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Positief advies OER delen B 2021-2022

Geachte decaan, beste Fred,
De Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen heeft uw adviesaanvraag betreffende de OER
delen B BA en MA 2021-2022 ontvangen en in behandeling genomen. Op de bijeenkomst van dinsdag
25 mei jl. zijn veel van onze vragen beantwoord. De FSR FGw heeft geen bezwaar tegen het vaststellen
van de OER delen B, mits u de volgende zorgen kan wegnemen:
Op 4 mei jl. heeft de OC BA Filosofie een advies gestuurd aangaande de minorlijst OER B 2021-2022.
De OC had graag eerder worden betrokken in de besluitvorming rondom de nieuwe minor. De
(huidige) situatie waarin studenten al informatie over de nieuwe minoren hadden ontvangen, terwijl
de medezeggenschap nog op geen enkele manier was betrokken bij de opstelling van deze lijst minoren
ziet de FSR FGw als een onwenselijke situatie en ontwikkeling. Wij hopen dat deze situatie zich niet
zal herhalen volgend jaar.
In uw reactie (kenmerk fgw20u0162) op het advies van de OC BA Filosofie noemt u dat het DB in
overleg met de FSR en OR een voorstel zal doen om dit proces te stroomlijnen. De FSR FGw vraagt het
bestuur om dit overleg en voorstel zo snel mogelijk te agenderen zodat het proces duidelijk is voor de
gehele medezeggenschap alvorens het nieuwe collegejaar begint. Graag ziet de FSR FGw dat de
standpunten van de OC’s die kritiek hebben geleverd op het proces ook worden meegenomen in het
stroomlijningsvoorstel. Het is voor de FSR FGw vooral belangrijk dat de OC’s instemmen met een
minor, die zij als opleiding aan de studenten zullen aanbieden, vóórdat er in het bestuur al beslissingen
over zijn gemaakt.

Verder heeft u gereageerd u op de zorgen van de OC Filosofie rondom de voertaal van de minorvakken
en de invloed die dit kan hebben op het vaste vakaanbod. U adviseert de OC, indien het minoraanbod
inderdaad gevolgen heeft op het vakaanbod, dat deze hier advies over uit kan brengen aan de
opleidingsdirecteur. De FSR FGw ziet liever dat dit vooraf besproken wordt met de relevante OC
middels een gesprek, omdat – zeker bij kleinere opleidingen – de voertaal van de minor veel invloed
kan hebben op het vakaanbod van een opleiding. Hiermee zouden grote verrassingen en problemen
ontweken kunnen worden alvorens de OC er een advies over moet schrijven.
Bovendien heeft de FSR FGw de afgelopen jaren gemerkt dat er onduidelijkheid heerst rondom
stukken van de OER delen B welke gelden als formattekst; veel van de opmerkingen vanuit de OC’s
hebben betrekking op de standaard formattekst. De FSR FGw adviseert om wat bezien wordt als de
formattekst en het proces rondom formatwijzigingen te verduidelijken.
Indien u tegemoetkomt aan de vragen en zorgen die hierboven uiteen zijn gezet, adviseert de FSR FGw
positief op het vaststellen van de OER delen B 2021-2022. De FSR FGw is uiteraard bereid haar advies
toe te lichten middels een gesprek.
Allerlaatst, wil de FSR FGw het bestuur herinneren aan de gemaakte afspraak om de raadsleden te
betrekken bij de vaststelling en evaluatie van het OER-tijdpad (notulen OV 201029, pp.12 - 13).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Zazie van Dorp
Voorzitter FSR FGw
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