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Wijziging instemming OER-A/TER-A

Geachte decaan, beste Peter,
Op 27 augustus jl. heeft de FSR FNWI 19/20 gereageerd op het
instemmingsverzoek op de onderwijs-en examenregeling deel A (hierna:
OER-A) en the teaching- and examination regulations (hierna: TER-A). Hier
heeft de FSR FNWI 19/20 aangegeven niet in te stemmen met de OER-A en
de TER-A tenzij drie punten zouden worden overgenomen in de nieuwe OER.
Dit ging om een wijziging in artikel 3.2.3. (aanwezigheidsplicht in
studiegids/studiewijzer) (alleen in OER-A), artikel 4.2.5. (voorbeeld
tentamenvragen) en artikel 4.4.9. (tentamenvragen meenemen).
Voorstellen die door de decaan zijn overgenomen
De decaan heeft hierop gereageerd op 14 september 2020. Hierin werd
aangegeven dat de decaan ons voorstel over artikel 4.2.5. over neemt zoals
afgesproken. Verder gaf de decaan aan ons voorstel op artikel 4.4.9. over te
nemen met de toevoeging dat studenten het recht hebben hun tentamen
mee te nemen, tenzij het op het tentamen voorblad staat (zoals de FSR FNWI
19/20 wenst) of in de studiewijzer (zoals de decaan wenst). Ook wordt het
artikel niet geplaatst op 4.4.9. maar op 4.2.6. De FSR FNWI 20/21 gaat
akkoord met deze wijziging en toevoeging.
Verplichte aanwezigheid
In de brief van 14 september geeft de decaan aan dat de wens van de raad
wat betreft artikel 3.2.4. (TER-A) en artikel 3.2.3. (OER-A) niet kan worden
omgezet naar beleid. Omdat deze wens werd overgenomen in de concept
TER-A, wordt ons ook gevraagd opnieuw in te stemmen met de TER-A. De
decaan geeft wel aan dat hij aankomend jaar samen wil werken om te kijken
hoe de informatievoorziening over verplichte aanwezigheid kan worden
verbeterd.
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De raad heeft besloten om akkoord te gaan met de wens van de decaan en
zal zolang artikelen 4.2.5. en 4.2.6. zoals afgesproken en geëist door de raad
worden overgenomen niet langer eisen dat artikel 3.2.3. wordt aangepast in
de OER-A en zal instemmen met het terug veranderen van artikel 3.2.4. in de
TER-A.
De raad kijkt verder uit naar de samenwerking om de soms gebrekkige
informatievoorziening over de aanwezigheidsplicht bij vakken te verbeteren.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens
de gehele FSR FNWI 20/21 en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Manish Jhinkoe-Rai
Voorzitter FSR FNWI
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