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Geen
Geen instemming TER B Master Biomedical Sciences

Geachte decaan, beste Peter,
De Facultaire Studentenraad FNWI (hierna: de raad) had tot dusver niet
gereageerd op het instemmingsverzoek voor de TER B van de Master
Biomedical Sciences voor het huidige studiejaar. De raad treedt in dergelijke
gevallen namelijk graag in overleg met de betreffende opleidingscommissie
(OC). Vanwege een zeer laat instemmingsverzoek vlak voor de zomer op 2
juli had deze OC tot voorkort nog geen standpunt kunnen innemen.
Hierdoor is de reactietermijn voor het instemmingsverzoek van de raad
verlengd, zodat alsnog een gesprek met de OC kon plaatsvinden alvorens de
de raad een reactie zou insturen. De raad wil u nogmaals bedanken dat hem
de tijd is gegund dit proces zorgvuldig te doorlopen.
Uit het gesprek dat met de OC is gevoerd, bleek dat het eerdere
commentaar van de OC zonder duidelijke redenen niet was meegenomen in
de uiteindelijk voorgelegde TER B. De raad vindt het onbegrijpelijk dat het
recht op antwoord zoals gegeven in de WHW artikel 9.35 op deze manier
geschonden is. Zonder duidelijk antwoord, blijven de bezwaren
onveranderd.
Eén van de regelingen waarop de OC kritiek had, betrof artikel 3.3 van de
TER B, waarin een capaciteitsverlaging van 240 naar 215 studenten wordt
aangekondigd. Ook de raad ziet niet in waarom dit noodzakelijk is,
aangezien de OC aangeeft nooit klachten te hebben ontvangen over
groottes van werkgroepen/practica e.d. Een verlaging van de numerus fixus
heeft dan slechts minder toegankelijk onderwijs ten gevolge.
Het is om deze regeling dat de raad besloten heeft niet in te stemmen met
de voorgestelde TER deel B van de Master Biomedical Sciences voor het
huidige studiejaar.

Facultaire Studentenraad
studentenraad.nl/fnwi ~  fnwi@studentenraad.nl
10 oktober 2018 ~
  Geen instemming TER B Master Biomedical Sciences

De raad licht hiernaast graag twee andere regelingen toe waar zowel de OC
als de raad moeite mee hebben.
In artikel 3.1.2.c van de TER deel B staat vermeld dat een aspirant-student
een bachelorproject in praktisch werk van ten minste 15 EC gedaan moet
hebben. Deze regel stond al langere tijd in de TER, maar wordt niet streng
nageleefd. In veel andere steden zijn bachelorprojecten van 15 EC niet
mogelijk en in andere landen is het bestaan van een bachelorproject
überhaupt niet vanzelfsprekend. Ervaring met praktisch werk wordt daar
ook zeker opgedaan, maar op andere manieren, bijvoorbeeld als vast
onderdeel van alle vakken. Over uitzonderingen op deze regel staat niks in
de TER. Daarom vreest de raad dat deze eis competente studenten met
genoeg ervaring in praktisch werk afschrikt zich aan te melden voor de
master. De raad ziet daarom graag de toevoeging dat uitzonderingen op
deze regel mogelijk zijn.
Tot slot; In artikel 3.1.1.b van deze TER deel B staat vermeld dat een
aspirant-student de bachelor binnen 4 jaar behaald dient de hebben. Ook
deze eis stond al langere tijd in de TER, maar wordt niet streng nageleefd.
De raad heeft wel grote bezwaren op deze regeling, die kort zullen worden
toegelicht - in de reactie op de instemmingsaanvraag capaciteitsbeperking
Master AI is een gelijksoortige kwestie uitvoerig beargumenteerd.
Studenten die langer dan 4 jaar studeren, zijn bijna altijd een uitzondering,
maar over uitzonderingen staat niks in de TER. De eis schrikt daarentegen
toekomstige studenten wellicht af zich aan te melden voor de master, als zij
niet weten dat er uitzonderingen mogelijk zijn. De raad ziet daarom het liefst
dat de eis geschrapt wordt, en anders de toevoeging dat uitzonderingen
mogelijk zijn.
De raad staat ervoor open om over de bovengenoemde punten verder in
overleg te treden. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
teken ik namens de gehele raad en wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groeten,
Willemijn Beks
Voorzitter FSR FNWI
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