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Negatief advies op OER delen B ACASA

Geachte decaan, beste Fred,

In deze brief brengt de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen
(FSR FGw) zijn advies uit over de delen B van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de
bacheloropleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur, Oudheidwetenschappen en Archeologie.
De FSR FGw adviseert negatief en licht zijn advies hieronder toe aan de hand van elf opmerkingen.
1.

Omwille van duidelijkheid adviseert de FSR FGw een begrippenlijst toe te voegen, zoals
bij deel A reeds gebruikelijk is. Op die manier worden verwarringen voorkomen, die
mogelijk voortkomen uit het verschil in gehanteerde begrippen tussen de Vrije
Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

2.

De FSR FGw raadt aan om alle verwijzingen met ‘hij/zij’, ‘zijn/haar’ of ‘hem’ wanneer het
verwijst naar personen te verwijderen uit de OER, omwille van inclusiviteit.

3.

In artikel 7.1.1a van de OER van de BA Griekse en Latijnse taal en cultuur staat dat de
deeltijdse variant een nominale studieduur kent van 4,5 jaar. De FSR FGw wijst u erop
dat de discussie omtrent het studeren in deeltijd nog een lopende discussie is en
adviseert voor nu een nominale studieduur van 6 jaar te kiezen. Een nominale
studieduur van 4,5 jaar is erg krap voor een deeltijdstudent, daarom raadt de FSR FGw
u aan om bovenstaande mogelijkheid te benutten en de nominale studieduur te
verhogen naar 6 jaar.

4.

In artikel 7.1.1b staat dat de opleiding in het Nederlands wordt uitgevoerd, maar dat een
aantal modules in het Engels worden verzorgd. De FSR FGw wijst u er op dat er slechts
één voertaal mag zijn voor een opleiding en adviseert daarom om in dit artikel enkel het
Nederlands te noemen.

5.

Indien er een begrippenlijst wordt toegevoegd aan deel B, wat de FSR FGw ten zeerste
aanraadt, dan zou er in die begrippenlijst moeten worden opgenomen dat de
studiehandleiding uiterlijk twee weken voor aanvang van het vak beschikbaar moet zijn.
Dit staat reeds in de AZ-lijst, maar het lijkt ons verstandig dit ook in de OER te noemen.

6.

In artikel 7.3 wordt het tutoraat genoemd. De FSR FGw adviseert u hieraan toe te voegen
dat de student recht heeft op ten minste twee afspraken met de tutor in het eerste jaar
van de opleiding.

7.

In artikel 8.4.2 staat dat taalbeheersing kan worden meegewogen bij de beoordeling van
een toets. De FSR FGw raadt aan om deze bepaling te verplaatsen naar artikel 9, omdat
artikel 8.4.2 geen betrekking heeft op een taaleis in de zin van een toelatingscriterium,
maar gaat over de manier waarop tentamens beoordeeld worden. Het lid hoort daarom
thuis onder artikel 9.

8.

In artikel 9.1.1 staat dat er slechts kan worden deelgenomen aan vakken in de
postpropedeutische fase indien er een positief bindend studieadvies (BSA) is behaald.
De FSR FGw vindt het belangrijk dat ook studenten in hun eerste jaar al de mogelijkheid
hebben om (postpropedeutische) extra vakken te volgen. De student heeft al de
mogelijkheid om via de examencommissie dispensatie te krijgen voor deze eis. De
kennis van deze mogelijkheid ontbreekt echter bij veel studenten. De FSR FGw is van
mening dat artikel 9.1.1 onveranderd kan blijven, mits studenten actief geïnformeerd
worden over de mogelijkheid tot dispensatie.

9.

In artikel 12.1.3b staat dat de vrije keuzeruimte ingevuld kan worden met minimaal vijf
vakken binnen of buiten de faculteit. De FSR FGw raadt aan studenten de mogelijkheid
te geven om een kleiner aantal vakken te volgen, hij is daarom verheugd vernomen te
hebben in reactie op de doorgegeven bespreekpunten voor de bijeenkomst van 3 juli dat
deze eis verwijderd zal worden uit de OER.

10. De keuzeruimte binnen de opleiding Oudheidwetenschappen bedraagt, zoals in artikel
11.1 is vastgelegd, slechts 24 studiepunten. De FSR FGw vraagt zich af waarom er voor
dit aantal is gekozen, aangezien dat het onmogelijk maakt om een minor van 30
studiepunten te volgen in deze ruimte. Tijdens de bijeenkomst op 3 juli bleken meerdere
partijen dit als probleem te zien, de FSR FGw verzoekt daarom de vrije keuzeruimte te
vergroten naar 30 studiepunten.
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12. In artikel 11.8.1 staat dat de student verplicht is tenminste 85% van de
practicumbijeenkomsten bij te wonen. De FSR FGw vindt dat de student een vak moet
kunnen halen ongeacht de aanwezigheid van de student bij de bijeenkomsten van deze
vakken. Hij adviseert daarom deze aanwezigheidsplicht uit de OER te halen.

De FSR FGw vindt het in het belang van de student om de best mogelijke OER te hebben en hij is
van mening dat dat nu niet het geval is. Om die reden adviseert de FSR FGw negatief op de
voorgestelde versies van de OERen delen B van ACASA van de bacheloropleidingen Griekse en
Latijnse taal en cultuur, Oudheidwetenschappen en Archeologie.

Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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