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Niet instemmen met de OER door faculteiteitsraden EWI, GW en MB

Geachte voorzitters van de faculteitsraden EWI, GW en MB

Met brieven van 27 augustus 2010 (EWI) en 20 augustus 2010 (MB) hebben de voorzitters van
de faculteitsraden EWI en MB aan het college laten weten dat de faculteiteitsraden van EWI, GW
en MB zich niet kunnen vinden in de door de betrokken decanen vastgestelde Onderwijs- en
Examenregeling (OER) en dat zij overwegen hierover een geschil aan te gaan. Het college wil
hierop graag als volgt reageren.
Ons is bekend dat de faculteitsraden zich niet goed kunnen vinden in de door het College van
Bestuur vastgestelde Richtlijn bachelor OER. De kritiek richt zich zowel op de inhoud van de
OER als de de hantering van het instrument van de Richtlijn. Het college betreurt de
stellingname van de betrokken faculteitsraden te meer daar in het voorjaar 2010 de rector
magnificus namens het college nog een bepreking heeft gevoerd met alle voorzitters van de
faculteitsraden, danwel de door hen aangewezen vervangers, waarbij zowel nadere informatie is
gegeven over de achterliggende doelstellingen als is ingegaan op specifiek gestelde vragen.
Daarbij is expliciet verzocht om terugkoppeling vanuit de faculteitsraden. Hierop is, ook na het
versturen van een herinnering, niet ingegaan.
Inmiddels heeft het college zich beraden op enkele belangrijke onderdelen van de OER. Daarbij
is naar voren gekomen dat waar het gaat om art. 5 van de OER i.c. het Studieplan dit artikel niet
goed in zijn volle omvang per 1 september 2010 in werking kon treden. Met name
art. 5.4 waarbij aan iedere student een advies wordt gegeven op basis van het studieplan kan
nog onvoldoende worden ondersteund. Het college heeft bij brief van 16 september 2010
(S&C.390.904/m) aan de decanen laten weten dat de werking van art. 5 van de OER voorlopig
tot 1 januari 2011 wordt opgeschort. Deze brief is bijgevoegd. In deze brief is tevens
aangegeven dat het college voor het proces studieplanning en- advisering op korte termijn een
task force wil instellen.
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Na ampele overwegingen heeft het college voorts besloten om niet in te gaan op uw verzoek om
via nader overleg met u alsnog tot een andere invulling te komen van de OER m.b.t. een aantal
andere door u genoemde punten. Het college beschouwt het centrale deel van de OER
studiejaar 2010-2011 zoals dat is vastgesteld door alle faculteitsdecanen als vaststaand.
Bij de door u genoemde punten ziet het het college inhoudelijk noch instrumenteel dat het tot
een ander besluit kan komen. Bij de OER is een toelichting gevoegd waarvoor wij ook nog uw
aandacht vragen.
Wij willen er ten slotte nog op attenderen dat ook voor de tot standkoming van de OER studiejaar
2011-2012 vanuit S&C/S&O met de vaste contactpersonen vanuit de faculteiten vervolgoverleg
zal plaatsvinden over mogelijke aanscherpingen van de OER die zowel in het belang van de
student als de organisatie zijn. Hierbij zullen wederom ook de voorzitters van de faculteitsraden
worden betrokken.

Namens het College van Bestuur,
Secretaris van de Universiteit,

Mr. H.J. van Keulen

Bijlage: brief CvB d.d. 16 september 2010 aan de decanen.

