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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft de Model-OER'en 2018-2019 besproken in zijn vergaderingen op
16 en 23 oktober 2017 . De Universiteitsraad brengt een positief advies uit over de ModelOER'en. Ook kan hij instemmen met die delen waarop de decentrale medezeggenschap geen

instemmingsrecht heeft

.

In de vergadering heeft u toegezegd om bij volgende besprekingen van de Model-OER'en
een overzicht mee te sturen waarin per studie wordt aangegeven in hoeverre de
nakijktermijn van 15 werkdagen wordt behaald. Ter vergadering heeft u aangegeven dat
deze termijn met name voor grote studies als Rechten en Geneeskunde een probleem kan
vormen. De Universiteitsraad ziet graag dat dit gemonitord wordt en neemt graag kennis
van de resultaten hiervan.
Tevens ontvangt de Universiteitsraad graag uw schriftelijke reactie op zijnvraag waarom het
volgens u niet mogelijk is om in de Model-OER'en een bepaling op te nemen dat het
resultaat van het tentamen tenminste vijf werkdagen voorafgaand aan de
hertentamenmogelijkheid bekend moet zijn. Voorts spreekt de Raad graag met u verder over
het verbeteren van de signalerende functie van de opleidingscommissies in dit proces.

Op de faculteit Governance and Global Affairs is een pilot gehouden met het automatisch
inschrijven voor tentamens. Ter vergadering heeft u aangegeven dat de eerste resultaten
hiervan positief zijn. Graag bespreekt de Universiteitsraad de verdere uitkomsten
hieromtrent te zijner tijd in het kader van het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek.
Voorts bedankt de Raad u voor uw toezegging om de best practices van huidige facultaire
regelingen omtrent verruiming van de toelating tot de tweede tentamenmogelijkheid te laten
inventariseren, om mee te nemen in het kader van het programma Harmonisatie
Onderwijslogistiek.
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Tot slot is de Raad verheugd over uw toezegging om te onderzoeken ofer richting studenten
met studievertraging door een situatie van overmacht of vanwege de bekleding van een
bestuursfunctie, beter gecommuniceerd kan worden over de bevoegdheid van de
examencommissies om bij de verlening van het predicaat (summa) cum laude af te wijken
van de vereiste studieduur.
De Raad ziet met belangstelling uit naar uw reactie.

Hoogachtend,
de Universiteitsraad,
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Voorzitter
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De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 16 en 23 oKober 2017;

kennis genomen hebbende van
de concept Model-OER'en 2018-2019 d.d. 13 september 20L7 (2017135680);
het instemmingsrecht van de Universiteitsraad op de Model-OER'en voor zover van
toepassing op grond van ondergenoemde wettelijke bepalingen;

-

gelet op
artikel 9.5 juncto aftikel 9.38 onder b van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk ondezoek (WHW);

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 16 en 23 oktober 2017;

BESLUIT:

voor zover instemmingsrecht wettelijk van toepassing is, in te stemmen met de Model-OER'en
2018-2019.

oKober 2017

Griffìer

Rapenburg 70
Postbus 9500
2300 RA Leiden
Telefoon 071 527 31 25
Fax 071 527 3l lB

