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Reactie op adviesaanvraag OER addendum

Geachte decaan, Beste Fred,
De Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen heeft uw adviesaanvraag betreffende het
OER addendum ontvangen en in behandeling genomen. De FSR FGw heeft geen bezwaar tegen
het vaststellen van het addendum, mits de volgende tekstuele wijziging doorgevoerd kan
worden:
Onder het kopje Procedure bij wijzigingen programmering opleiding (OER deel B) staat vermeld
dat “indien er door externe omstandigheden studieonderdelen vervangen moeten worden”. Wij
zouden graag zien dat ‘externe omstandigheden’ hier vervangen wordt door ‘aan corona
gerelateerde externe omstandigheden’. Aangezien dit addendum specifiek ertoe dient situaties
waarin het door corona niet mogelijk is om de OER na te leven te ondervangen, lijkt het ons van
belang dat dit ook gespecificeerd wordt in de tekst. Dit om te voorkomen dat er met andere
motieven aanspraak gemaakt kan worden op dit addendum.
Verder willen wij graag onze zorgen uiten over het toevoegen van addenda aan de OER in het
algemeen.
Wij hebben als FSR FGw instemmingsrecht op wijzigingen aan de OER, en daar hechten wij veel
waarde aan. We begrijpen dat het, vanwege de urgente veranderingen die opgenomen moeten
worden om het studiejaar goed van start te laten gaan, niet mogelijk is om de gehele procedure
voor wijziging te doorlopen en er voor een addendum gekozen is. Echter is het ons niet
duidelijk wat exact de regels zijn met betrekking tot het toevoegen van een addendum en de
inspraakrechten die wij hierop hebben. Wij willen waarborgen dat addenda alleen in het
uiterste geval worden gebruikt en nooit als vervanging van de OER-wijzigingsprocedure mogen
dienen.

In het addendum wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule in de OER, waarin staat:
“In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, en in gevallen waarin sprake
is van onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard, beslist de decaan, tenzij
het de bevoegdheid van de examencommissie betreft.”
Wij begrijpen dat daar nu aanspraak op gemaakt kan worden ten einde dit addendum toe te
voegen, maar met het toevoegen van addenda aan de OER wordt tegelijkertijd wel voorbijgegaan
aan de Facultaire Medezeggenschap. Dat de decaan in specifieke gevallen, waarin de OER niet
voorziet, bevoegd is een uitzondering te maken begrijpen wij. Wanneer het echter gaat om meer
algemene en structurele wijzigingen zouden wij in het vervolg graag zien dat hiervoor géén
gebruik wordt gemaakt van addenda, maar de reguliere procedures voor wijziging worden
doorlopen. Kortom, wij willen waakzaam zijn met dit addendum geen precedent te scheppen
waarbij er een beroep op de hardheidsclausule gedaan kan worden om OER-wijzigingen niet in
de OER zelf, maar in addenda vast te leggen.
Indien u aan de wijziging en zorgen die hierboven uiteen zijn gezet tegemoet kunt komen heeft de
FSR FGw geen bezwaar tegen het vaststellen van dit addendum.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Zazie van Dorp
Voorzitter FSR FGw
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