
  
 

Pagina 1 van 4 

 

 
Notulen van de OER Overleg Vergadering (OV) met de decaan en de OWI's  

Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

Datum en tijd: 20-04-2017, 14:30-16:30 uur 

Locatie: REC-C3.07 5 

Aanwezig faculteitsbestuur/-bureau:  Hans Brug, Sterre Minkes.  

Aanwezig FSR FMG:  Aldert van Dam, Jorrit Kruithof, Eva Verschuur, 

Bing Gagliardi, Sam Selling, Sacha Palies, 

Isene Boudrie, Ilvy van der Steen, 

Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sophie 

van Gentevoort.  

Aanwezig OWI's  Martine van Selm (College CW), Mieke 

Sillekens (CW), Edith Smit (Graduate School 

CW), Erna van Hest (C POWL), Peter de Jong 

(GS POWL), Ingmar Visser (C Psychologie), 

Richard van der Wurff (C SW), Annette 

Freyberg-Inan (GS SW). 

Voorzitter:  Guinevere Simpson.  

Notulist: Racquelle Bannink.  

1. Opening en vaststellen agenda 

Guinevere opent de vergadering om 14:32. 

2. Mededelingen 

De decaan heeft een punt van orde: het kan het zijn dat er OWI's de zaal verlaten wanneer de 

betreffende OER is besproken. 10 

3. Onderwerp 1: OER Deel A  

Standpunt FSR: 

Mondeling afleggen tentamens: de FSR ziet niet een direct probleem in de huidige regels, 

maar wil een procedureel gat opvullen. Deze wijziging is vooral bedoeld om een student, 

indien dit gebeurt, een poot om op te staan te geven. Het lijkt de FSR fijn als mondelinge 15 

tentamens ook 'in te zien', ofwel na te luisteren zijn na het tentamen.  

Functiebeperking: de raad wil dat studenten met een chronische beperking niet ieder 

jaar een bewijs hoeven in te leveren. 

Standpunt decaan:  

Beide punten zijn eerder besproken en de decaan is bereid beide wijzigingen over te nemen.  20 

 “Bij het afnemen van een mondeling tentamen is een tweede examinator aanwezig, tenzij de 

examencommissie anders heeft bepaald. Op verzoek van de student, en met goedkeuring van 

de examinatoren, kan er een geluidsopname worden gemaakt. Deze geluidsopname wordt 

bewaard door de universiteit.” 



  
 

Pagina 2 van 4 

 

 25 

“Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt alleen in behandeling genomen als hierbij een 

aanbeveling van een studentendecaan wordt gevoegd. De aanbeveling mag niet ouder zijn dan 

twaalf weken en is mede gebaseerd op een recente verklaring van een arts of BIG-

geregistreerd psycholoog. In geval van een chronische beperking hoeft de aanbeveling slechts 

eenmalig te worden verstrekt.” 30 

 

4. Onderwerp 2: OER Deel B: Psychologie 

Standpunt FSR: 

De FSR heeft besloten dit jaar in grote lijnen mee te gaan met het advies van de OC's. De OC 

psychologie is positief over deze OER. De FSR ziet geen reden om van dit advies af te 35 

wijken.  

Ingmar Visser bedankt de FSR voor het constructieve gesprek met het domein.  

5. Onderwerp 3: OER Deel B: POWL 

Standpunt FSR: 

Tentamengelegenheid: POWL is het enige FMG domein met herkansingen in augustus. 40 

Aangezien de zomervakantie in juli begint ziet de raad graag dat er geen standaard 

herkansingen meer plaatsvinden in augustus. De raad is wel akkoord met uitzonderingen voor 

een overgangsregeling. 

Vaststellen bekendmaken uitslag: bij POWL is de nakijktermijn voor herkansingen 5 

werkdagen voor de herkansing plaatsvindt, bij andere domeinen is dit 10 werkdagen. Indien 45 

organisatorisch mogelijk, wil de FSR dat POWL voor het eerste jaar ook 10 dagen gaat 

hanteren. Volgens de FSR moet een student de kans krijgen om zich voldoende voor te 

bereiden voor een herkansing en om het BSA te halen. 

De FSR vindt het heel fijn dat het advies wordt overgenomen en is akkoord met het 

voorstel van POWL. De raad ontvangt graag nog een overzicht van de termijnen van POWL 50 

tentamens in blok 6.  

Standpunt POWL: 

Tentamengelegenheid: Erna van Hest is akkoord en formuleert de wijziging voor de OER: 'Er 

vinden geen tentamens plaats in augustus, met als uitzondering tentamens die worden 

gepland in het kader van een overgangsregeling'.  55 

Vaststellen bekendmaken uitslag: POWL is akkoord met de wijziging naar 10 dagen 

voor eerstejaars, behalve voor blok 6 (in jaar 1). Tentamens in blok 6 vinden eind juni plaats. 

Het is belangrijk dat docenten tijd hebben om de tentamens na te kijken. Als er geen 

herkansing in augustus plaatsvindt, is organisatorisch 10 werkdagen niet haalbaar. 

Actiepunt:  60 

20170420-1: De decaan komt tegemoet aan de wijzigingen voor de bekendmaking van de 

uitslag van tentamens naar 10 dagen, behalve voor blok 6 (in jaar 1), en komt met een 

terugkoppeling van de termijnen van POWL tentamens in blok 6 (in jaar 1). 

6. Onderwerp 4: OER Deel B: Communicatiewetenschap 
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Standpunt FSR: 65 

De FSR wilde de term 'kalenderdagen' veranderen naar 'werkdagen'. Uit gesprekken met het 

domein bleek dat moeilijk te veranderen door de kerstvakantie. Samen met de OWI's is de 

FSR tot conclusie gekomen om 'werkdagen' aan te houden, maar duidelijk aan te geven dat de 

kerstvakantie een uitzondering is. 

Standpunt CW: 70 

CW is akkoord met de wijziging van de FSR in het conceptadvies: 'werkdagen, met 

uitzondering van de kerstvakantie'.  

Het artikel wordt als volgt: “1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk of 

anderszins examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen 20 werkdagen 

na de dag waarop het is afgelegd en voorziet de onderwijsadministratie van de gegevens die 75 

nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. De directeur kan in bijzondere gevallen 

toestaan dat van deze termijn wordt afgeweken. De uitslag moet in geval van een herkansing 

minstens 10 werkdagen voor een mogelijke herkansing bekend worden gemaakt. Dit geldt 

met uitzondering van de kerstvakantie waar 14 kalenderdagen worden gehanteerd. Indien er 

binnen een onderdeel meerdere deeltentamens worden afgenomen, dient de uitslag van het 80 

deeltentamen minstens 5 werkdagen voor een volgend deeltentamen bekend te worden 

gemaakt.” 

7. Onderwerp 5: OER Deel B: Sociale Wetenschappen 

Standpunt FSR: 

Toetsbeleid: de OC GPIO en de FSR willen graag dat toetsmomenten van 12-punts vakken 85 

voor eerstejaars GPIO vanaf 30% verplicht te herkansen zijn, in plaats van de verplichting 

vanaf 40%. Door de curriculum herziening van volgend academisch jaar komen er meer 12-

punts vakken voor eerstejaars. De FSR maakt zich zorgen over de mogelijkheid van nieuwe 

studenten om het BSA te halen. Met deze wijziging wil de FSR klachten voorkomen. 

Aangezien studenten recht ontlenen aan de OER, wil de raad dat de uitzondering voor het 90 

eerste jaar GPIO hierin wordt vastgelegd. Om te zien waar in het huidige curriculum de 

valkuilen liggen voor het halen van het BSA ontvangt de FSR graag van het domein SW het 

jaarverslag van de BSA-commissie.  

OER bachelor Politicologie: de FSR heeft alleen de Engelstalige versie van de OER 

ontvangen. Aangezien er veel Nederlandstalige Politicologie studenten zijn, willen de OC en 95 

FSR tevens een Nederlandse OER. 

Standpunt SW: 

Toetsbeleid: Richard van der Wurff stelt dat er nu veel toets- en herkansingsmogelijkheden 

zijn en dat studenten Sociale Geografie de beste BSA resultaten halen van het domein. Uit een 

recentelijk uitgevoerd onderzoekje binnen de opleiding blijkt dat er geen speciale 100 

struikelvakkenzijn. Ook uit de cijfers van de BSA-commissie van het CSW kan opgemaakt 

worden dat juist de opleiding Sociale Geografie de afgelopen jaren de meest positieve BSA-

statistieken laat zien. Het overzichtje dat recentelijk ook naar de FSR is gestuurd van de 

aantallen toetsmomenten over de verschillende opleidingen, laat zien dat bij SGPL al meer 
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toetsmomenten zijn dan het minimum aantal momenten dat de OER voorschrijft. Volgens 105 

Richard van der Wurff is er dus geen probleem. 

Richard van der Wurff wil niet in de OER de 40% regeling veranderen. De regel is 

voortgekomen uit gesprekken met alle examencommissies, opleidingsdirecteuren en OC's en 

sommige OC's zijn tegen de voorgestelde wijziging. Opleidingen kunnen variëren op deze 

regel, wat GPIO in praktijk al doet. Met GPIO is afgesproken dat de opleidingsdirecteur erop 110 

zal toezien dat de toetsing van eerstejaarsvakken volgend jaar conform de FSR- en OC-wens 

plaats vindt. In deze notulen wordt vastgelegd dat in alle 12-punts vakken van GPIO bij 

toetsmomenten vanaf 30% een herkansingsmogelijkheid wordt geboden. Richard van der 

Wurff wil nog wel eens goed kijken naar studiesucces en beleid daarvoor en hierover met de 

FSR in gesprek. Richard van der Wurff stuurt het jaarrapport BSA van CSW aan de raad. 115 

OER bachelor Politicologie: Als de OER van Politicologie is vastgesteld, zal er ook een 

Nederlandstalige variant van de OER worden geschreven. De opleiding gaat advies inwinnen 

over welke van de OER'en informatief en welke rechtsgeldig is.  

Procesvoorstel decaan: De opleidingsdirecteur Sociale Geografie en Planologie zorgt ervoor 

dat bij GPIO de afspraak opgevolgd wordt. De FSR mag de faculteit-brede discussie op basis 120 

van het studiesucces rapport openen. 

Toezeggingen: Voor eerstejaars GPIO is er nu verplicht een herkansing bij toetsen vanaf 30%. 

Het domein SW stuurt het rapport BSA. Het domein SW informeert de FSR over de 

voortgang van de OER Politicologie, met betrekking tot de Nederlandstalige versie en de 

rechtsgeldigheid.  125 

8. W.v.t.t.k. 

Geen. 

9. Rondvraag en sluiting 

De decaan is tevreden over het verloop van het OER proces en de vergadering, de 

samenwerking was erg prettig. De FSR is het hiermee eens en voegt toe dat de domeinen veel 130 

nuttige informatie hebben gegeven gedurende het hele proces. 

Guinevere sluit de vergadering om 15:05. 


