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Geachte decaan, beste Karen,

De Facultaire Studentenraden van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW),
Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) en Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica (FNWI) hebben gezamenlijk naar deel A van de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
gekeken van de bachelors. Hierbij zijn zij tot onderstaande voorstellen gekomen tot wijziging van
de Bachelor OER A. Deze brief komt bovenop de procedures van de facultaire medezeggenschap.

Allereerst lijkt het de drie studentenraden van belang dat het duidelijk is wanneer welke OER op
wie van toepassing is. De studentenraden signaleren bij de Joint Programmes, zoals Scheikunde, dat
bij niet alle artikelen duidelijk is of de OER van de FEW of de OER van de FNWI bindend is. De
studentenraden zouden graag zien dat dit verduidelijkt wordt en dat de OER eenduidig is ten
aanzien van alle studenten die een Joint Programme volgen. De studentenraden gaan graag in
gesprek over hoe dit verhelderd kan worden.
Daarnaast is in eerdere jaren het begrip ‘deeltentamen’ onderdeel geweest van de lijst van
begripsbepalingen van de OER van de FNWI. Wegens ambiguiteit en onduidelijkheid die door het
verdwijnen van die definitie ontstaan is in de nieuwe OER, zijn de drie studentenraden van mening
dat deze term weer moet worden opgenomen. De studentenraden stellen voor in ieder geval het
volgende te vermelden in de begripsbepaling: “deeltentamen: tussentijds tentamen dat een
gedeelte van de inhoud van een onderdeel bestrijkt.”

Tevens staat er momenteel in OER A artikel 3.2 dat voor de FNWI mogelijkheden zijn om vakken te
waarderen met 3 EC en voor de FEW en FALW er de mogelijkheid is vakken te waarderen met 9 EC.
De drie studentenraden zijn van mening dat voor alle drie de faculteiten beide opties open moeten
staan. Dit zou betekenen dat artikel 3.2.3 veranderd zou worden in: Een onderwijseenheid omvat 3
EC of een veelvoud hiervan. met deze verandering zou artikel 3.2.5 komen te vervallen. Deze
verandering wordt door de studentenraden gezien als een verbetering aangezien het duidelijkheid
en mogelijkheden schept.

In OER A van de FALW en FEW wordt op het moment gehanteerd dat het hoogste cijfer telt indien
er sprake is van een herkansing. Alle drie de studentenraden zouden graag zien dat in geval van een
herkansing het hoogste cijfer telt en niet het laatste cijfer.
In artikel 4.10.2 staat nu dat de examinator een tijd en locatie bedenkt voor de nabespreking van
een tentamen. Hier willen de studentenraden aan toevoegen dat de plaats en tijd “in overleg met de
student” moet worden vastgesteld. De studentenraden zien deze toevoeging als nodig zodat er geen
plaats en tijd worden gekozen waarop de student alsnog niet kan.
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De studentenraden staan open om bovenstaande punten mondeling toe te lichten. De
studentenraden hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien de
aangedragen punten graag terug in een revisie van de OER.
Met vriendelijke groet,

Namens de FSR FALW, FSR FEW, en FSR FNWI,
Henk Vink
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