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Reactie uitvoerbaarheid adviesaanvraag opdrachten bestuurlijke clusters

Geachte decaan, beste Fred,
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) ontving op 12 juni uw
adviesaanvraag getiteld ‘Opdrachten bestuurlijke clusters’ (uw kenmerk: fgw19u0186). De FSR FGw heeft de
aanvraag besproken op haar eerstvolgende plenaire vergadering van 18 juni en is daar tot de conclusie
gekomen dat zij de aanvraag in de huidige vorm helaas niet zal kunnen behandelen. De FSR FGw begrijpt en
deelt uw wens om de voorstellen nog voor het nieuwe collegejaar voorzien te hebben van een reactie vanuit de
facultaire medezeggenschap, maar vanwege onderstaande punten acht de FSR FGw dit niet als mogelijk.
De omvang van de aanvraag
De adviesaanvraag bestaat uit negen aparte adviesaanvragen die betrekking hebben op een voertaalwijzingen
of het afschaffen/opheffen van tracks. Er is al aangekondigd dat de FSR FGw spoedig een tweede pakket met
dergelijke aanvragen kan ontvangen. Aanvragen van deze aard zijn complex en kosten veel tijd om met de
gepaste zorgvuldigheid te behandelen. Zes weken is niet genoeg tijd om voor alle negen aanvragen aan die
zorgvuldigheid te voldoen.
Instemmingsrecht op voertaalwijzigingen
Volgend uit artikel 1.2 van de model-OER heeft de FSR instemmingsrecht en de OC adviesrecht op de voertaal
van de opleiding. De voertaalwijzigingen die nu ter advies voorliggen, ontvangt de FSR FGw graag ter
instemming.

Onbereikbaarheid OC’s
Zoals u weet hecht de FSR FGw groot belang aan de input van de OC’s op de voorgestelde plannen. De
schriftelijke reactie van de relevante OC is steeds toegevoegd, maar achter deze correspondentie gaat soms veel
schuil. Verder heeft de FSR FGw vernomen dat bij sommige plannen, waaronder bij ACASA, de
opleidingscommissie zeer weinig tijd heeft gekregen en zelfs onder druk is gezet om te reageren. Deze twee
constateringen maken dat de FSR FGw het essentieel vindt om af te kunnen spreken met (een afvaardiging van)
de betreffende opleidingscommissies, alvorens zelf een advies uit te brengen. Dat afspreken met OC’s tijdens
de zomerperiode erg moeilijk en zo niet onmogelijk is, is gebleken uit eerdere ervaringen.
De FSR FGw verzoekt u om de aanvraag aan te passen en om met een plan te komen voor de uitvoerbaarheid.
Een suggestie vanuit de FSR FGw zou zijn om de aanvraag op te breken in verschillende aanvragen, die elkaar
opvolgen en niet parallel lopen, en om de termijn te vergroten. De termijn van zes weken is gebaseerd op het
uitgangspunt dat dit een redelijke tijd is voor een raad om een aanvraag te behandelen, maar wanneer de
betreffende aanvraag parallel loopt aan een reeks andere zwaarwegende en complexe aanvragen dan kan men
niet langer spreken van redelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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