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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 september en 11 oktober 2021 de 
wijziging in de model-OER 2021-2022 besproken. 
 
De Raad betreurt het dat het College zonder de Raad te informeren heeft besloten om de 
inwerkingtreding van artikel 4.1.8 over het herkansen van voldoendes vanwege 
uitvoeringsproblematiek uit te stellen. Hoewel het College formeel gezien de ruimte heeft 
om hier een afweging in te maken, vindt de Raad dat dit afbreuk doet aan 1) het uitgebreide 
besluitvormingsproces dat voorafging aan artikel en 2) het harmoniemodel, waarbij de 
mening van de Universiteitsraad als zwaarwegend wordt gezien ongeacht de al dan niet 
formeel toegewezen bevoegdheden. De Raad waardeert daarom de excuses van het College.  
 
Het feit dat de zorgen en klachten vanuit de faculteiten over de uitvoerbaarheid van artikel 
4.1.8 pas vlak voor het zomerreces naar voren zijn gekomen, baart de Raad zorgen. Hij heeft 
van het College begrepen dat er een zorgvuldig proces van afstemming met de faculteiten is 
doorlopen. Desondanks kwamen bij een aantal faculteiten pas in een late fase 
uitvoeringsproblemen naar voren. Mogelijk zijn de consequenties van de regeling pas 
duidelijk geworden bij de implementatie, wat te maken kan hebben met de complexiteit en 
de diversiteit van de systemen. Het College zal daarom in de toekomst extra aandacht 
schenken aan het tijdig betrekken van medewerkers uit het primaire proces.  
 
In aanvulling daarop adviseert de Raad het College er zorg voor te dragen dat jaarlijks alle 
documenten omtrent de wijzigingen in de model-OER’en, inclusief toelichting en stukken 
van de Raad, naar de decentrale medezeggenschap worden uitgezet, zowel faculteitsraden als 
opleidingscommissies. Zo zijn zij beter voorbereid op de bespreking van de OER in hun 
vergaderingen en kan wellicht een herhaling van gebeurtenissen worden voorkomen. Hij 
dankt het College voor de toezegging dit onder de aandacht te brengen bij de 
faculteitsbesturen.   
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De Raad wil graag dat er in de volgende vergadercyclus duidelijkheid is over de status van de 
uitvoeringsproblematiek en de wijze waarop omgegaan zal worden met de bepaling in de 
model-OER’en 2022-2023. De verwachting van het College dat de uitkomst van de 
uitvoeringstoets kan worden besproken in het Onderwijsberaad van 28 oktober, zodat die 
kan worden meegenomen in de volgende vergadercyclus, stemt hem tevreden. De Raad wil 
hierbij memoreren dat het College zal vasthouden aan de eerder afgesproken 
uitgangspunten, dat tijdens de bachelor- of masteropleiding één herkansing van een met 
goed gevolg afgelegd tentamen mogelijk is waarbij het hoogst behaalde resultaat geldt. Dit 
zal de Raad meenemen in zijn voorbereiding van de volgende vergadercyclus.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 
 


