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Geen
Reactie instemmingsverzoek OER-A/TER-A

Geachte decaan, beste Peter,
De Facultaire Studentenraad FNWI (hierna: de raad) heeft uw instemmingsverzoeken voor de OER-A en TER-A 2019-2020 besproken en heeft besloten
in te stemmen met het voorstel, onder de voorwaarde dat vanaf het
academisch jaar 2019-2020 de wijziging van de afronding van cijfers van
studieonderdelen (zoals is vastgelegd in art. 4.6 van beide documenten), van
decimalen 0 en 5 naar decimalen 0 ™ 9, met de Vrije Universiteit (hierna: VU)
wordt besproken opdat deze alsnog doorgevoerd kan worden in de
OER-A/TER-A 2020/2021.
De raad heeft reeds in december aangegeven de afronding van cijfers van
studieonderdelen graag gewijzigd te zien en dit voorstel is meermaals op
een Bestuurlijk Overleg besproken. Ook is het door hem genoemd in het
advies op zowel de OER-A als de TER-A. De raad was dan ook aangenaam
verrast te zien dat het concept dat hem ter instemming toekwam, deze
wijziging bevatte. De raad ziet echter ook in dat, gezien de huidige situatie
met betrekking tot de VU en het gemis van overleg omtrent deze kwestie,
het forceren van een dergelijke wijziging nare gevolgen voor de
samenwerking kan hebben. Daarom begrijpt hij dat de wijziging
teruggetrokken is.
Dit neemt echter niet weg dat hij deze wijziging nog steeds ambieert en ook
meent dat dit goed mogelijk is. De wijziging op deze faculteit hoeft geen
nadelige gevolgen voor de VU te hebben. Zo is het mogelijk om de wijziging
in praktijk door te voeren voor enkel UvA-vakken, omdat cijfers afgerond op
decimalen 0 en 5 een deelverzameling vormen van cijfers afgerond op
decimalen 0 ™ 9. Verschillen in afronding van cijfers treden bovendien nu
ook al op binnen een bachelor, bijvoorbeeld voor studenten van de

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~  fnwi@studentenraad.nl
4 juli 2019 ~ Instemming OER-A/TER-A

bachelors Bèta-Gamma en Future Planet Studies met een major buiten de
FNWI.
Samenvattend stemt de FSR FNWI 18/19 in met de concepten voor zowel de
OER-A als de TER-A onder de voorwaarde dat de faculteit vanaf komend
academisch jaar het gesprek met de VU aangaat om deze wijziging in de
OER-A/TER-A 2020-2021 door te voeren.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele raad.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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