College van Bestuur

Bestuursondersteuning
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
www.uva.nl

Aan de voorzitter van de
Centrale Studentenraad
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV AMSTERDAM

Datum

Telefoon

Uw kenmerk

11 december 2017

020 525 4903

-

Contactpersoon

Bijlage

Ons kenmerk

Mw. drs. M.A. Herweijer

div.

2017-072486

E-mail

M.A.Herweijer@uva.nl
Onderwerp

Modellen OER bachelor en master

Geachte voorzitter,
./.

Bijgaand ontvangt u de gewijzigde modellen onderwijs- en examenregeling (OER) voor bachelor- en
masteropleidingen.
Ingevolge artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
stelt het instellingsbestuur voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van
opleidingen een OER vast. In dit artikel is eveneens bepaald dat de OER adequate en heldere
informatie bevat over de opleiding of groep van opleidingen en is een opsomming gegeven van
hetgeen met betrekking tot het onderwijs en de examens in ieder geval opgenomen dient te worden.
De UvA heeft ten behoeve van de faculteiten modellen opgesteld. Deze modellen bestaan, evenals de
bestaande modellen, uit een facultair deel A en een opleidingsspecifiek deel B.
Een wetswijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) als
gevolg van de Wet versterking bestuurskracht gaf aanleiding om de modellen OER bachelor en
master aan te passen. Met ingang van dit studiejaar hebben Opleidingscommissies de status van
medezeggenschapsorgaan gekregen waardoor zij op onderdelen van de OER instemmingsrecht
toegekend hebben gekregen en op de onderdelen waar zij geen instemmingsrecht op hebben,
adviesrecht toegekend gekregen.
Afgelopen studiejaar en dit huidig studiejaar is door de werkgroep model OER, waarvan twee van
uw CSR-leden deel uitmaakten, voorgesteld een aantal wijzigingen in de nieuwe concept-regeling op
te nemen. Naast verbeteringen en verduidelijkingen ten opzichte van het bestaande model en een
aantal wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen, is een toelichting op de artikelen toegevoegd
waarbij uiteengezet wordt welk medezeggenschapsorgaan (FSR of OC)
instemmingsrecht/adviesrecht heeft. Op 5 oktober 2017 heeft de UCO positief geadviseerd over de
wijzigingen in de model OER bachelor.
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De belangrijkste wijzigingen op een rij:
In de opmaak zijn artikelen dubbel omkaderd die rechtstreeks voortvloeien uit de wet maar wel zijn
opgenomen in de OER omwille van de leesbaarheid. Deze artikelen zijn uitgezonderd van het
instemmingsrecht.
OER BA deel A: (zie voor de OER MA de equivalente artikelen, de nummering kan verschillen)
Artikel 3.1 Indeling studiejaar
Opgenomen in het eerste lid is de verwijzing naar het besluit Jaarindeling.
Artikel 3.3 Internationalisering
Aangezien internationalisering geen onderwerp is dat in de OER geregeld dient te worden, is dit
artikel verwijderd. Het onderwerp internationalisering is uitgewerkt in het Strategisch kader
internationalisering van de UvA dat onlangs is geactualiseerd.
Artikel 4.2 Vorm van tentaminering
Vijfde lid is aangepast n.a.v. de UCO vergadering van juli 2017. Studenten kunnen aanspraak maken
op representatieve tentamenvragen maar niet op een volledig voorbeeldtentamen.
Artikel 4.6 Cijfers en overige resultaten
Gebleken is dat bij verschillende faculteiten de wens leeft om de richtlijn uit de huidige model OER
die bepaalt dat geen cijfers tussen de 5,1 en 5,9 worden toegekend, in te laten trekken. De werkgroep
model OER stelt het College van Bestuur voor om de richtlijn in te trekken. Indien het CvB de
richtlijn intrekt blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan – indien de decaan daarvoor kiest – om
alsnog te bepalen dat geen cijfers tussen de 5,1 en 5,9 worden toegekend.
Artikel 4.8 Geldigheidsduur resultaten
Als gevolg van een amendement in de Wet versterking bestuurskracht kan de geldigheidsduur van
met goed gevolg afgelegde tentamens uitsluitend nog beperkt worden indien sprake is van
aantoonbaar verouderde kennis, inzicht of vaardigheden. Dit vereist een motivering waarom een
bepaald vak verouderd is.
Artikel 5.1 Honoursprogramma (alleen in de OER BA)
Verplaatst naar deel B en uitgesplitst naar de verschillende instemmingsrechten van de OC en FSR.
Artikel 7.1 Onderwijsevaluatie
Dit artikel is nieuw in de model OER. Sinds de wijziging van de WHW op grond van de Wet
versterking bestuurskracht dient in de OER te worden geregeld op welke wijze het onderwijs in de
desbetreffende opleiding(en) wordt geëvalueerd. De OC heeft instemmingsrecht op de wijze van
evaluatie.
OER BA deel B (zie voor de OER MA de equivalente artikelen, de nummering kan verschillen)
Artikel 1.2a Flexstuderen
Nieuwe richtlijn ex artikel 9.5 WHW. Dit artikel is uitsluitend van toepassing voor opleidingen die
deelnemen aan het experiment Flexstuderen.
Artikel 1.3 Afstudeerrichtingen
Dit artikel maakte onderdeel uit van artikel 1.2 maar is uit elkaar gehaald in verband met de
verschillende instemmingsrechten. Op artikel 1.2 heeft de FSR instemmingsrecht en op artikel 1.3 de
OC.
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Artikel 3.4 Vrij programma
Is verplaatst naar artikel 4.5.
Artikel 4.2 Academische vorming
Dit artikel is komen te vervallen.
Artikel 6.1 en 6.2 Honoursprogramma (alleen in OER BA)
Ook het artikel ten aanzien van het honoursprogramma is opgesplitst in twee afzonderlijke artikelen
naar aanleiding van de instemmingsrechten van de FSR (art. 6.1) en OC (art. 6.2).
Toelichting
In de toelichting is artikelsgewijs omschreven waarom bepaalde onderwerpen in de model OER zijn
opgenomen en op welke onderdelen instemmingsrechten toegekend zijn.
Het College verzoekt uw raad om te adviseren over de modellen OER. Graag verneemt het College
uw reactie op korte termijn zodat de modellen OER spoedig definitief kunnen worden vastgesteld en
aan de decanen worden toegezonden. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u desgewenst
contact opnemen met Nancy van den Brink, telefoonnummer 6172, N.vandenBrink@uva.nl.
Het College ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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