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Reactie omtrent de mOER (eerste)

Geachte CSR,
Naar aanleiding van de nieuwe mOER hier onze eerste reactie, een aanvullende reactie vanuit
de FSR‐FNWI volgt zo snel mogelijk.
De FSR‐FNWI wil eerst algemeen opmerken dat zij onvoldoende reden zien om de gehele OER A
centraal vast te leggen. In sommige punten verschillen de faculteiten van zulke mate dat één
document voor alle faculteiten voor problemen zal zorgen. Onze grote angst is ook dat als het
centrale bestuur een substantiële inhoudelijke verandering in de mOER wil brengen welk goed
is voor een deel van de faculteiten, doch nadelig voor een deel van de faculteiten dat het toch
door gaat. Waarna de faculteit(en) voor welke deze verandering nadelig was zich moeten
aanpassen.
Door de CSR was aangegeven dat zij graag nog concrete punten wilden in de nieuwe mOER
wanneer deze problematisch zouden zijn voor de faculteit. ivm tijd nu enkel specifieke punten
voor de Bachelor, voor de Master volgen deze op korte termijn.
Voor de duidelijkheid: apostrof is qoute vanuit mOER (‘quote’), schuingedrukt is onze reactie op
de verandering (reactie).
mOER Bachelor:
Algemeen, wat dingen die opvielen:
1. ‘3.1 3. In het eerste opleidingsjaar biedt de opleiding ten minste twaalf contacturen
aan.’ Is dit per week? Nu impliceert het dat het per jaar is en dan slaat het nergens op.
2. ‘4.7 3. De examencommissie beslist binnen twintig werkdagen na ontvangst van het
verzoek.’ Als je precies leest staat hier niets over een termijn voor reactie…
Knelpunten van de nieuwe mOER voor onze faculteit:
1.

‘3.2 9. Studenten die alleen ingeschreven zijn voor één of meer masteropleiding(en)
mogen niet deelnemen aan tentamens en examens in bacheloropleidingen.’

o
o

Hier vragen wij ons af hoe het zit met schakelprogramma’s?.
Een ander probleem dat speelt op de FNWI is dat er binnen de master of Logic
vakken worden gevolgd van de bachelor Wiskunde. Dit zijn eigenlijk master of
Logic vakken, maar om de ‘harde knip’ te omzeilen is het formeel een bachelor
vak. Bachelor wiskunde studenten kunnen deze vakken dan al in de bachelor
fase volgen. Echter met deze regel zouden de master of Logic studenten deze
vakken niet meer mogen volgen. Hoe dan ook zal dit dus betekenen dat óf de

wiskunde studenten óf de master of Logic studenten het vak in het vervolg niet
meer kunnen volgen. Het gaat hier om fundamentele vakken van de master of
Logic, hier kunnen deze dus ook niet verdwijnen, echter door ze bij de master
onder te brengen vervalt er een leerpad bij de bachelor wiskunde.
2.

‘4.1 3. De student dient zich voor deelname aan de herkansing van een tentamen aan te
melden, tenzij in deel B anders is bepaald.’
o Op dit moment is het op de FNWI gebruikelijk dat iedere student die een vak
volgt, zonder zich hiervoor aan te melden, mee kan doen aan de herkansing van
een tentamen. De meerwaarde om dit niet meer te doen lijkt voor administratief
en het nadeel ligt bij de student omdat deze eventueel, om een extra reden,
uitgesloten kan worden van een hertentamen.

3.

‘4.5 5. De herkansing voor een tentamen vindt plaats binnen een redelijk termijn na de
bekendmaking van de uitslag van het te herkansen tentamen.’
o Dit is voor ons compleet onacceptabel, een ‘redelijke termijn’ is vrij voor
interpretatie en betekent in praktijk dat er geen termijn voor staat. (‘studenten
studeren toch pas het weekend van te voren, dus als je vrijdag de cijfers geeft
kan het hertentamen prima maandag’, zou een redenatie kunnen zijn). Wij
verwachten hier een concrete tijd en zijn van mening dat minimaal 10
werkdagen redelijk is.

4.

5.1 6. ‘Honours’, De student die ten minste een 7,5 gemiddeld heeft gehaald….
o Honourstrajecten over de universiteit verschillen van karakter en invulling, zelfs
binnen onze faculteit zien we deze verschillen. Hierom lijkt het ons onwenselijk
om hiervoor centraal een uitgangseis vast te stellen. Beter is om deze vast te
stellen in OER B op facultair niveau of opleidingsniveau.

Enkele van de punten welke in de Bachelor staan gelden ook voor de Master en hier hebben wij
dan gelijke mening over. Hiernaast wilden wij nog opmerken dat de mOER nu in het Nederlands
is terwijl onze masters en dus master OER’en in het Engels zijn.
Kort wou ik nog het wettelijke punt aanstippen. Momenteel hebben onze opleidingscommissies
onvoldoende tijd gehad om inhoudelijk te adviseren over de nieuwe mOER. Terwijl in (WHW)
artikel 9.18 lid 1 sublid a staat dat de commissie tot taak heeft om :‘advies uit te brengen over
de onderwijs‐ en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13’. En volgens (WHW) 9.37 heeft de
Faculteitsraad instemming op de OER zoals omschreven in artikel 7.13 lid 2 sublid g tot u.
Terwijl enkele van deze punten nu in de mOER worden vastgesteld.
De FSR hoopt voor nu de CSR voldoende te hebben geïnformeerd over het standpunt van de
FNWI en haar beweegredenen. Verdere punten volgen voor volgende week dinsdag.
Met Vriendelijke Groet,
Zazo Meijs
Namens de FSR FNWI
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