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Geacht College van Bestuur, 

Middels deze brief adviseert de Centrale Studentenraad (CSR) bet College van Bestuur (CvB) over de Model 
Onderwijs- en Examenregeling (MOER). Alvorens op de inhoudelijke voorstellen in te gaan stemt de CSR in 
met een nieuwe indeling van de modellen onderwijs- en examenregelingen voor bachelor- en 
masteropleidingen. V ervolgens adviseert de CSR positief op de voorgestelde wijzigingen in de model Bachelor 
en model Master OER. Wei pleit de CSR voor bet opnemen van onderstaande opmerkingen in de defmitieve 
vers1e. 

Ten eerste adviseert de CSR om een lid toe te voegen aan artikel 2.4 model Bachelor OER. Hij wil dat hierin 
expliciet wordt genoemd dat een docent de bevoegdheid heeft om een student aan te dragen bij de 
Examencommissie om toegelaten te worden tot bet Honoursprogramma. Een docent staat namelijk dichterbij 
de studenten en kan als geen ander de potentie van een student zien. Dit kan met name uitkomst bieden in 
gevallen waarbij de student net niet aan de gestelde toelatingseis van een 7,5 voldoet. Hierbij is bet voor de 
CSR ook van belang dat docenten goed geinformeerd worden, zodat deze bevoegdheid bij hen daadwerkelijk 
bekend is. 

Ten tweede wil de CSR aankaarten dat hij heeft geconstateerd dat er bij bepaalde opleidingen feitelijk een 
cijferschaal van 4 tot 8 heerst. Naast dat deze cijferschaal in strijd lijkt te zijn met artikel 3.6 van de model 
Bachelor OER, kan dit ook een probleem opleveren bij bet Honoursprogramma indien de geadviseerde 
toelatingseis van een 7,5 gehanteerd wordt. De CSR adviseert om te onderzoeken in welke mate deze feitelijke 
becijfering plaatsvindt op de faculteiten en de decanen aan te sturen de cijferschaal ex artikel 3.6 aan te houden. 

Ten derde wordt in artikel 3.12 Model Bachelor OER gesproken over een onderzoek dat ingesteld kan 
worden door de Examencommissie naar "de kennis, bet inzicht en de vaardigheden van de student". De 
CSR vindt echter dat uit de tekst onvoldoende op te maken is wat een dergelijk onderzoek inhoudt en 
onder welke voorwaarden een dergelijk onderzoek kan worden ingesteld. Daarom stelt de CSR voor in 
bet deel Toelichtingper artikel een heldere toelichting op dit onderzoek op te nemen. 

Verder adviseert de CSR om in Artikel 3.1, lid 2 en 3 model Bachelor OER, de optionele toevoegingen niet 
meer optionee! te noemen. Hij ziet namelijk dat deze toevoegingen juist kunnen bijdragen aan de 
toegankelijkheid van informatie voor de UvA-student, indien deze door de decanen worden overgenomen in 
de facultaire Onderwijs- en Examenregelingen. 

In afwachting van uw schriftelijke reactie, 

Hoogachtend, 

~ 
Lucie Gooskens 
Voorzitter CSR 12113 


