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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 22 november en 6 december 2021 
de Model-OER’en 2022-2023 besproken. Hij stemt hiermee in, onder verwijzing naar de 
toezegging om in artikel 4.1.8 te expliciteren dat studenten de mogelijkheid hebben bij 
de examencommissie een verzoek in te dienen voor een uitzondering op het éénmaal 
herkansen van een voldoende.  
 
De Raad is blij dat de harmoniserende regel omtrent het herkansen van voldoendes nu 
daadwerkelijk ingevoerd kan worden. Hij hecht hier om verschillende redenen belang 
aan. Voorop staat dat ongelijkheid in de behandeling van studenten moet worden 
voorkomen. In het kader van toenemende flexibiliteit in leerroutes is bovendien 
eenduidigheid in onderwijsprocessen voor studenten van belang. Daarnaast legt de Raad 
prioriteit bij het verminderen van de hoge werkdruk onder het personeel. Harmonisatie 
maakt automatisering mogelijk, waardoor handmatig werk overbodig wordt. Het 
limiteren van het herkansen van voldoendes beschermt docenten tegen een onevenredig 
hoge werklast. Dit laatste maakt tevens dat de Raad het uitsluiten van praktische 
oefeningen steunt. Daarnaast is een praktische oefening vergeleken met een tentamen in 
sterk verminderde mate een momentopname; veelal wordt in een eerder stadium 
feedback gegeven op basis waarvan het werk tussentijds verbeterd kan worden." 
 
Het eenmalig kunnen herkansen van een voldoende eindcijfer in het betreffende 
studiejaar in zowel de bachelor als de master is het resultaat van zorgvuldige 
voorbereiding, uitvoeringstoetsen en intensief overleg. De Raad is zich ervan bewust dat 
het een compromis betreft tussen faculteiten en tussen student- en personeelsbelangen. 
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Hij is ervan overtuigd dat dit, met inachtneming van de proportionaliteit, 
uitvoerbaarheid en uitweg naar de examencommissie, de meest optimale uitkomst is. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit nr.211 d.d. 6 december 2021 


