Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
(020) 525 3278
fsr-fgw@uva.nl
studentenraad.nl/fgw

Dhr. prof. dr. F.P. Weerman
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Datum
Contactpersoon
Bijlage(n)
Betreft

11 april 2019

Ons kenmerk

19fgw006

Tjibbe Valkenburg

Uw kenmerk

fgw19u0103

0
Instemmingsverzoek keuze- en minorenbeleid

Geachte Decaan, beste Fred,
Op 11 maart 2019 ontving de FSR FGw een instemmingsverzoek voor het Beleid keuzeruimte en minoren.
De FSR FGw stemt niet in met het nieuwe beleid, tenzij er een compleet plan wordt opgesteld voor
het etaleren van elk samenhangend pakket keuzevakken dat voorheen onder een specialistische
minor viel. Dit specialisatiepakket zou genoemd moeten worden op het diploma.
De FSR is niet tevreden met het algehele proces om tot deze minorherziening te komen. De voorbereiding
vond achter gesloten deuren plaats in de minorcommissie. Zoals ook benadrukt tijdens de heisessie van FSR
en faculteitsbestuur op 5 maart 2019, vindt de FSR het belangrijk om deel te nemen aan
onderwijsgerelateerde werkgroepen. Helaas werd de FSR hiervoor niet uitgenodigd. De FSR zou wel
waardering willen uitspreken over de bereidheid van de CoH-directeur om (weliswaar pas later in het
proces) uitgebreid met ons de plannen door te nemen voor het formele instemmingsverzoek. Het is dit
gegeven dat maakt dat de FSR bereid is om als uitzondering te reageren op het instemmingsverzoek binnen
een kortere termijn.
Verder is het voor de FSR lastig om een dergelijk abstract voorstel goed te kunnen beoordelen zonder de
concrete uitwerking. Er wordt gevraagd of wij akkoord zijn met het verdwijnen van de specialistische minor,
zonder een overzicht te krijgen van welke minoren dan daadwerkelijk zouden verdwijnen. Het is om die

reden dat de FSR wil benadrukken tijdens de OER-cyclus zelf in het bijzonder deze uitwerking te zullen
beoordelen.
Het belangrijkste bezwaar van de FSR wat betreft de procedure is het feit dat de werkzaamheden om tot
een nieuw minoraanbod te komen al zijn gestart voordat de opleidingscommissies en de facultaire
medezeggenschap hierover met u in gesprek hebben kunnen treden. Het is een recht volgend uit de WHW
dat advies moet worden gevraagd op een punt in het proces dat dit nog van wezenlijke invloed kan zijn op
de besluitvorming. In de ogen van de FSR heeft dit besluit in feite al plaatsgevonden, toen het format OER B
in december werd vastgesteld.
OER deel B en de opleidingscommissies
Wij zijn van mening dat de vele aandachtspunten die zich op hebben geworpen rondom het te voeren
minorbeleid nog niet voldoende zijn verwerkt in het ontvangen instemmingsverzoek. Het is voor de FSR
FGw onvoldoende dat deze vele onduidelijkheden pas zullen worden meegenomen bij de nadere uitwerking
van dit beleid de komende maanden.
Door het nieuw aanbieden van minoren enkel mogelijk te maken na toetsing door de minorcommissie kan
een situatie ontstaan waarin de minorcommissie controle op inhoud en vorm krijgt. Voorheen lag deze rol
altijd bij de opleiding. De toetsing moet daarom ten alle tijden terughoudend zijn en enkel bedoeld om een
bepaalde mate van leerlijn, samenhang en studeerbaarheid te kunnen garanderen. Bovendien ziet de FSR
FGw graag dat een aanvraag van een nieuwe minor door de minorcommissie vergezeld gaat met een verzoek
aan de OC(‘s) van de betreffende opleiding(en) tot advies op de voorgestelde minor. Op deze wijze kan de
OC voor het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van de minor haar advies geven.
De FSR FGw is positief over het voornemen elke student 42 EC aan vrije ruimte te bieden binnen of buiten
de opleiding, gedurende de bachelor. Het is essentieel dat deze 42 EC vrij blijft in elk opzicht. Het volgen van
een minor, stage, periode in het buitenland, verdiepende vakken binnen de opleiding of verbredende vakken
buiten de opleiding moet geheel de keuze zijn van de student. Er mogen hier geen verplichtingen of
beperkingen (anders dan vastgesteld door de examencommissie) worden opgelegd.
Keuzevakkenbeleid en specialistische minor
De FSR FGw heeft grote moeite met een significant onderdeel van het nieuwe minor- en keuzevakkenbeleid.
Dit betreft de mogelijke gevolgen voor de keuzevakken van dit nieuwe minorbeleid. De specialistische
minor bood de mogelijkheid een bepaald specialisme in de etalage te kunnen zetten, deze mogelijkheid
verdwijnt nu. De decaan zal voor elke opleiding waar minoren verdwijnen, inzichtelijk moeten maken hoe
de betreffende keuzevakken alsnog als samenhangend pakket geëtaleerd kunnen worden. Dit moet door de
Faculteit worden gefaciliteerd.
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Als vervanging is gesproken over het zichtbaar maken van bepaalde leerpaden of keuzevakpakketten
binnen een opleiding, maar concrete uitwerking ontbreekt. Het wordt voor studenten zeer lastig om een
goed aanbod keuzevakken te vinden als deze niet verankerd zijn in een pakket. De FSR FGw wil dat hier
concrete plannen voor worden vervaardigd alvorens het nieuwe minorbeleid vorm kan krijgen. Datzelfde
geldt voor het keuzevakkenbeleid, dat onderdeel is van het nieuwe minorbeleid. Het is niet de bedoeling
dat er op termijn verdiepende keuzevakken zullen verdwijnen, met het verdwijnen van de
specialistische minor.
Een samenhangend pakket specialistische keuzevakken zou zichtbaar moeten zijn op het diploma. Hiermee
wordt studenten de mogelijkheid geboden zich te onderscheiden aan de hand van een specialisatie in plaats
van een tweede competentie.
De decaan heeft opleidingen opdracht gegeven de normuren voor docenten in het onderwijs met 20% te
verhogen. Bij de meeste opleidingen heeft dit tot gevolg dat er grof geschrapt wordt in het aanbod van
keuzevakken. Veelal zijn dit de vakken die minder studenten trekken. Publiekstrekkers worden buiten schot
gehouden, maar verdiepende keuzevakken zullen sterk lijden onder deze maatregel. Door nu centraal te
bepalen wat het nieuwe minorbeleid zal zijn, maar aan opleidingen te laten of en hoe zij de verdiepende
keuzevakken van de vele verdwijnende specialistische minoren zullen laten voortbestaan, is voor de FSR
FGw een brug te ver. In de praktijk zal dit een kaalslag aanrichten.
Voor de overgangsregeling zien wij graag nadere uitwerking tegemoet. Toegezegd is dat elke student die tot
in studiejaar 2018-2019 aan een minor is begonnen deze ook mag afmaken. De Faculteit zal hierbij actief
voorzien in alternatieven voor het behalen van de minor, als blijkt dat keuzevakken uit het pakket
verdwenen zijn. De FSR FGw ziet dit graag terug in de uiteindelijke overgangsregeling.
De FSR FGw wil aldus een duidelijk voorstel voor het verhelpen van bovenstaande concrete knelpunten,
voor zij kan instemmen met een nieuw minor- en keuzevakkenbeleid.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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