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Modellen-OER bachelor- en masteropleidingen

Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw schrijven (uw kenmerk:
2018cu0494) naar aanleiding van de twee negatieve adviezen van de CSR over de modellen-OER
bachelor en master (ons kenmerk: CSR-1718-12 / CSR-17-18-18). U geeft aan het advies van de CSR
te hebben verwerkt in de modellen OER en vraagt de CSR dit te bevestigen. De CSR adviseert
positief over de modellen-OER wanneer onderstaand punt van advies, dat reeds met de afdeling
Juridische Zaken besproken is, wordt overgenomen.
Verplichte aanwezigheid
Praktische oefeningen die gelden als vereiste voor een tentamen moeten opgenomen worden in de
OER. Wanneer hoorcolleges verplicht worden gesteld voor deelname aan een tentamen gelden deze
als praktische oefening. De opleidingscommissie (hierna: OC) heeft conform WHW artikel 7.13,
tweede lid, sub d, waar nodig, instemmingsrecht op de inrichting van praktische oefeningen. De FSR
heeft conform WHW artikel 7.13, tweede lid, sub t, waar nodig, instemmingsrecht op de
verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het
afleggen van het desbetreffende tentamen. De OC heeft hierop tevens adviesrecht. Hoorcolleges die
verplicht gesteld worden, staan per programma als praktische oefening daarom zoveel mogelijk in
de OER vermeld. In de andere gevallen wordt de mogelijkheid voor opleidingen om een hoorcollege
als verplichte praktische oefening in te richten expliciet opgenomen in de OER, met een verwijzing
naar het document waarin dit wordt bepaald. De CSR ziet graag dat hierop wordt toegezien, zodat
de decentrale medezeggenschap hierop de respectievelijke instemmingsrechten kan uitoefenen.
Hieraan zal ook in de toelichting bij de model-OER aandacht aan moeten worden besteed.

Wanneer aan bovenstaande punt van advies wordt toegekomen, kan de CSR positief adviseren over
de modellen-OER bachelor en master. Bij vragen is de CSR uiteraard bereid tot verdere toelichting.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, ziet de CSR uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Pim van Helvoirt
Voorzitter CSR 17|18
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