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Geachte decaan, beste Peter,
Via deze weg wil de FSR FNWI (hierna: de raad) reageren op h
instemmingsverzoek. De raad stemt in met de OER A en OER’en B zoals o
toegestuurd op 7 juli 2017, uitgezonderd van de OER B Softwa
Engineering.
Wat betreft de OER B Software Engineering loopt er nog een discussie ov
artikel 3.5. Dit artikel gaat over de ingangseis voor Engelse taal.
formulering die nu gebruikt wordt in het artikel geeft niet eenduidig
welke studenten er een aanvullende toets moeten doen om hun niveau
de Engelse taal aan te tonen. Ook is niet duidelijk wie besluit dat dit
geval is en op welke grond dat gebeurt. De raad verwacht dat dit op e
duidelijke manier omschreven wordt, voordat zij kan instemmen met
OER.
Ten slotte heeft de raad een tweetal opmerkingen uit het doorlop
OER-proces: de eerste heeft betrekking op de AKT’s en het tussenti
afronden van cijfers, de tweede op het OER-proces zelf.
Er is in dit OER-proces redelijk wat discussie geweest op de cijfereis
gesteld wordt bij de master Forensic Science: een 6,6. Dit lijkt ons als ra
tegenstrijdig met het feit dat op de FNWI eindcijfers altijd op een halve p
worden afgerond. Met het oog hierop denkt de raad dat het raadzaam is
discussie over de hoogte van AKT’s en over het tussentijds afronden v
cijfers volgend jaar opnieuw te voeren. Zeker gezien aangegeven werd da
geen reden is om de eindcijfers af te ronden op halve punten. Daarna
hebben de masters Biological Sciences and Biomedical Sciences een cijfer
van een 6,5. Omwille van consistentie en eenduidige informatie lijkt het
daarom wenselijk om de cijfereis van Forensic Science ook op 6,5 te houd
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Er is immers geen goede onderbouwing te geven waarom deze eis
Forensic Science 0,1 punt hoger zou moeten zijn.
Daarnaast heeft de raad dit OER-proces als erg rommelig ervaren.
OER’en kwamen onregelmatig binnen, grotendeels pas na de eers
adviesaanvraag, en de raad had geen enkel overzicht wanneer we
ontbrekende OER’en wel konden verwachten. Hierdoor is veel tijd verlo
gegaan aan procedure, in plaats van deze te kunnen richten op discus
over de inhoud. De raad beveelt sterk aan het proces volgend jaar beter in het bijzonder eerder - in te zetten, zeker gezien de manier waarop O
betrokken moeten gaan worden. De raad beveelt om deze reden aan h
op korte termijn duidelijke afspraken en een duidelijk tijdspad voo
maken met alle betrokkenen.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik
namens de gehele raad en wacht ik uw reactie af.
Met vriendelijke groeten,
Esther de Boer

Voorzitter FSR FNWI
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