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Geachte voorzitter, 

 

Bijgaand ontvangt u het concept-addendum op de modellen OER, opgesteld op basis van de recente 

wetswijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de 

onderwijsrichtlijnen die zijn opgesteld binnen de UvA mede naar aanleiding van de 

servicedocumenten van het ministerie van OCW en de overleggen van het CCT, CBO en UCO. 

 

./. Reeds voor het reces van de CSR is er contact geweest over het concept-addendum en heeft uw raad 

bij e-mailbericht van 14 juli 2020 een aantal suggesties gedaan die overgenomen zijn in het nu 

voorliggende concept-addendum. 

 

Het College verzoekt uw raad om te adviseren over het concept-addendum. Graag verneemt het 

College uw reactie op korte termijn zodat het addendum spoedig definitief kan worden vastgesteld 

en aan de decanen worden toegezonden. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u desgewenst 

contact opnemen met Mariska Herweijer of Nancy van den Brink. 

 

Het College ziet uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

het College van Bestuur, 
b
/a 

 

 

 

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

voorzitter 
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Addendum modellen OER n.a.v. COVID-19 maatregelen. 
 
De onderstaande voorgestelde addenda op de huidige modellen OER zijn opgesteld teneinde de 
vorm waarin het onderwijs gegeven wordt dan wel de wijze waarop de toetsing/tentaminering  te 
kunnen aanpassen als de situatie daartoe noopt.  
Een en ander is tot stand gekomen op basis van de wetswijziging van de WHW* en de 
onderwijsrichtlijnen die zijn opgesteld binnen de UvA mede naar aanleiding van de 
servicedocumenten van het ministerie van OCW en de overleggen van het CCT, CBO en UCO.1 
 
Indien de voorgestelde wijzigingen worden overgenomen in de facultaire (en opleidings) OER-en dan 
dienen de wijzigingen voorgelegd te worden aan de facultaire medezeggenschap (FSR en OC).  
 
Dit addendum is tot stand gekomen na consultatie van de Centrale Studentenraad. 
 
Gelet op de onzekere tijd die we tegemoet gaan vanwege de COVID-19 maatregelen is het raadzaam 

om in ieder geval de volgende disclaimer aan de OER toe te voegen: 

Aan de inhoud van Onderwijs- en Examenregeling [faculteit/opleiding] voor het academische jaar 

2020-2021 is de grootst mogelijke zorg besteed. 

Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in de wet, 
wijzigingen in UvA-regelingen of kabinetsmaatregelen samenhangend met de bestrijding van COVID-
19.  
Wanneer dit het geval is, zal dit zo tijdig mogelijk op passende wijze bekend worden gemaakt. 
 
Onder de vet gedrukte wijzigingen is aangegeven waar de medezeggenschapsrechten liggen t.a.v. de 
wijzigingen. 
 
Model OER Bachelor (aanvulling vet gedrukt) 
Deel A 
 

Artikel 2.1  Vooropleiding 

1. Een persoon wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een  
VWO-diploma bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de wet 
hiervan is vrijgesteld, ingevolge artikel 7.28 tweede en volgende leden van de wet.  

2. In deel B is bepaald in welke gevallen degene die niet aan de vooropleidingseisen bedoeld in 
artikel 7.24 van de wet voldoet, maar wel in het bezit is van een HBO propedeuse diploma wordt 
toegelaten tot de opleiding. 

3. Onverminderd het tweede lid kan degene die op maximaal 6 EC na, een HBO propedeuse zoals 
opgenomen in deel B heeft behaald en aan de overige voorwaarden voldoet, worden 
toegelaten tot de opleiding. De vertraging van maximaal 6 EC is opgelopen als gevolg van de 
COVID-19 maatregelen. Tot de COVID-19 maatregelen van kracht werden, studeerde de HBO-
student nominaal.2 

4. Het recht op deelname aan het onderwijs en het afleggen van tentamens  vervalt indien de 
student, zoals bedoeld in het derde lid, in het studiejaar 2020-2021 de HBO propedeuse niet 
afrondt. 

 
Geen instemming, door spoedwet geregeld 

 
* Tweede Verzamelspoedwet COVID-19, waarmee de Tweede Kamer op 2 juli 2020 ingestemd heeft.  
2 1 Faculteiten dienen zelf de keuze te maken of zij gebruik willen maken van deze (facultatieve) bepaling, gelet 
op het feit dat niet alle bacheloropleidingen thans met een HBO-p diploma toegankelijk zijn. 



 

2 
 

 
Model OER Bachelor en Master (aanvulling vet gedrukt) 
Deel A 
 

Artikel 4.2  Vorm van tentaminering 

1.  De wijze waarop en de vorm waarin een onderwijseenheid wordt afgesloten, zijn bepaald in 
deel B.  
2.  Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een 
andere wijze dan in deel B is bepaald, wordt afgenomen. Nadere regels hieromtrent zijn, indien 
van toepassing, opgenomen in de Regels en richtlijnen van de examencommissie. 
3. Met betrekking tot een onderwijseenheid die niet meer wordt verzorgd, wordt in deel B een 
overgangsregeling opgenomen. 
4. De verdere gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van 
tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in de Regels en 
richtlijnen van de examencommissie.  
5. Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op 
representatieve voorbeeldvragen  en informatie over de lengte, soort, vragen en inhoud van het 
tentamen. 
6. Onverminderd het vijfde lid, kan in situatie van COVID-19 gerelateerde overmacht, 
afgeweken worden van de vastgestelde vorm van tentaminering. De nieuwe vorm van 
tentaminering wordt tenminste drie weken voor de tentamendatum bekend gemaakt.  

Instemmingsrecht FSR en OC (onverplicht onderdeel van de OER) 
 

Artikel 4.9  Inzagerecht  

1.  Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 
(digitaal) tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk, de daarin 
gestelde vragen en opdrachten, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de 
beoordeling heeft plaatsgevonden. 

2.  De examinator kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde inzage of kennisneming geschiedt op 
een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip. De in de vorige volzin bedoelde plaats en tijd worden 
bij het tentamen en op de digitale leeromgeving [link] bekend gemaakt.  

3.  Indien de student vanwege overmacht of deelname aan onderwijs verhinderd is op de in het 
tweede lid bedoelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt de student een alternatieve 
mogelijkheid geboden. 

4. Een student kan gedurende twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een 
schriftelijk tentamen een kopie van zijn gemaakte werk aanvragen. 

5. Het inzagerecht is onverkort van toepassing op digitale tentamens. 

6. Aan het inzagerecht kan worden voldaan door middel van online inzage.  

7. Indien een online inzage niet mogelijk is, kan de examinator tot uitstel van de inzage, als 
bedoeld in het eerste of tweede lid, besluiten doch niet langer dan een maand. Inzage geschiedt 
niet later dan een maand voor de herkansing van het betreffende tentamen.   

Instemmingsrecht: FSR 
Adviesrecht: OC 
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Model OER Master (aanvulling vet gedrukt) 
Deel A 
 

Artikel 2.1  Vooropleiding  

1.  Voor de inschrijving voor een masteropleiding is een bachelorgraad vereist, behaald in het 

wetenschappelijk onderwijs. Aan welke eisen de bachelorgraad moet voldoen, is bepaald 

in deel B. 

2.  Ingeval een gegadigde niet beschikt over een bachelorgraad, zoals bedoeld in het eerste lid, 

beoordeelt de toelatingscommissie van de opleiding de geschiktheid om tot de opleiding 

toegelaten te worden aan de hand van de vereisten, bepaald in deel B. 

3.  Voor de inschrijving in een masteropleiding tot leraar voor de periode van voorbereidend hoger 

onderwijs, geldt als vooropleidingseis dat aan betrokkene de Mastergraad in het desbetreffende 

vakgebied, bedoeld in artikel 7.10a van de wet, is verleend. 

4. In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, [eerste tot en met 

vijfde lid] deel B, kan, op diens verzoek, tot de masteropleiding worden toegelaten een 

derdejaars bachelorstudent die:   

a. nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal [15] EC uit de 

bacheloropleiding moet behalen, en; 

b. de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat de bacheloropleiding binnen het studiejaar 

2020-2021 is afgerond, en  

c. de student ten gevolge van de COVID-19 maatregelen een onevenredige studievertraging zou 

oplopen die kan worden voorkomen door toelating aan de masteropleiding. 

5. Indien de bachelorstudent, bedoeld in het vierde lid, zijn bachelordiploma niet behaalt in het 

studiejaar 2020-2021 vervalt het recht op het afleggen van de tentamens, het recht op het 

afleggen van het examen en het recht op deelnemen aan het onderwijs van de 

onderwijseenheden behorend tot de masteropleiding. 

6.      Het bachelordiploma moet alsnog zijn behaald voor 1 september 2021 of (indien eerder) 

voordat het masterdiploma kan worden verstrekt. Indien niet aan deze voorwaarde wordt 

voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen, dan wel afronden. 

7. [KEUZE AANVULLENDE EISEN] 

 Aan het vak […] [de masterscriptie/thesis] kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat het 

[tentamen van het vak …] [de bachelorscriptie/thesis] is/zijn behaald/afgerond. 

 

Geen instemming, door spoedwet geregeld 
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Model OER Master (aanvulling vet gedrukt) 
Deel B 
 
Artikel 3.2  Schakel-/premasterprogramma  

1.  Degene die over een bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat in voldoende mate 
overeenkomt met het vakgebied van de masteropleiding, kan toelating verzoeken tot de [keuze: 
schakel-/ premasteropleiding].  

2.  Het [keuze: schakel-/premasteropleiding] telt [30] EC en bestaat uit de volgende onderwijs-
eenheden:  
a. […]  
b. etc ] 

3.  Een bewijs van een met goed gevolg afgeronde [keuze: schakel-/premasteropleiding] geldt als 

bewijs van toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in het aansluitende studiejaar.  

4. Onverminderd het eerste lid kan eveneens tot toelating tot een schakel/premasterprogramma 

verzoeken degene die nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal [15] EC 

uit de bacheloropleiding moet behalen en mits het ontbreken van de studiepunten het gevolg is 

van de COVID-19 maatregelen. 

5. Voor studenten in het schakel/premasterprogramma die nog hun HBO-bacheloropleiding 

moeten afronden geldt dat het HBO-bachelordiploma alsnog moet zijn behaald voor 1 

september 2021. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student het 

schakel/premasterprogramma niet vervolgen, dan wel afronden. 

6 Onverminderd het vierde lid kan op verzoek toelating tot de masteropleiding plaatsvinden indien 

de premasterstudent nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal [12] EC uit 

het premasterprogramma moet behalen, mits het ontbreken van de studiepunten het gevolg is 

van de COVID-19 maatregelen. 

 
Geen instemming, door spoedwet geregeld 
Model OER Bachelor en Master (aanvulling vet gedrukt) 
Deel B 
 
Toevoegen aan de onderdelen in artikel 4 Opbouw van het curriculum middels een * 
 
* In situaties van COVID-19 gerelateerde overmacht waar het redelijkerwijs niet mogelijk is om het 
onderwijs en de tentamens te verzorgen op de in dit artikel vermelde wijze – in samenhang met de 
studiegids/modulehandleiding - kan tijdelijk worden overgegaan op een andere (werk)vorm van 
onderwijs en tentaminering. Daarbij geldt als voorwaarde dat de vastgestelde leerdoelen ook na 
de deze aanpassingen onverkort gelden, een en ander mede ter beoordeling van de 
examencommissie. Eveneens dienen daar waar van toepassing de rechten van de 
medezeggenschapsorganen gerespecteerd te worden. 
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