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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad stemt, gehoord het besprokene in zijn vergaderingen van 25 november 
en 9 december 2019 en met in achtneming van het hieronder gestelde, in met de concept 
Model Onderwijs- en Examenregelingen 2020-2021(Ba en Ma).  
 
De Raad is verheugd met de toezegging van het College van Bestuur om de propedeuse-eis 
voor deelname aan de vrije keuzeruimte te laten vervallen en artikel 3.2 in de Model OER 
2020-2021 als zodanig aan te passen. Dit zal onnodige studievertraging voorkomen.  
 
De Raad uit zijn twijfels over de benodigde goedkeuring van de examencommissie voor de 
invulling van de vrije keuzeruimte door middel van coherente 15 EC pakketten die 
onderdeel zijn van 30 EC minoren. Hij wijst op de opleidingen waar de keuzeruimte enkel 
bestaat uit 15EC. Studenten van dergelijke opleidingen zouden dezelfde vrijheid moeten 
hebben de keuzeruimte in te vullen als studenten die een keuzeruimte te vullen hebben van 
30EC. De Raad adviseert het College dit punt mee te nemen in de evaluatie van het 
minorenstelsel. Over de uitkomsten van deze evaluatie gaat de Raad graag met het College in 
gesprek.  
Daarnaast wijst de Raad erop dat de informatievoorziening over ‘halve minoren’ in de e-
studiegids tekort schiet; onduidelijk is wat er precies nodig is om de vrije keuzeruimte met 
dergelijke pakketten in te vullen. Hij verzoekt het College dit aan te passen.  
 
De Raad heeft tevens zorgen over de smalle wijze waarop het begrip ‘overmacht’ in de 
praktijk wordt gehanteerd als het gaat om artikel 4.8.6, waarin wordt gesteld dat een student 
een andere gelegenheid tot inzage in het tentamen krijgt aangeboden als hij of zij op het 
door de examinator bepaalde moment verhinderd was door overmacht. Overmacht wordt 
uiterst streng geïnterpreteerd, waardoor bijvoorbeeld andere onderwijsverplichtingen of 
topsport hier niet onder vallen. Hij memoreert de toezegging van het College om naar de 
faculteiten en de opleidingen te communiceren dat het begrip overmacht breed moet 
worden geïnterpreteerd. De Raad vindt het van belang dat studenten zich op deze ruime 
interpretatie moeten kunnen beroepen. Het stemt de Raad positief dat het College hier naar 
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zal kijken. De raad wordt graag geïnformeerd over de wijze waarop het college deze oproep 
aan de faculteiten vorm heeft gegeven en of dit voor studenten voldoende inzichtelijk is.  
 
In relatie tot bovenstaande punten adviseert de Raad het College om nog eens in brede zin 
de Model OER’en onder de loep te nemen om te bezien of er andere artikelen zijn die 
onnodige obstakels opwerpen voor studenten. De raad acht een dergelijke inventarisatie in 
lijn met de in de universitaire onderwijsvisie neergelegde ambitie om flexibele leerpaden te 
realiseren en gaat daarover graag nader met het college in gesprek. 
 
Tot slot wijst de Raad het College er naar aanleiding van de Model OER’en op dat docenten 
die merken dat hun studiematerialen, zoals tentamens, worden verspreid door studenten en 
oneigenlijk worden gebruikt door commerciële organisaties, onvoldoende weten welke 
ondersteuning zij waar kunnen krijgen om deze praktijken tegen te gaan. De Raad is blij te 
horen dat docenten hiervoor terecht kunnen bij de afdeling Juridische Zaken van het 
Bestuursbureau, en adviseert het College hier beter over te communiceren. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit UR- 189 d.d. 9 december 2019 


