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Geen
Reactie instemmingsverzoek OER

Geachte decaan, beste Peter,
Met deze brief informeert de FSR FNWI 16/17 (hierna: de raad) u dat hij niet
instemt met de voorgestelde wijzigingen van de OER. Dit omdat de raad nog
niet alle OER’en B ontvangen heeft. Op het moment van schrijven missen we
namelijk nog vijf van de 30 OER’en B. Dit maakt het voor ons op dit punt
onmogelijk om een grondig oordeel te vormen over de OER, terwijl onze
reactietermijn op 21 juni 2017 verloopt. We horen alle voor ons relevante
informatie te ontvangen bij het sturen van het instemmingsverzoek; een
instemmingsverzoek dat nu ruim een maand geleden, op 10 mei 2017, aan
ons toegestuurd werd. De raad heeft de afgelopen weken actief stappen
ondernomen om gesprekken aan te gaan en om gezamenlijk naar een
oplossing te zoeken, maar heeft het idee dat hij daar erg slecht in
tegemoetgekomen is door de decaan. De houding en communicatie vanuit
de faculteit was zodanig moeizaam, dat de raad niet goed zijn werk heeft
kunnen verrichten.
De raad betreurt het afstemmen van de OER, maar ziet graag dat het
vaststellen van de OER met de volledige informatie bij beide partijen en
goede onderlinge communicatie gebeurt. Met dit als uitgangspunt hoopt de
raad dat bij het volgende instemmingsverzoek beide partijen weer een
nieuwe ronde van overleggen in te kunnen gaan om samen tot een
bevredigend resultaat te kunnen komen.
Ten slotte ziet de raad graag de toezegging dat het instemmingsverzoek
voor de OER, met alle bijbehorende OER’en, uiterlijk op 1 april bij de raad
binnen is.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele raad en wachten uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
Esther de Boer

