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Geacht College,
De Raad stemt gehoord het besprokene in zijn vergadering van 1 en 15 oktober 2018 in met
de Model OER’en voor de bachelor en masteropleidingen in academisch jaar 2019-2020.
De Raad is positief over de toezegging van het College om een consequentie op te nemen in
de model-OER’en 2019-2020 voor het geval dat de nakijktermijn van vijf werkdagen voor
het hertentamen wordt overschreden, waarbij de precieze invulling van de vervolgactie aan
de faculteit wordt overgelaten.
De Raad vindt het belangrijk dat studenten die een opleiding volgen waar slechts 15 EC vrije
keuzeruimte beschikbaar is, in de mogelijkheid gesteld worden een halve minor te volgen.
Maar voor deze studenten is dit niet altijd mogelijk vanwege het niveau van de vakken en de
eisen die vanuit de opleiding gesteld worden aan de invulling van de vrije keuzeruimte. De
Raad memoreert de toezegging van het College dit te evalueren met de minor- en
examencommissies.
De Raad wil er nogmaals op wijzen dat het halen van de propedeuse als ingangseis voor het
mogen invullen van de vrijekeuzeruimte kan leiden tot onwenselijke en onnodige
studievertraging, in het bijzonder wanneer studies in hun tweede studiejaar al (een deel van)
deze ruimte ingepland hebben.
De Raad vindt het onduidelijk waar de kaders liggen als het gaat om het verspreiden van
studiematerialen, omdat dit laatste moeilijk kan worden gedefinieerd in de model OER’en.
Hij is tevreden met het voornemen van het College om te bezien of er mogelijkheden zijn
om, als het gaat om tentamens en mogelijk andere studiematerialen, het profiteren van
commerciële partijen in te dammen, bijvoorbeeld door docenten aan te sporen bij dergelijke
bedrijven te verzoeken hiermee op te houden.
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Faculteiten kunnen voor de master-OER kiezen tussen een aantal taaleisen die zij als
minimumeis hanteren voor de toelating van studenten. De Raad zou graag zien dat overal
dezelfde minimumeis wordt gehanteerd, bijvoorbeeld het vwo-diploma. Hij is verheugd dat
het College dit mee zal nemen wanneer de toegangseisen van de masters in zijn geheel zullen
worden herzien.
Aan studenten die topsport bedrijven wordt de gelegenheid geboden hun studie zoveel als
redelijkerwijs mogelijk is aan de eisen van hun sportieve bezigheden aan te passen. De Raad
ziet graag dat dit verbreed wordt naar persoonlijke omstandigheden zoals het beoefenen van
muziek op een hoog niveau of het vervullen van een politiek ambt.
De Raad vindt het onoverzichtelijk welk medezeggenschapsorgaan (de UR, FR of
OLC) instemmings- of adviesrecht heeft in het geval van de e-studiegids of de regels en
richtlijnen van de Examencommissie. Wanneer het voorkomt dat er in de e-studiegids zaken
staan die in strijd zijn met de OER’en, vindt de Raad dat het helder moet zijn voor studenten
waar zij terecht kunnen met hun klacht.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

C.J. de Roon
Voorzitter

Bijlagen: Instemmingsbesluit nr. 175 d.d. 15 oktober 2018

Universiteitsraad

INSTEMMING MODEL-OER’EN 2019-2020
UR-INSTEMMINGSBESLUIT nr.175

De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 1 en 15 oktober 2018;
kennis genomen hebbende van
de concept Model-OER’en 2019-2020 inclusief de aanbiedingsbrief d.d. 12 september 2018
(2018//37616);
gelet op
-

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

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 1 en 15 oktober 2018;

BESLUIT:

in te stemmen met die onderdelen van de Model-OER’en 2019-2020 waarop het instemmingsrecht wettelijk van
toepassing is.

Leiden, 16 oktober 2018

Voorzitter

Griffier

