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Geachte Raad, 

Donderdag 19 april jl. hebben wij met de onderwijsdirecteuren gesproken over de voorlopige 
instemmingsbesluiten van de FSR op de concept OER'en van de FMG (d.d. 4 april 2018). 
Tijdens dit overleg hebben we een aantal afspraken gemaakt, die ik u hierbij ook schriftelijk doe 
toekomen. 

Voorstellen van de FSR op deel A 

1. Vorm van tentaminering 
Ik ga akkoord met uw voorstel, lid 5 van artikel A.4.2 wordt: 

"Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op representatieve 
voorbeeldvragen en uitwerkingen en informatie over de lengte, soort, vragen en inhoud van het 
tentamen" 

Daarbij wil ik opmerken, zoals ook besproken op de overlegvergadering (OV), dat bij de uitwerking 
een disclaimer komt te staan waarin wordt vermeld dat het slechts om een voorbeeld van een 
uitwerking gaat, dat meerdere uitwerkingen mogelijk zijn en dat de voorbeeld uitwerking niet 
uitsluitend en uitputtend is. 
Op de OV hebben we ook afgesproken dat u over uw voorstel nog contact opneemt met de 
opleidingscommissies POW en ILO, opdat zij uw voorstel niet ondersteunen en zij adviesrecht 
hebben op dit artikel. 

2. Genderneutraliteit 
U stelt een genderneutrale bewoording in de OER voor, waarin 'hij/zij' of 'hij of zij' wordt gewijzigd 
naar 'de student'. Hier ga ik mee akkoord, we zullen de OERen hierop aanpassen. 
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Voorlopig instemmingbesluit OERen SW (deel B) 

1. Artikel 4.6 Cijfers en overige resultaten 
U stel voor om in deel B van de OERen van SW het volgende op te nemen 'De eindcijfers 5,1 tot en 
met 5,9 worden niet toegekend.' Hiermee ga ik akkoord, deze zin zal in de OERen van SW 
opgenomen worden. 

2. Canvas als vervanging voor de Modulehandleiding 
Ik ga akkoord met uw voorstel, de onderwijsdirecteuren van Sociale Wetenschappen zullen 
specifieke elementen van de modulehandleiding die op Canvas staan vermeld, volgend jaar 
evalueren en op basis daarvan een keuze maken of het betreffende lid een juiste beoordeling is 
geweest. 
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