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Algemen
ne toelich
hting op d
de modelllen Onderwijs- en
n Examenr
regeling
(OER) vo
oor de ba
achelorop
pleiding en
e de mas
steropleid
ding voor
r het
studieja
aar 2018-2
2019:
Ieder jaar wordt
w
de Mod
del OER dooor ons Collegee vastgesteld
d en voorgeleegd aan de
Universiteittsraad. Op basis van dit m
model maaktt elke faculteit eigen OER
R-en.
In het histo
orisch overziccht is terug tee vinden waa
ar de OER-arrtikelen op ggebaseerd zijn
n. Tevens is
hieraan toeegevoegd op welke
w
onderw
werpen welk
ke vorm van medezeggens
m
schap van toepassing is.
In de afzonderlijke mod
dellen is per w
wijziging in blauw
b
aangeg
geven waaroop deze gebasseerd is, dit
tevens ter service
s
aan de faculteiten .
Hieronder wordt
w
eerst een
e algemenee toelichting
g gegeven, daarna wordt eeen aantal sp
pecifieke
onderwerpeen nader toegelicht.
Algemene
e toelichting:
In de WHW
W staat de opleiding centrraal (art. 7.3)). Een opleiding is een sam
amenhangend
d geheel van
onderwijseeenheden, gerricht op de w
welomschreveen eindkwaliificaties. Binn
nen een ople
eiding zijn
veelal meerrdere afstude
eerrichtingen
n aanwezig (o
ook wel track
ks genoemd) . Een opleidiing staat
met een oplleidingscode
e geregistreerrd in het Cen
ntraal Registe
er Opleidingeen Hoger On
nderwijs
(CROHO).
Het doel en
n de inhoud van
v de opleid
ding zijn vasttgelegd in de OER. De OE
ER bevat de hoofdzaken
h
van het ond
derwijs en de
e examinerin
ng en is bedoeeld voor stud
dent en docen
nt.
De voorligg
gende model--OER is een ondersteunin
ng voor de fa
aculteiten bijj het opstelle
en van de
OER. Dit model
m
wordt jaarlijks geacctualiseerd aa
an de hand van
v nieuwe w
wet- en regelg
geving en
jurispruden
ntie. De tekstt van de mod
del-OER is va
astgesteld do
oor het CvB, een volgt de wettelijke
w
bepalingen alsmede de eigen voorscchriften van het
h CvB.
Het faculteiitsbestuur stelt de OER vvast en is daa
armee eindve
erantwoordellijk voor de kwaliteit
k
van het ond
derwijs. De Examencomm
E
missie heeft daarmee
d
een kader voor ttoetsing, o.a
a. of de
individuelee student vold
doet aan de eeisen die in de
d OER word
den gesteld. A
Als de
d examen, ve
Examencom
mmissie oord
deelt dat vold
daan is aan de
d eisen van het
h afsluitend
erleent het
College van
n Bestuur de graad.
De Examen
ncommissie reikt
r
het getu
uigschrift uit.
In artikel 7..13 WHW is vermeld
v
welkke onderwerrpen in ieder geval in de O
OER opgenomen
moeten worrden.
In het modeel zijn rechte
e en cursievee bepalingen
n opgenomen
n. De rechte bbepalingen moeten
m
verplicht worden
w
opgen
nomen in de ffacultaire OE
ER. De cursie
eve bepalingeen zijn niet verplicht,
v
maar kunneen worden ge
ezien als een
n handreiking
g, de faculteit kan deze tooepassen ind
dien deze
omstandigh
heid van toep
passing is.
Voor het ovverige wordt opgemerkt d
dat de taken en bevoegdh
heden van dee Examencom
mmissies
nader verm
meld staan in het ‘Handbooek Examenccommissies’. In de OER zzijn alleen de
e bepalingen
ter uitvoering van deze taken opgen
nomen die rellevant zijn vo
oor onderwijjs en examinering. De
Examencom
mmissie explliciteert de w
wijze van uitv
voering van haar
h
taken en
n bevoegdhed
den nader in
de ‘Regels en
e Richtlijnen’.
Overgang
gsbepalinge
en:
De OER wo
ordt jaarlijks vastgesteld een de OER van
v het betrefffende studieejaar is van toepassing
op alle stud
denten die da
at jaar voor d
de opleiding staan
s
ingesch
hreven.
Bij een vera
andering van
n de regels (b
bijvoorbeeld bij
b de invoerring van een n
nieuw curricculum)
gelden de reegels voor iedereen, tenzzij er een overrgangsregeling van toepaassing is op een
e
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bepaalde groep studenten. Deze overgangsbepalingen kunnen worden opgenomen in paragraaf
12 (bachelor) c.q. paragraaf 7 (master), onder: ‘Overgangs- en slotbepalingen’.
Bij deze bepalingen moet worden aangegeven voor welke groep deze regels gelden (bijvoorbeeld
voor studenten die voor studiejaar.. stonden ingeschreven bij de opleiding) en tot wanneer de
overgangsregels blijven gelden.
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Specifieke aandachtspunten t.a.v. de Bachelor OER
Bijzondere omstandigheden:
Voor de volledigheid is dit begrip toegevoegd aan de begripsbepalingen.
Volgorde bepalingen BSA en toelating post-propedeutische fase
De volgorde en inhoud van paragraaf 5 en 6 is geoptimaliseerd.
Pre-masters
De omvang van pre-masters is niet langer gebonden aan een maximum van vier varianten maar
kan individueel worden vastgesteld door de toelatingscommissie.
Specifieke aandachtspunten t.a.v. beide model OER-en
Medezeggenschap:
De medezeggenschap op deze facultaire OER op onderwerpen is sinds dit jaar zowel bij de
Faculteitsraad als de Opleidingscommissies belegd. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht
ten aanzien van de facultaire OER, met uitzondering van een aantal onderwerpen.
De opleidingscommissie heeft adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling,
met uitzondering van de onderwerpen waarbij deze commissie instemmingsrecht heeft.
Voor de faculteitsraad geldt:
Er is géén instemmingsrecht bij de volgende onderwerpen (art. 9.38, tweede lid WHW):
1.
De inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
2.
De inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding (tracks)
3.
De kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven
4.
Waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen
5.
De studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden
6.
De nadere regels omtrent studieadvies propedeutische fase
7.
Ten aanzien van welke masteropleidingen een hogere studielast hebben
8.
Indien van toepassing, de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal
traject van de opleiding geschiedt, bijvoorbeeld het Honours College.
De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht, waar de faculteitsraad dat niet heeft, namelijk
op:
1.
de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding (art. 7.13, tweede lid sub b
WHW)
2.
de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd (art.
7.13, tweede lid sub a1 WHW). Deze wijze moet in de OER worden opgenomen.
3.
de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven (art. 7.13, tweede lid sub c WHW)
4.
de inrichting van praktische oefeningen (art. 7.13, tweede lid sub d WHW)
5.
de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende
onderwijseenheden (art. 7.13, tweede lid sub e WHW)
6.
de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject binnen een
opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt (art. 7.13, tweede lid sub v WHW)
Verder heeft de opleidingscommissie adviesrecht ten aanzien van de gehele onderwijs- en
examenregeling, met uitzondering van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie
instemmingsrecht heeft.
Een schematisch overzicht van de verdeling van medezeggenschapsrechten tussen
Faculteitsraad en Opleidingscommissie op de OER is opgenomen als bijlage bij deze toelichting.
NB. M.b.t. de artikelen over het BSA heeft het CvB instemmingsrecht aan de U-raad verleend.
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