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Op 6 maart ontving de Centrale Studentenraad (CSR) de definitieve model Onderwijs- en 

Examenregeling (OER) en de reactie op het CSR-advies over de model OER 2014-2015. Hierbij 

wil de CSR reageren op de reactie van het College. 

In de reactie op de adviesaanvraag heeft het College gereageerd op de aandachtspunten van de 

CSR. Echter heeft het College in de definitieve model OER meer gewijzigd dan de punten waar 

de CSR op heeft geadviseerd. Specifiek gaat het om de niet-bindende uitgangseis voor een 

honourstraject. In de concept model OER waar de CSR op adviseerde stond hier een 7,0. In de 

definitieve model OER is deze uitgangseis voor een honourstraject gewijzigd naar een 7,5. 

De eisen van een honoursprogramma mogen volgens de CSR hoog liggen. Er mag meer gevraagd 

worden van een honoursstudent dan van een reguliere student. In de ogen van de CSR is <lit 

gewaarborgd in het feit <lat een honoursstudent 30 EC meer moet halen binnen een nominale 

studieduur. Ook ligt het inhoudelijke niveau van honoursvakken hoger en zijn 

honoursstudenten vaak verplicht zich te verbreden in andere disciplines. De CSR vindt <lat in de 

honourstrajecten het niveau dusdanig hoog ligt, <lat afstuderen met een 7,0 ofhoger een 

waardige prestatie is van een student. Ook ziet de CSR geen toegevoegde waarde voor de 

onderwijskwaliteit om studenten met een cijfer tussen de 7,0 en een 7,5 uit te sluiten van het 

behalen van hun honourstraject. Juist de cum lauderegeling hecht waarde aan de harde norm 

van het cijfer. Het honourstraject zou daarentegen minder focus op de normering horen te 

leggen. 

De CSR heeft vernomen <lat er geen wijzigingen meer zullen plaatsvinden in de definitieve 

model OER. Het advies van de CSR over de uitgangseis van een 7,0 is niet meegewogen bij de 

wijziging van een 7,0 naar een 7,5. De CSR betreurt deze gang van zaken. Hij is van mening <lat 

zijn adviezen meegewogen dienen te worden op een moment <lat zijn adviezen nog van 

wezenlijke invloed kunnen zijn. De CSR verwacht daarom <lat zijn advies alsnog wordt 

meegenomen in de overweging voor de aanpassing van de niet-bindende uitgangseis voor een 

honourstraject van een 7,0 naar een 7,5 in de model OER. 
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De CSR vraagt om een schriftelijke reactie omwille van de communicatie naar de FSR'en inzake 

de honoursregeling. 
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