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Wijzigingsvoorstel OERen deel A 2019 – 2020

Geachte Decaan, beste Fred,
Hierbij zendt de FSR FGw u haar wijzigingsverzoek OERen deel A 2019-2020 in het daarvoor bedoelde
format toe. De FSR FGw is verheugd dat zij in overeenstemming met de voorwaarden rondom de
Inwerkingtreding en geldigheid van de OER de komende tijd het gesprek met u aan kan gaan door het
voeren van de grotere discussies zoals het BSA, het Honourstraject, het 8-8-4 systeem en het aantal
tentamens per vak. Eveneens ziet zij graag de start van de werkgroep, die zich buigt over de begrippen,
tegemoet.

Overzicht wijzigingen
●
Bachelor en Master OER A wijzigingen
4. Toetsing en Examinering
Artikel 4.2 Vorm van tentaminering
Artikel 4.4 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag
Artikel 4.5 Tentamen gelegenheden
Artikel 4.9 Inzagerecht
●
Bachelor OER A wijzigingen
6. Studiebegeleiding, Studieadvies en Studievoortgang
Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding

●
Master OER A wijzigingen
5. Studiebegeleiding, Studieadvies en Studievoortgang
Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding

Vorm van tentaminering
Artikel 4.2 Vorm van tentaminering
1. De wijze waarop en de vorm waarin een onderwijseenheid wordt afgesloten, zijn bepaald in de studiegids*.

Toevoeging
"Een eventuele wijziging van de in de studiegids vermelde tentamenvorm wordt uiterlijk zes weken voor
het betreffende tentamen via de digitale leeromgeving bekend gemaakt."
Motivering
Er is momenteel geen eis gesteld aan de definitiefheid van de wijze van tentaminering. Docenten kunnen
deze te allen tijde veranderen in de studiegids, studiehandleiding en/of de daarin opgenomen
toetsregeling (zie artikel 4.5, lid 5). Voor studenten levert dit problemen op bij onder meer de keuze voor
een vak, de voorbereiding, de eisen rondom aanwezigheid en de eventueel gestelde voorwaarden voor
deelname aan de herkansing. Op andere Faculteiten is dit reeds opgenomen in OER A. (zie ook
wijzigingsverzoek artikel 4.5, lid 5).

Vaststelling en bekendmaking van de uitslag
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk en/of digitaal tentamen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen twintig werkdagen vast.

3. De examinator maakt het cijfer van het laatste deeltentamen (schriftelijk, mondeling, werkstuk of op een
andere wijze afgelegd tentamen) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen bekend. In het
geval van een eerste gelegenheid is de uiterste termijn 5 werkdagen vóór de herkansingsdatum.

Wijziging
"twintig" naar "vijftien".
Motivering
De Faculteit der Geesteswetenschappen is een van de weinige Faculteiten aan de UvA die meer dan 15
werkdagen rekent voordat de student zijn cijfer krijgt (FNWI: 15, FdR: 15). Het is de enige Faculteit der
Geesteswetenschappen in Nederland die meer dan 15 werkdagen rekent voor de student het cijfer krijgt
(VU: 10, Utrecht: 10, Groningen: 10, Nijmegen: 15, Leiden: 15).
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Toevoeging
"De examinator draagt zorg voor het naleven van de nakijktermijn. In elk geval van overschrijding van de
termijn worden de studenten voordat de termijn daadwerkelijk is verstreken via de digitale leeromgeving
geïnformeerd over de reden van vertraging en de datum waarop de uitslag bekend zal zijn. De Regels en
Richtlijnen van de examencommissie van het College of Humanities* stelt nadere regels voor het
handhaven van de nakijktermijn."
Motivering
Artikel 7.13 lid 2, sub o gebied behalve “de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt
gemaakt” ook “alsmede of en op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken.” te dienen zijn
opgenomen in de OER. Op dit moment voldoet de OER A van de Faculteit der Geesteswetenschappen niet
aan dit vereiste. De FSR FGw constateert dat het vereiste eveneens een actuele noodzakelijkheid is. Zij
ontvangt regelmatig bericht over tentamens die niet binnen de gestelde termijn zijn nagekeken. Tevens
ziet zij hierbij een lacune optreden in zowel de communicatie van de betreffende examinator richting
student, als wel in het optreden van de Examencommissie. Het komt bijvoorbeeld voor dat de uitslag van
een tentamen in blok 3, semester 2 (eindigt 28 juni) pas bekend wordt gemaakt in November van het
daaropvolgende studiejaar. Deze feitelijkheden kunnen desastreuze gevolgen hebben voor studenten die
afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een BSA advies voor voortzetting van hun studie of juist dat jaar hun
studie willen voltooien en aldus een noodzakelijk onderdeel missen voor het aanvragen van hun diploma.
De FSR FGw voorziet met deze toevoeging enerzijds in de communicatie richting de student. Anderzijds
wordt de Examencommissie met deze toevoeging in staat gesteld toe te zien op de nakijktermijn.
Momenteel kan enkel in het geval van ernstige tekortkomingen het examinator-schap worden ontnomen.
Wijziging (enkel lid 3)
"5 werkdagen" naar "tien werkdagen".
Motivering (enkel lid 3)
In verband met de voorbereidingstijd van studenten. Op andere Faculteiten is dit reeds opgenomen in OER
A.
4. De examinator registreert het eindcijfer in Pontifex. De student ontvangt direct na de registratie in SIS een e-mail
omtrent de uitslag.

Toevoeging
"De examinator publiceert geen cijfers waarbij de cijfers voor medestudenten herleidbaar zijn tot het
studentnummer of de individuele student.
Motivering
Een student ontvangt een persoonlijk cijfer en openbaarmaking ervan in bijvoorbeeld een lijst van cijfers
gekoppeld aan namen of studentnummers is geen anonieme manier van het ontvangen van een cijfer. Er
zijn voldoende (en eenvoudige) mogelijkheden tot het kenbaar maken van een cijfer via de digitale
leeromgeving. Op andere Faculteiten is dit reeds opgenomen in OER A.
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5. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de
examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis wordt gesteld van de uitslag,
met inachtneming van lid 1, 2 en 3.

Wijziging
"of schriftelijk" naar "schriftelijk en/of digitaal".
Motivering
In overeenstemming met lid 1 van het artikel.
7. Wanneer de student het oneens is met een beslissing van een examinator of examencommissie kan de student
binnen zes weken na de datum van de beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.
Rekening houdend met de beroepstermijn van zes weken, dient de student allereerst de bezwaren te bespreken met
de examinator. In het geval van bezwaren tegen een deelcijfer, dient de student in beroep te gaan tegen het eindcijfer.
Er kan dus geen bezwaar tegen een deelcijfer worden gemaakt voordat het eindcijfer bekend gemaakt is.

Toevoeging
"Bij de bekendmaking van de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzage- en
nabesprekingsrecht als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.10, de mogelijkheid tot het indienen van een
klacht bij de examencommissie, alsmede op zijn beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de
Examens (COBEX) als bedoeld in lid 7. Voor algemene klachten kan de student zich richten tot de
Opleidingscommissie."
Motivering
Bij een beschikking dient altijd de mogelijkheid tot bezwaar te worden aangeduid. De FSR FGw ziet deze
graag op de voorgestelde wijze verschijnen bij bekendmaking via SIS. Op andere Faculteiten is dit reeds
opgenomen in OER A.

Tentamengelegenheden
Artikel 4.5 Tentamengelegenheden
5. In de toetsregeling wordt vastgelegd hoe een vak wordt getentamineerd, wat de weging is van de verschillende
toetsen in de berekening van het eindcijfer, of en zo ja welke compensatiemogelijkheden er zijn tussen de toetsen,
welke vorm de herkansing heeft en wat de voorwaarden voor toelating tot herkansing zijn. De toetsregeling is
opgenomen in de studiehandleiding.

Toevoeging
"Een eventuele wijziging van de in de toetsregeling vermelde tentamenvorm wordt uiterlijk zes weken
voor het betreffende tentamen via de digitale leeromgeving bekend gemaakt."
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Motivering
Er is momenteel geen eis gesteld aan de definitiefheid van de wijze van tentaminering. Docenten kunnen
deze te allen tijde veranderen in de studiegids, studiehandleiding en/of de daarin opgenomen
toetsregeling (zie artikel 4.5, lid 5). Voor studenten levert dit problemen op bij onder meer de keuze voor
een vak, de voorbereiding, de eisen rondom aanwezigheid en de eventueel gestelde voorwaarden voor
deelname aan de herkansing. Op andere Faculteiten is dit reeds opgenomen in OER A. (zie ook
wijzigingsverzoek artikel 4.2, lid 1).
Toevoeging extra lid
Verzoek tot extra herkansingsmogelijkheid
1. Een student kan de examencommissie verzoeken om aan de student een extra herkansingsmogelijkheid
toe te kennen.
2. Een dergelijk verzoek kan worden toegewezen, indien de student door bijzondere omstandigheden het
betreffende tentamen niet heeft gehaald en het niet toekennen van een extra herkansingsmogelijkheid
onaanvaardbare studievertraging oplevert.
3. Voor het toekennen van een extra herkansingsmogelijkheid voor het laatste onderdeel van de opleiding
gelden de navolgende criteria:
- het moet gaan om het laatst te behalen studieresultaat;
- de studievertraging bedraagt bij het niet toekennen van de extra herkansingsmogelijkheid tenminste een
semester;
- de examinandus moet hebben deelgenomen aan de laatste twee reguliere tentamenmogelijkheden van
het vak waarvoor de examinandus een extra herkansingsmogelijkheid aanvraagt.
Motivering
Dit biedt een coulance mogelijkheid voor studenten die in serieuze problemen zijn gekomen door
omstandigheden buiten hen om, maar mogelijk een extra jaar moeten studeren om een bepaalde opleiding
te behalen. Op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit reeds opgenomen in OER A, evenals de Faculteiten
der Geesteswetenschappen van de Universiteit Groningen en de VU.

Inzagerecht
Artikel 4.9 Inzagerecht
1. Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk en/of digitaal
tentamen heeft de student op verzoek recht op inzage in het eigen beoordeelde werk, de daarin gestelde vragen en
opdrachten, alsmede in de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Wijziging
"twintig" naar "dertig".
Motivering
Het inzagemoment is een leermoment en de student zou daar meer dan vier weken voor mogen hebben.
Op andere Faculteiten is dit reeds opgenomen in de OER A.
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Tutoraat
6. Studiebegeleiding, Studieadvies en Studievoortgang
Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding
3. Gedurende de hele bacheloropleiding is er een door docenten verzorgd tutoraatsysteem. Iedere student krijgt bij
aanvang van de opleiding een tutor toegewezen. De student houdt gedurende de gehele opleiding dezelfde tutor, tenzij dit
om personele en/of persoonlijke redenen niet mogelijk is. De student wordt minimaal twee keer per studiejaar in de
gelegenheid gesteld om een afspraak met de tutor te maken.

5. Studiebegeleiding en studievoortgang
Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding
3. Gedurende de hele masteropleiding is er een tutoraatsysteem (zie tutoraat*). Iedere student krijgt bij aanvang van de
opleiding een tutor toegewezen. De student houdt gedurende de gehele opleiding dezelfde tutor, tenzij dit om personele
en/of persoonlijke redenen niet mogelijk is. De student wordt minimaal twee keer per studiejaar in de gelegenheid gesteld
om een afspraak met de tutor te maken.

Wijziging
"Iedere student krijgt bij aanvang van de opleiding een tutor toegewezen." naar "Binnen twee weken na
aanvang van de opleiding krijgt de student een tutor toegewezen en wordt hierover bericht."
Motivering
Het is voor studenten vaak niet inzichtelijk welke tutor aan de student is toegewezen. Het aanpassen van
deze regel zou dit probleem moeten oplossen.
Toevoeging
"De opleiding geeft aan waar een nieuwe tutor kan worden aangevraagd."
Motivering
Het is op dit moment niet duidelijk waar de student een andere tutor kan aanvragen indien de student
gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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