum binnen onze faculteit en welke vakken hiertoe
toegang geven. Hiertoe ontvang de FSR FGw ook graag een overzicht met de colloquium
doctum regeling per opleiding en de vakken die hiervoor worden getoetst.
Blijkens wijzigingsverzoek 27 en 192 is er nog veel onduidelijk over de status van buitenlands Engelstalige diploma’s en de geldigheid hiervan binnen onze faculteit. Ook hierover
gaat de FSR graag, samen met u en de OR, het gesprek aan.
Ten slotte ontvangt de FSR FGw graag nog, zoals besproken tijdens de bijeenkomst op 16 juni
jongstleden, een uitleg van de uiteindelijk gevaren koers betreffende wijzigingsverzoek 211
(Conservering en Restauratie) en wijzigingsverzoek 141 (MA Religiewetenschappen).
De FSR FGw onderschrijft de zorgen van de OR FGw betreffende het proces. Veel wijzigingen,
die niet lang op zich kunnen laten wachten, en zelfs tekstuele wijzigingen, worden onnodig
doorgeschoven naar de formatwijzigingen. Op deze manier neemt u de zorgen van
opleidingscommissies niet serieus, daar zelfs als opleidingsdirecteuren het met de
wijzigingen eens zijn u hier niet aan tegemoet komt.
Indien u aan de vragen en zorgen die hierboven uiteen zijn gezet tegemoet kunt komen heeft
de FSR FGw geen bezwaar tegen het vaststellen van de OER’en B. De FSR FGw is uiteraard
bereid haar advies toe te lichten in een gesprek.
Wij hopen u hiermee (voor nu) voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino
Voorzitter FSR FGw
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