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Geachte voorzitter, 

Het College heeft uw advies van 8 februari 2018 op de modellen OER in goede orde ontvangen en 
zal hieronder ingaan op de door u gemaakte opmerkingen, zowel algemeen als artikelsgewijs. 
In zijn algemeenheid merkt het CvB op dat er spanning zit in het feit dat de CSR het enerzijds 
belangrijk vindt dat decanen de vrijheid moet worden geboden om de OER'en naar eigen wens in te 
richten, maar dat u anderzijds het CvB vraagt om de decanen te instrueren ten aanzien van de 
OER'en het OER proces. 

Voorts vindt het CvB het jammer dat in uw advies zaken en onderwerpen aan de orde worden gesteld 
die ook in een eerder stadium met het CvB dan wel met de werkgroep model OER besproken hadden 
kunnen worden. 

Algemeen 

Proces 
U benoemt uw onvrede over het laatste deel van het proces dat tot vaststelling van de modellen OER 
heeft geleid. U doelt vooral op het verstrekken van de concept modellen OER ter informatie aan de 
decanen, vooruitlopend op het advies van de CSR. Het CvB stelt voorop dat hij hecht aan een goede 
werkrelatie met de CSR. Mede hierom is ervoor gekozen om in de werkgroep model OER ook een 
van de CSR leden uit te nodigen. Het CSR-lid (de voorzitter van de CSR) heeft aan de 
totstandkoming van de modellen OER een actieve en constructieve bijdrage geleverd. Hij was op de 
hoogte van het voornemen van de werkgroep om de concept modellen vooruitlopend op het advies 
van de CSR alvast aan de decanen te verstrekken zodat alvast gestart kan worden met het opstellen 
van OER'en binnen de faculteiten. Uiteraard acht het CvB het geen wenselijke gang van zaken om 
vooruit te lopen op het advies van de CSR maar, zoals ook aan het CSR werkgroeplid is toegelicht, 
kon gezien het krappe tijdpad, de druk van de faculteiten en gelet op de wijzigingen in de WHW niet 
langer worden gewacht met het verstrekken van de concept modellen. Het OER-proces in de 
faculteiten moest worden gestart om op tijd tot vastgestelde OER'en te kunnen komen. Het CvB zegt 
toe zich ervoor in te spannen herhaling van deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen. 
Overigens bestrijdt het CvB met klem dat met de bovenstaande gang van zaken afbreuk is gedaan 
aan het adviesrecht van de CSR. 
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Naam model OER 
U stelt dat de naam model OER de indruk kan wekken dat het een model betreft dat strikt dient te 
worden gevolgd. In de inleiding bij de modellen wordt echter uitgebreid ingegaan op de status van 
het document. Het CvB geeft aan dat een naamswijziging niet zal leiden tot een andere status van het 
document. 

Uitleg decanen over veranderde artikelen 
Het is gebruikelijk dat wijzigingen in de facultaire OER'en (via de lay-out) inzichtelijk gemaakt 
worden en expliciet benoemd worden. Daarnaast benadrukt het CvB dat het opstellen van de 
facultaire OER een discretionaire bevoegdheid van de decanen betreft, binnen de kaders die de 
WHW hiervoor bepaalt en behoudens de richtlijnen die het CvB op grond van artikel 9.5 van de 
WHW heeft vastgesteld. 

Intrekken richtlijn 
De richtlijn waarin bepaald werd om geen cijfers tussen de 5.1 en 5.9 toe te kennen is ingetrokken, 
waarmee het faculteiten thans vrij staat om zelf de keuze te maken om wel of niet te becijferen 
tussen de 5.1 en 5.9. Het CvB heeft met het intrekken van de richtlijn gehoor gegeven aan een 
dringend verzoek van een aantal faculteiten hiertoe. Het CvB wil graag benadrukken dat faculteiten 
geenszins verplicht zijn om cijfers tussen de 5.1 en 5.9 toe te kennen. 
Het CvB is het met de CSR eens dat indien gekozen wordt voor het toekennen van cijfers tussen 5.1 
en 5.9, dit (ict)technisch mogelijk dient te zijn. Indien blijkt dat er technische problemen zijn bij het 
verwerken van cijfers tussen de 5. I en 5 .9 dan zal hier op korte termijn een oplossing voor worden 
geboden. 

Verplichte hoorcolleges 
Het CvB stelt voorop dat de verplichte aanwezigheid bij (hoor)colleges een aangelegenheid is 
waarover primair de betreffende vakcoördinatoren dienen te beslissen. Er kunnen goede didactische 
redenen zijn om bepaalde onderwijsvormen verplicht te stellen. Het CvB ziet om deze reden geen 
aanleiding om hierover een richtlijn ex artikel 9.5 WHW vast te stellen. 

Cijfers op de digitale leeromgeving 
Het CvB wijst erop dat, anders dan u stelt, in artikel 4.4, deel A, van de modellen OER niet is 
bepaald dat uitslagen en cijfers op het publiek toegankelijke gedeelte van de digitale leeromgeving 
gepubliceerd moeten worden. 
Het CvB deelt uw zorg ten aanzien van de privacy van studenten en heeft hier aandacht voor. Het 
CvB meent echter dat de privacy van studenten voldoende gewaarborgd is door de redactie van 
artikel 4.4, deel A, van de modellen OER. De privacy van studenten wordt echter in breder UvA 
verband geadresseerd en reikt verder dan uitsluitend de modellen OER. 

Aanvulling op de inleiding 
Het CvB heeft naast de inleiding bij de modellen OER eveneens een toelichting in de modellen 
opgenomen. In deze stukken zit inderdaad enige overlap. Het CvB meent dat de inleiding bij de OER 
met het model en de toelichting bij de model OER als twee afzonderlijke onderdelen gebruikt 
kunnen worden. Beide documenten bevatten op deze manier een overzichtelijke toelichting. Het CvB 
wil tegemoet komen aan het advies van de CSR om nogmaals te wijzen op het feit dat de FSR 
ongevraagd kan adviseren, hoewel het CvB van mening is dat een inleiding bij de OER niet de 
aangewezen plaats is om de rechten van de FSR weer te geven. Het CvB heeft voorts kennis 
genomen van de wens om een koppeling te maken naar het Studentenstatuut. Omdat het 
Studentenstatuut thans wordt gewijzigd zal het CvB in een volgende versie van de modellen OER 
een verwijzing naar het Studentenstatuut opnemen. 
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Medezeggenschapstraject 
Zoals in eerdere correspondentie met de CSR reeds is medegedeeld meent het CvB dat de model 
OER niet de plaats is voor het vastleggen dan wel beschrijven van het medezeggenschapstraject. In 
de toelichting van de modellen is getracht duidelijkheid te scheppen in de instemmings- en 
adviesrechten van de verschillende medezeggenschapsorganen. Hiermee is niet beoogd om een 
procedure vast te leggen. De procedure ten aanzien van de medezeggenschap is voorbehouden aan de 
faculteiten en hierin wordt voorzien middels een facultaire planning. 

Artikelsgewijs 

Artikel 1.2 definitie 
U verzoekt bij de begripsbepaling van scriptie het woord literatuuronderzoek te verwijderen omdat 
het volgens u door de redactie van deze begripsbepaling thans lijkt dat het literatuuronderzoek geen 
wetenschappelijke bijdrage betreft. De voorgestelde tekst luidt: 'een onderwijseenheid die bestaat uit 
literatuuronderzoek en/of een overige bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen 
leidend tot een schriftelijk verslag daarover. ' Door de woorden 'en/of overige bijdrage aan 
wetenschappelijk onderzoek' wordt volgens het CvB expliciet erkend dat een literatuuronderzoek 
ook als wetenschappelijk onderzoek wordt aangemerkt. 

Artikel 2.1 verwijzing 
Het betreft inderdaad een foutieve verwijzing. Het CvB zal dit aanpassen. 

Artikel 2.3, deel A, model OER master en artikel 3.1, deel B, model OER master 
U verzoekt om instemmingsrechten aan de OC's te verlenen bij het instellen van de selectie. 
Allereerst wil het CvB erop wijzen dat met ingang van 1 september 2014 de zogenoemde 
doorstroommaster is komen te vervallen als gevolg van een wijziging van de WHW. Door deze 
wetswijziging zijn alle masteropleidingen selectief geworden. De kwalitatieve toelatingseisen dienen 
in de OER geregeld te worden. Op deze kwalitatieve toelatingseisen zijn geen instemmingsrechten 
van toepassing. Het CvB kan niet in de autonomie van de decanen treden door bovenwettelijke 
instemmingsrechten te verlenen aan een van de facultaire medezeggenschapsorganen. 

Artikel 3.1, afwijken van 8-8-4 model 
De CSR adviseert om in de toelichting bij de modellen OER op te nemen dat om onderwijs 
inhoudelijke redenen afgeweken kan worden van het 8-8-4 model. Het CvB acht de toelichting van 
de modellen OER geen juiste plek om uitzonderingen op de hoofdregel in te beschrijven. Het CvB 
wil graag verwijzen naar de aanbiedingsbrief van het rapport Studiesucces 2.0 (november 2017) aan 
decanen en directeuren waarin de jaarindeling in het 8-8-4 model uitgebreid aan de orde komt. 
Hierin wordt aangegeven dat het College van Bestuur de aanbeveling ten aanzien van de 
flexibilisering van de uniforme jaarindeling ondersteunt vanuit de gedachte dat hiermee de nadelen 
van een te strakke indeling worden beperkt en de voordelen worden behouden. Uitgangspunt is dat 
de doelen van de jaarindeling overeind blijven, zoals de studeerbaarheid van het curriculum en de 
mogelijkheid tot uitwisseling. 

Artikel 4.1, recht van studenten om te verzoeken om herkansing 
Het CvB begrijpt uw verzoek zo dat u vraagt om studenten die een voldoende hebben behaald de 
mogelijkheid te bieden om het tentamen te herkansen. Dit recht hebben studenten reeds. Dit is af te 
leiden uit artikel 4.4, derde lid, model OER waarin bepaald is dat de laatste beoordeling geldt in het 
geval van een herkansing. Het afleggen van een herkansingstentamen bij een eerdere voldoende is op 
verschillende manieren geregeld bij de faculteiten. Overigens zijn examinatoren nooit met de 
administratieve verwerking van de aanmelding van tentamens belast. Het CvB acht de model OER 
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dan ook niet de aangewezen plaats om een uniforme regeling voor herkansingtentamens op te stellen, 
gelet op de discretionaire bevoegdheid van de decaan in deze. 

Artikel 4.2, recht op representatief oefententamen 
Het CvB heeft dit artikel in de modellen OER opgenomen omdat studenten een beeld moeten hebben 
van het type vragen en de moeilijkheidsgraad van het tentamen. Het gaat er niet om dat studenten 
moeten kunnen oefenen met oude tentamens. Het CvB acht het niet proportioneel om van 
examinatoren te vergen een extra oefententamen te vervaardigen om studenten mee te laten oefenen. 
Het CvB meent dat het beschikbaar stellen van representatieve voorbeeldvragen en informatie over 
de inhoud van het tentamen voldoende inzicht zou moeten bieden ter voorbereiding op het tentamen. 

Artikel 4.4, master, verkeerde verwijzing 
Het betreft inderdaad een foutieve verwijzing naar artikel 4.8. De verwijzing moet zijn naar de 
artikelen 4.9 en 4.10. Het CvB zal dit aanpassen. 

Artikel 4.4, mogelijkheid tot klachten nakijktermijn 
Het CvB wijst op de klachtenregeling zoals deze geldt voor studenten. Het is reeds mogelijk voor 
studenten om klachten in te dienen. Het is overbodig om in de modellen OER hier een bepaling over 
op te nemen. Overigens merkt het CvB op dat de examencommissie niet het aangewezen orgaan is 
als het gaat om (het naleven van) nakijktermijnen. De examinator is verantwoordelijk voor het 
naleven van de nakijktermijn. 

Artikel 4. 6, afronden van cijfers 
U stelt voor om een afrondingstabel op te nemen naar het voorbeeld van de FNWI. Het is echter niet 
aan het CvB om een dergelijke afrondingstabel voor te stellen in de modellen OER. Decanen hebben 
hun eigen discretionaire bevoegdheid om hierover iets vast te leggen in de OER'en. 

Artikel 4. 7, vrijstelling scriptie 
U vraagt om een vrijstellingsmogelijkheid voor scripties op te nemen indien de scriptie geschreven is 
aan een andere universiteit. Dit is expliciet uitgesloten in de modellen OER. Mocht de decaan deze 
mogelijkheid toch willen opnemen dan is het aan de decaan om hiertoe over te gaan. In zijn 
algemeenheid wil het CvB benadrukken dat uitzonderingen op de regel niet thuishoren in een 
model OER. 

Artikel 4.9, inzagerecht op digitale tentamens 
Het CvB wijst erop dat in de toelichting bij dit artikel expliciet is benoemd dat het inzagerecht 
onverkort op digitale tentamens van toepassing is. 

Artikel 4. I 0, procedure om cijfer aan te passen 
U adviseert om een lid toe te voegen: 'Naar aanleiding van de collectieve/individuele nabespreking 
kan de examinator besluiten het cijfer van de student naar boven te wijzigen. ' 
Het CvB meent dat het bijstellen van een cijfer indien daartoe aanleiding is rechtstreeks voort kan 
vloeien uit de nabespreking. Het is evident dat de examinator bevoegd is om een cijfer bij te stellen 
al dan niet aan de hand van een nabespreking. Het CvB zal daarom uw advies niet volgen op dit 
punt. 
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Artikel 4.12, aanbodgericht diplomeren: verzoek uitstel student 
U adviseert het CvB om de mogelijkheid op te nemen dat een student om uitstel van de uitreiking 
van het getuigschrift kan verzoeken. Het CvB zal een derde lid opnemen luidende: 
3. De student kan onder opgave van redenen de examencommissie binnen [keuze: twee weken] nadat 
de student het bericht heeft gekregen dat hem een getuigschrift wordt uitgereikt, verzoeken nog niet 
over te gaan tot uitreiking van het getuigschrift. 

Artikel 6. 4, persoonlijke omstandigheden BSA 
U adviseert om in de modellen OER de formulering rechtstreeks over te nemen uit de WHW. U geeft 
echter niet aan waarom de tekst zoals die nu voorgesteld is niet volledig is. Alles wat van toepassing 
is op hogescholen is uit het artikel gelaten en het artikel is toegespitst op de situatie bij de Uv A, 
vandaar dat de formulering in de WHW uitgebreider is. 

Artikelen 6. 5 bachelor en artikel 5. 2 master, permanente functiebeperking 
Bij het opstellen van de modellen OER is in de werkgroep besproken dat dit artikel aangepast zal 
worden nadat de Werkgroep Functiebeperking, die UvA breed beleid opstelt, een procedure heeft 
opgesteld die ook ziet op het aanleveren van stukken. Ten aanzien van de eerder gedane toezegging 
om te bepalen dat in geval van een chronische functiebeperking slechts eenmalig een aanbeveling 
van de studentendecaan behoeft te worden overgelegd heeft het CvB, anders dan u stelt, 
geconstateerd dat dit conform eerdere toezegging reeds verwerkt is in de modellen OER (artikel 6.5, 
tweede lid, model OER bachelor en artikel 5.2, tweede lid, model OER master). 
Het CvB zal in plaats van het woord weigeren het woord afwijzen gebruiken in het vierde lid van 
beide voornoemde artikelen. 

Model OERB 

Artikel 1.2, instemmingsrecht op taalwijziging van de opleidingen 
U stelt dat door dit artikel de voertaal van de opleidingen wordt vastgelegd. Dit is echter niet het 
geval. In dit artikel wordt de voertaal van de opleiding slechts beschreven maar niet vastgesteld. Het 
is een beschrijving van de feitelijke situatie. In de WHW is niet bepaald dat de voertaal van de 
opleiding in de OER moet worden opgenomen. De instemming die in de toelichting van het artikel 
genoemd is ziet op de keuze voltijds, duaal of deeltijds. Het CvB zal dit in de toelichting bij dit 
artikel verduidelijken. 
Overigens kan het CvB zich voorstellen dat de decanen de desbetreffende OC's in de procedure te 
betrekken indien zij voornemens zijn de taal van de opleiding te wijzigen. Het CvB verwijst voorts 
naar het Stappenplan omzetting voertaal bacheloropleiding 

Artikel 4.3, verplichte aanwezigheid in OER 
U verzoekt om de aanwezigheidsplicht in de OER op te nemen in plaats van in de studiegids of 
studiewijzer omdat deze laatste twee niet bindend zijn volgens u. 
Het is een misverstand dat de studiegids of een vak- of modulehandleiding niet bindend zou zijn en 
dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden. De studiegids fungeert als opleidingsspecifiek 
deel van het Studentenstatuut. Hier kunnen derhalve rechten aan worden ontleend. 

Ten tijde van het opstellen van de OER'en is vaak nog niet bekend wat de exacte invulling van een 
bepaald vak zal zijn en in hoeverre aanwezigheids- dan wel participatieplicht vereist is. Het is dan 
ook om deze reden praktisch niet haalbaar om de aanwezigheidsplicht van alle vakken in de OER'en 
op te nemen. Om deze reden nemen wij uw advies niet over. Wel acht het CvB het wenselijk dat de 
OC wordt geraadpleegd over de aanwezigheids- en participatieplicht bij een vak. 
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Artikel 4.4 model OER master, verwijzing 
Het CvB volgt uw advies en zal de verwijzing wijzigen in 'dit deel B'. 

Artikel 4.9 model OER bachelor en 4.8 model OER master, regeling omtrent herkansing 
Het CvB heeft kennis genomen van uw advies om het artikel over herkansing aan te vullen. Het CvB 
ziet hier geen aanleiding toe omdat niet voor alle opleidingen hertentamens op dezelfde wijze 
worden ingeroosterd. Het is aan de decanen om hierover te beslissen. Het CvB is evenwel bereid om 
de voorbeelden in de toelichting op te nemen. 

Artikel 6.1 en 6.2 model OER bachelor, honours 
U adviseert om een OC in te richten voor honoursvakken die onder het IIS vallen en voor 
interfacultaire honoursvakken. Het CvB is reeds bekend met de wens om voor het HS een OC in te 
richten. Het CvB wil echter benadrukken dat het instellen van een OC geen kwestie is die in de 
modellen OER geregeld kan of moet worden. 

Artikel 8.1, onderwijsevaluatie 
U verzoekt om het artikel over de onderwijsevaluatie met een aantal voorbeelden aan te vullen. Het 
CvB zal in de toelichting van de modellen OER uw tekstsuggestie overnemen. 

Het College vertrouwt erop u met bovenstaande reactie voldoende te hebben geïnformeerd. Graag 
zou het College met een positief advies van de CSR de voorliggende modellen z.s.m. vaststellen. Het 
College ziet uw reactie daarom graag op korte termijn tegemoet. 

voorzitter 
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