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Geachte voorzitter, 

Het College heeft uw tweede advies van 24 april 2018 op de modellen OER in goede orde ontvangen 
en zal hieronder ingaan op dit advies alsmede op de punten die zijn aangevoerd in het 'meeleesmemo 
Model-OER' ten behoeve van de OV van 1 mei 2018. Allereerst zal worden ingegaan op de eerste 
drie punten die u noemt in het meeleesmemo Model-OER. Vervolgens wordt artikelsgewijs 
gereageerd op uw adviesbrief. 

Algemeen 

Verplichte hoorcolleges 
U verzoekt het CvB nogmaals om toe te zien op het feit dat hoorcolleges niet verplicht mogen 
worden gesteld. Het CvB benadrukt dat het al dan niet verplicht stellen van hoorcolleges een 
bevoegdheid betreft van de decanen. Indien de decaan, naar aanleiding van een verzoek hiertoe van 
de vakcoördinator( en), goede didactische redenen heeft om bepaalde hoorcolleges verplicht te stellen 
dan zal dit, na raadpleging van de betreffende medezeggenschapsorganen, mogelijk dienen te zijn. 
Dat de verplichte colleges niet in het Studentenstatuut genoemd zijn doet hier niet aan af. In de OER 
worden immers de geldende procedures en rechten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 
examens. De OER is derhalve de aangewezen regeling om daar waar mogelijk op te nemen of 
aanwezigheid bij bepaalde colleges verplicht wordt gesteld. 
Het CvB is niettemin bereid om in de aanbiedingsbrief bij de modellen OER aan de decanen te 
verzoeken aandacht te besteden aan dit onderwerp. Gelet op het feit dat het verplicht stellen van 
hoorcolleges een opleidingskwestie is zal ook de OC van de betreffende opleiding betrokken dienen 
te worden. 
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Instemmingsrecht op taalwijziging van de opleidingen 
Het CvB komt terug op zijn standpunt zoals verwoord in de brief van 21 maart 2018. In het licht van 
de recente ontwikkelingen ten aanzien van de Intemationaliseringsagenda Hoger Onderwijs is het 
van belang om ook de taal van de opleiding in de OER vast te leggen. Dit heeft tot gevolg dat, nu de 
taal van de opleiding niet valt onder een van de onderwerpen zoals genoemd in artikel 7.13, tweede 
lid, van de WHW, de FSR instemmingsrecht hierop heeft en de OC adviesrecht. Het CvB is het met 
u eens dat het belangrijk is dat OC's betrokken worden bij de taalwijziging van de opleiding. In de 
toelichting bij de modellen OER zal het CvB aangeven dat het in de rede ligt dat de OC's door de 
FSR geraadpleegd worden bij het wijzigen van de taal. Overigens wijst het CvB u erop dat artikel 
7.13, tweede lid, onder x, WHW reeds vervallen is. 

Onderwijsevaluatie 
U verzoekt om het artikel over de onderwijsevaluatie uit te breiden. Het CvB zal in het artikel als 
[keuze] opnemen: [keuze} "Door UvAQ" of [keuze] "Door door de OC georganiseerde 
klankbordgroepen". 

Studentenstatuut 
Het CvB zegt toe in de inleiding een verwijzing op te nemen naar het studentenstatuut. 

Artikelsgewijs 

Artikel A 2.3 en artikel B 3.1 model OER master - masterselectie 
U verzoekt het CvB de OC's instemmingrechten toe te kennen bij het instellen van een selectieve 
master. Zoals eerder is gezegd is in de WHW bepaald dat alle masteropleidingen in beginsel selectief 
zijn. Daarnaast blijft het CvB bij zijn standpunt dat hij niet in de autonomie van de decanen kan 
treden ten aanzien van het toekennen van bovenwettelijke instemmingsrechten aan facultaire 
medezeggenschapsorganen. 

Artikel 4.1, recht van studenten om te verzoeken om herkansing 
Zoals gezegd acht het CvB de model OER niet de aangewezen plaats om een uniforme regeling voor 
de procedure van herkansingtentamens op te stellen, gelet op de discretionaire bevoegdheid van de 
decaan en examencommissies in deze. 

Artikel 4.2, recht op representatief oefententamen 
U vraagt om een extra lid aan artikel 4.2 toe te voegen luidende: "Het oefenmateriaal is twee weken 
voor het examen beschikbaar op de DLO." Het CvB benadrukt dat het belangrijk is dat studenten een 
beeld moeten hebben van het type vragen en de moeilijkheidsgraad van het tentamen. Hoe de 
voorbeeldvragen beschikbaar worden gesteld is aan de examinator van het betreffende vak. 
Het CvB zegt toe om in de aanbiedingsbrief aan de decanen het belang van het tijdig verstrekken van 
representatieve voorbeeldvragen voor een tentamen, te benadrukken. 

Artikel 4.4, mogelijkheid tot klachten nakijktermijn 
Het CvB zal uw advies volgen en een artikellid opnemen dat luidt: 
"De examinator draagt zorg voor het naleven van de nakijktermijn." 
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Artikel 4.9, inzagerecht op digitale tentamens 
Het CvB zal uw advies volgen door een artikellid op te nemen dat luidt: 
"Het inzagerecht is onverkort van toepassing op digitale tentamens." 

Artikel 4.10, 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 deelt uw standpunt niet dat studenten niet bekend zouden zijn met het feit dat een 
examinator bevoegd is om een cijfer naar boven aan te passen. Om overregulering in de OER te 
voorkomen volgt het CvB uw advies in deze niet. 

Artikelen 6.5 bachelor en artikel 5.2 master, permanente functiebeperking 
Het CvB zegt toe om het in de vorige model OER gewijzigde artikel nogmaals bij de decanen onder 
de aandacht te brengen. 

Model OERB 

Artikel 4.3, verplichte aanwezigheid in OER 
U verzoekt om op te nemen of de werkvorm van de in artikel 4.3 genoemde vakken al dan niet 
verplicht is. Het CvB komt aan dit verzoek tegemoet. Het CvB merkt overigens op dat dit niet 
betekent dat de aanwezigheidsverplichting niet in de studiegids of een vak- of modulehandleiding 
vastgelegd kan worden. Het CvB zal niettemin in de aanbiedingsbrief aan decanen verzoeken om 
daar waar mogelijk de aanwezigheids- of participatieverplichtingen in de OER vast te leggen. 

Het College vertrouwt erop u met bovenstaande reactie voldoende te hebben geïnformeerd. Het CvB 
gaat ervan uit hiermee uw advies voldoende te hebben verwerkt in de modellen OER. Mocht dit 
evenwel niet het geval zijn dan hoort het CvB graag uiterlijk 15 juni 2018 van u. 
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