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Geacht College,

In reactie op uw verzoek om advies d.d. 13 november 2015 inzake de Model-OER'en voor
de Master- en Bacheloropleidingen in het studiej aar 2O16-2017 vragen wij uw aandacht voor
het volgende. Gehoord de beraadslagingen in zijn vergaderingen van 30 november en

7 december 2015 heeft de Universiteitsraad besloten om positief te adviseren. Hierbij wil de

Raad het volgende memoreren.

Door de Røad voorgestelde aanpassingen

De Raad is te spreken over de toezegging van het College omtrent de aanpassing van artikel
4.1.8 van de Model-OER'en conform het voorstel van de Raad.

Het artikel zal luiden: 'Indien het tentamen verbonden aan een onderwijseenheid met goed

gevolg is afgelegd, en een student neemt daaraan, na het academisch jaar waarin dit
tentamen met goed gevolg is afgelegd, zonder toestemming van de examencommissie
opnieuw deel, dan wordt het resultaat van het laatst afgelegde tentamen niet beoordeeld.'

De Raad is eveneens te spreken over het schrappen van artikel4.l.5 van de Model-OER'en.

De Raad was verheugd om te vernemen dat het College akkoord was met het toevoegen van
een bepaling waarin verplicht wordt om voor Engelstalige opleidingen een Engelse vertaling
van de OER beschikbaar te stellen.

G eldi ghei ds duur t ent amen s

Zoals naar voren gebracht in de Overlegvergaderin g d.d. 7 december 2015 verzoekt de Raad

het College om een verhoging van de minimumgeldigheidsduur van tentamens in
overweging te nemen naar de nominale studieduur plus twee jaar.
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De Raad wil zijn ongenoegen uiten over het feit dat de judiciumregeling aangepast wordt. In
de OER'en van de afgelopen drie jaren is de regeling steeds aangepast en nu is er wederom

een wijziging. Dit in tegenstelling tot de toezegging van het College ten aanzien van de

Model-OER'en voor het studiejaar 2015-2016, dat er de komende jaren geen wijziging meer

zou plaatsvinden. Daarnaast is nu de mogelijkheid voor opleidingen om aanvullende eisten

te stellen toegevoegd.

Het moge vanzelfsprekend zijn dat het College er op toeziet dat er zeer coulant wordt
omgegaan met studenten die door de vele wijzigingen in de judicia in de afgelopen jaren het
predicaat'Cum Laude'dreigen mis te lopen.

Taaleisen

De Raad was verheugd om van het College te vernemen dat NT2-II in artikel 5.2.4van de

Model-OER Bachelor gelijk wordt gesteld aan het examenniveau TUl-halfgevorderd.

Het College was het, blijkens het besprokene in de Overlegvergadering van 7 december 2015,

eens met de Raad over het opnemen van een minimumtaaleis in de Model-OERvan de

Master die gelijk is aan het minimum gestelde in de Model-OER van de Bachelor. De Raad

vertrouwt erop dat zulks aan de Model-OER van de Master zal worden toegevoegd.

Ten slotte

De Raad wil ten slotte zijn waardering uitspreken over de constructieve samenwerhng met
het College omtrent dit onderwerp. De Raad ziet met vertrouwen de definitieve versies van

de Model-OER'en voor het studiejaar 2016-2017 tegemoet.

Hoogachtend,

namens de Universiteitsraad,

Krol
Voorzitter


