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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad stemt, gehoord het besprokene in zijn vergaderingen van 23 november 
en 7 december 2020 en met in achtneming van het hieronder gestelde, in met de concept 
Model Onderwijs- en Examenregelingen 2021-2022(Ba en Ma). Hij wil graag de volgende 
toezeggingen en adviezen memoreren. 
 
De Raad steunt de ambitie het inschrijfproces voor onderwijseenheden te harmoniseren. 
Wel heeft de Raad zijn zorgen geuit over de voorgestelde inschrijftermijn van vijf 
kalenderdagen zoals beschreven in artikel 3.4.1. Een dergelijke termijn is bij verschillende 
onderwijsvormen, zoals practica of (kleinere) werkgroepen, niet toereikend voor eventuele 
benodigde bijsturing op zowel de inhoud als de facilitering van het onderwijs. Hij verwacht 
dan veel uitzonderingen, zodat van harmonisatie geen sprake is. Tegelijkertijd is een te 
ruime inschrijftermijn niet wenselijk voor studenten. Daarom heeft de Raad aan het College 
van Bestuur voorgesteld een standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen te hanteren, 
waarbij de mogelijkheid bestaat tot uitzonderingen. In het nog nader te ontwikkelen 
inschrijfprotocol moeten vervolgens de criteria en een geharmoniseerde inschrijftermijn 
voor uitzonderingen worden afgesproken. De Raad is verheugd over de toezegging van het 
College om het op deze manier te organiseren. Hij kijkt uit naar de bespreking van het 
inschrijfprotocol in het komende kalenderjaar, dat ter advisering aan hem voorgelegd zal 
worden. 
 
De Raad heeft tevens aan het College aangegeven dat hij het belangrijk vindt dat opleidingen 
de mogelijkheid moeten behouden om studenten ook in de jaren na de propedeutische fase 
automatisch in te kunnen schrijven, vooral als het gaat om standaardvakken. Een studieplan 
kan hier bijvoorbeeld bij helpen. Hij is blij dat het College heeft aangegeven dat opleidingen 
die mogelijkheid behouden, en dat dat onderwerp van gesprek is voor de decentrale 
medezeggenschap. De Raad adviseert het College de opleidingen actief aan te moedigen 
studenten automatisch in te schrijven. Hij waardeert de toezegging dat het College zal 
uitzoeken op welke wijze die aanmoediging kan worden afgegeven.  
 

College van Bestuur 

 

Nummer UR/20/31868 Datum 7 december 2020 
Uw brief van 3 november (SAZ 2020/27823) Doorkiesnr. 3138 / 3125  
Onderwerp Instemming en advies Model-OER’en 2021-2022 

(Ba  en Ma) 
Contactpersoon De Roon / Zandvliet 



Universiteitsraad 
 

Blad 2/2 
 

 
 

Daarnaast wijst de Raad er naar aanleiding van de harmonisatie van het inschrijfproces op 
dat hij het van belang vindt dat de inschrijfprocedure voor tentamens zo eenvoudig mogelijk 
wordt ingericht. Hij memoreert graag dat het College heeft aangegeven dat de automatisch 
verstuurde herinnering om deelname aan het tentamen te bevestigen uit een simpele klik 
bestaat, en dat de interface getest zal worden door studenten.  
 
Tot slot wil de Raad het College adviseren de faculteiten het volgende punt van aandacht 
mee te geven bij de verdere invulling van de OER’en. De harmoniserende regel omtrent het 
herkansen van voldoendes zou niet ondermijnd moeten kunnen worden door facultaire 
judicia-regelingen. Met andere woorden: als een student een voldoende herkanst heeft, wat 
toegestaan is volgens de voorgestelde harmoniserende regel, en daarmee in aanmerking 
komt voor het predicaat ‘cum laude’, zou de student dit moeten kunnen ontvangen. Het stelt 
de Raad gerust dat het College niet verwacht dat het eenmaal herkansen van een voldoende 
beperkt zal worden voor het bepalen van een cum laude en dat hij bereid is om dit aan de 
orde te stellen in het Onderwijsberaad.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit UR- 199 d.d. 7 december 2020 


