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Reactie instemmingsverzoek: OER Sociale Wetenschappen

Geachte Decaan, Beste Eric,
Middels deze brief doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (FSR FMG) u een reactie toekomen op de Onderwijs-en Examenregeling
(OER) van het onderwijsinstituut Sociale Wetenschappen, zoals ontvangen door de FSR op 9
april 2015.

OER deel A
(Bachelor en Master) Artikel A.4.3 Mondelinge tentamens
1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij in deel B voor de
desbetreffende onderwijseenheid anders is bepaald.
2. Bij het afnemen van een mondeling tentamen is een tweede examinator aanwezig, tenzij de
examencommissie anders heeft bepaald.
3. De verdere gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om tentamens en
examens te beoordelen en de uitslag ervan vast te stellen, staan beschreven in de Regels en
richtlijnen van de examencommissie.
Mondelinge tentamens zijn vaak gevoelig voor een subjectieve beoordeling. De FSR FMG
acht het daarom ook van belang dat er altijd een tweede examinator aanwezig is. Indien er geen
tweede examinator aanwezig is, kan een opname van het mondelinge tentamen bijdragen aan
een objectieve beoordeling. De FSR FMG vraagt dan ook om aan lid 2 van artikel A.4.3 toe te
voegen dat er bij afwezigheid van een tweede examinator opnames zullen worden gemaakt van
het mondelinge tentamen.
Artikel A.4.9 Inzagerecht
1. Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een
schriftelijk 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 bekendgemaakt op de leeromgeving van het desbetreffende vak.
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. In het kader van een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens tegen de
wijze waarop het werk is beoordeeld, wordt op verzoek van de student een kopie van zijn/haar
beoordeelde werk verstrekt.
5. De inzage bedoeld in lid 1 voorziet ook in inzage in deeltentamens, met dien verstande dat de
examinator niet verplicht is om inzage van deeltentamens eerder te organiseren dan de inzage van
de eindtentamens.
Leren van de fouten die de student zelf heeft gemaakt is een belangrijk onderdeel van zijn
of haar leerproces. De FSR FMG acht het dan ook van belang dat studenten bij het
inzagemoment een kopie mogen maken van de essayvragen zodat zij de beoordeling en
feedback kunnen meenemen als kennis en leermoment voor het vervolgen van de opleiding.
Bovendien wil de FSR FMG dat er in lid 5 van bovengenoemd artikel wordt opgenomen dat de
inzage in deeltentamens uiterlijk drie werkdagen voor het eindtentamen georganiseerd wordt,
zodat een student een inzage en leermoment heeft voor het eindtentamen.
Artikel A.4.11 Bachelorexamen / Masterexamen
1. De examencommissie stelt de uitslag en de datum van afstuderen vast, indien zij heeft
vastgesteld dat de student de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg heeft
afgelegd.
2. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt, nadat het College van Bestuur heeft verklaard
dat de student aan alle procedurele vereisten heeft voldaan, waaronder de betaling van het
collegegeld.
Het is voor een student van belang dat hij of zij zelf kan bepalen wanneer de
afstudeerdatum van zowel de bachelor als master is. Veel studenten willen na het behalen van
alle benodigde studiepunten alsnog extra vakken, een schakelprogramma, minor of stage volgen
waarvoor zij nog bij de Universiteit van Amsterdam ingeschreven moeten staan. Het voorstel
van de FSR is om Artikel A.4.11 lid 1 te veranderen in: “De examencommissie stelt de uitslag en
de datum van het afstuderen op aanvraag van de student vast, indien zij heeft vastgesteld dat de
student de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg heeft afgelegd.”

OER deel B
(Master RaamOER) Artikel B.4.6 Geldigheidsduur resultaten
1. De geldigheidsduur van tentamens en vrijstellingen voor tentamens is [vul in bij reguliere
master van 1 jaar: 24 maanden bij selectieve master: 18 maanden of bij researchmaster: 30
maanden], ingaande bij de start van het programma. Indien de opleiding niet binnen deze termijn
is afgerond, vervallen alle behaalde onderwijseenheden.
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De FSR FMG vindt een geldigheidsduur van resultaten van slechts zes maanden langer dan
nominaal in de masters te kort. Met een geldigheidsduur van achttien maanden van de
resultaten van een vak zou dit betekenen dat indien een student in zijn of haar tweede
semester een vak niet haalt, het niet meer mogelijk is om deze nog te halen zonder dat vakken
uit het eerste semester vervallen. Een jaar langer studeren dan nominaal is niet ongebruikelijk
en kan ervoor zorgen dat studenten meer tijd hebben om zich te ontwikkelen naast hun studie
in het laatste jaar van de opleiding. De FSR FMG stelt voor om voor alle masteropleidingen de
regel ‘nominaal +1’ te hanteren en dus 24 maanden geldigheidsduur voor de reguliere en
selectieve master en 36 maanden voor de researchmaster.
(Bachelor RaamOER) Artikel B.4.6 Nadere voorwaarden aanmelding voor
onderwijseenheden en voorrangsregels
4.Studenten kunnen zich voor maximaal 30 EC per semester aanmelden. Wanneer een student
meer dan 30 EC per semester wil volgen, moet daarvoor eerst advies worden ingewonnen bij de
studieadviseur.
(Master RaamOER) Artikel B.4.4 Nadere voorwaarden aanmelding voor
onderwijseenheden
1.Studenten volgen 30 EC per semester , dan wel het geprogrammeerde aantal EC in dat semester
van de opleiding. Wanneer een student meer dan 30 EC dan het geprogrammeerde aantal EC in
dat semester wil doen, moet daarvoor eerst advies worden ingewonnen bij de studieadviseur.
Door een maximum van 30 EC per semester in te stellen demotiveert de faculteit studenten
die ambitieus zijn en meer vakken willen volgen. Bovendien wordt het voor studenten
moeilijker gemaakt om vakken van voorgaande jaren in te halen. De FSR FMG stelt voor dat het
maximum van 30 EC wordt verhoogd naar 42 EC, zodat studenten naast het normale curriculum
zonder problemen nog twee 6 EC vakken of één 12 EC vak kunnen halen. Indien een student
nog meer vakken wil volgen dan 42 EC, dan zal een student hiervoor bij de studieadviseur om
advies moeten vragen.
(Bachelor RaamOER) Artikel B.5.5 Toetsbeleid
6.Een herkansing van een tentamen wordt in principe gepland buiten de reguliere
onderwijsperioden doch in elk geval voor 1 augustus.
Zoals het verwoord staat in artikel B.5.5 lid 6 zou een herkansing van een vak in het begin
van het eerste semester ook aan het einde van het tweede semester kunnen plaats vinden. Dit
is voor studenten vervelend omdat er een lange tijd tussen het eerste en tweede toetsmoment
zit. De FSR FMG stelt voor dat er voor herkansingen dezelfde regel wordt aangehouden als voor
reparatiemogelijkheden, namelijk:
“Een herkansing wordt aangeboden gedurende de het semester waarin de betreffende
onderwijseenheid wordt verzorgd, doch in elk geval binnen vijf weken na afloop van dit
semester.”
Het herkansingsmoment staat alleen in de bachelor OER’en vermeld. De FSR FMG stelt
voor om dit ook in de master OER op te nemen.
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(Master Raam OER) Artikel B.5.4 Nadere voorwaarden tentamengelegenheden
Herkansingsmogelijkheden zijn alleen voorbehouden aan studenten die de eerste
tentamenmogelijkheid hebben benut dan wel voor de deadline de opdracht hebben ingeleverd.
Er zijn verschillende redenen waarom een student niet bij het eerste toetsmoment
aanwezig kan zijn of de deadline van een opdracht heeft gemist. De FSR FMG stelt het in het
belang van de student en de opleiding dat een student altijd een herkansing mag maken, ook als
hij of zij niet bij het eerste moment aanwezig was, dan wel de deadline van de opdracht niet
heeft gehaald. De FSR FMG stelt voor dat artikel B.5.4 uit de master OER’en van Sociale
Wetenschappen wordt verwijderd.
(Bachelor en Master) Artikel A.8.3 en Artikel B.8.3 Bekendmaking
1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deel A en B van deze regeling,
alsmede van elke wijziging daarvan.
2. De onderwijs- en examenregeling wordt geplaatst op de website van de faculteit en wordt
geacht te zijn opgenomen in de studiegids.
Veel studenten weten op het moment niet af van het bestaan van de OER terwijl dit wel
een grote invloed kan hebben op hun studieloopbaan. De FSR FMG stelt voor dat er meer
aandacht aan de bekendmaking van doe OER’en en de informatievoorziening wordt gedaan. Dit
kan bijvoorbeeld door een korte samenvatting van de belangrijke punten uit de OER naar de
studenten te sturen. Vanuit Psychologie is de suggestie gedaan om een toegankelijke
samenvatting te maken van de OER voor de studenten. Er wordt aan de onderwijsinstelling
Sociale Wetenschappen geadviseerd dit voorbeeld te volgen. De FSR FMG helpt graag mee aan
de ontwikkeling van een dergelijk document.
Vanwege de bovengenoemde argumenten en bezwaren op artikelen stemt de FSR FMG
niet in met de onderwijs- en examenreglementen van Sociale Wetenschappen voor het jaar
2015-2016. Graag ontvangen wij de nieuwe versies met bovengenoemde wijzigingen.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Namens de gehele Facultaire Studentenraad FMG,
Lidewij Koene
Voorzitter
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