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Algemene toelichting bij vernieuwde historisch overzicht:
Medezeggenschap op de OER
In dit historisch overzicht is nu tevens opgenomen op welke artikelen of onderwerpen een
instemmingsrecht of adviesrecht geldt voor Faculteitsraad en/of Opleidingscommissie, op basis
van de vernieuwde Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (hierna:
WHW).
De Opleidingscommissie heeft nu voor bepaalde onderwerpen in de OER een instemmingrecht.
Voor de overige onderwerpen heeft ze adviesrecht, op basis van art. 7.13 lid 2 en 9.18 lid 1 sub c
WHW.
Daarnaast heeft de Faculteitsraad instemmingsrecht op een aantal onderwerpen. Op die
onderwerpen heeft de Opleidingscommissie tevens adviesrecht.
Voor de helderheid is hier een schematisch overzicht van gemaakt, dat hierbij is gevoegd.
Bij aanpassingen van de OER is het volgende belangrijk.
De OER is een weergave van de wet en van afspraken en beleid.
Indien het FB dan wel de OC/FR een detail van een vak wil veranderen, zal hierover met alle
betrokkenen overlegd (moeten) worden, ruim voordat de nieuwe OER moet worden vastgesteld.
Na overeenstemming in dit stadium, worden deze afspraken neergelegd in de OER. Het is van
belang dat de correspondentie over de voorgestelde wijziging van het programma goed bewaard
wordt, zodat de input van de juiste gremia later kan worden aangetoond (bijvoorbeeld bij
heraccreditatie). Zie voor meer informatie hierover het Handboek Opleidingscommissies.
Verder is de model-OER zo opgesteld dat hierin wettelijke verplichtingen en RUG beleid zijn
opgenomen. Op die onderwerpen heeft de faculteit (het Faculteitsbestuur) dus geen ruimte om
iets anders te regelen dan in de model-OER is opgenomen, soms vanuit meer beleidsmatige
overwegingen en/of RUG-brede ambities, en in veel gevallen vanwege verplichtingen in de
WHW. Voor de niet-cursieve tekst geldt dus dat hierbij, in dit historisch overzicht wordt
aangegeven waar de verplichting vandaan komt.
In de model-OER is hetgeen niet onder wettelijke verplichtingen of RUG-verplichtingen valt,
weergegeven in cursieve tekst.
Dit zijn dus onderwerpen waarop nadere facultaire invulling en de daarmee samenhangende
medezeggenschap, mogelijk is. Daarbij staat vervolgens (in het paarse tekstvak) aangegeven of
en zo ja van welk gremium - Faculteitsraad of Opleidingscommissie - instemmingsrecht geldt.
NB Op alle cursieve tekst waarbij geen paars tekstvak staat, heeft de Opleidingscommissie dus
adviesrecht.
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