
m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
Faculteitsbureau 

Decaan 

Postbus 15804 
1001 NH Amsterdam 

T 020 5255820 

Facultaire Studentenraad 
t.a.v. Evi de Rover 
voorzitter 

per mail: evi.fsr.fmg@gmail.com 

Datum 

9 mei 2019 
Contactpersoon 
Sterre Minkes 

Bijlage 

1 
Ons kenmerk 

fmg19u0056 
E-mail 

s.minkes@uva.nl 
Onderwerp 
Schriftelijke reactie decaan op voorlopige instemmingsbesluiten FSR op de concept OER' en van de 
FMG 

Geachte Raad, 

Donderdag 9 mei 2019 hebben wij met de onderwijsdirecteuren gesproken over de voorlopige 
instemmingsbesluiten van de FSR op de concept OER-en van de FMG (d.d. 8 april 2019) en indirect 
over de eerder gestuurde adviezen van de FSR ( d.d. I 1 maart 2019 en 13 maart 2019) en de 
afspraken die n.a.v. van deze adviezen zijn gemaakt. 
Tijdens dit overleg heeft u, op basis van de afspraken die we met u hebben gemaakt tijdens de 
vooroverleggen, ingestemd met de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) van de FMG. Een 
overzicht van de gemaakte afspraken is in de bijlage opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. A. H. Fischer, 
Decaan 

cc: fmg@studentenraad.nl, s.minkes@uva.nl, a.h.fischer@uva.nl 



Bijlage afspraken OER-en 2019-2020 

Afspraken deel A en BOER-en (bachelor en master): 
- De OERen worden extra gecontroleerd op genderneutrale bewoording, en zo nodig aangepast. 
- Verschillen becijfering in deel B: motivatie voor keuze van domein wordt opgenomen in de 
toelichting van de OER (volgend academisch jaar). 
- Bij artikel Al.2 wordt de volgende zinssnede opgenomen: 'Zie voor begripsbepalingen ook deel B 
van deze regeling'. 
- Artikel A.3.1 lid 2, wordt niet aangepast, we volgen de model OER. 
- Artikel A.4.2 lid 5, laat FSR als punt vallen. 
- In de toelichting van de OER bij artikel 4.3 mondelinge tentamens wordt opgenomen: 'Toelichting 
nav advies FSR FMG '18-'19; Het verzoek van de student en de goedkeuring van de examinatoren, 
voor het maken van een geluidsopname, zoals in lid 2 van artikel 4.3 staat beschreven is een vereiste 
in verband met de AVG. Een dergelijke verzoek wordt in principe altijd gehonoreerd.' 
-Artikel A.4.5 lid 4, 'redelijk termijn', in alle OER-en staat dit in deel B nader gespecifieerd. 
- Artikel A.4.9 lid 1, digitaal tentamen (inzage recht), staat reeds in de OER-en opgenomen, lid 6 van 
artikel A4.9, conform model OER. 
- Artikel A.6.4 lid 3, volgt uit artikel 2.1 uitvoeringsbesluit WHW. 
- De Engelse vertaling van de OER-en zullen opgesteld worden nadat de OER-en zijn vastgesteld. De 
vertaling van de OER is ter informatie. De Nederlandse versie van de OER is bindend. Indien een OER 
in het Engels is opgesteld en vastgesteld is deze bindend en de Nederlandse vertaling ter informatie. 

Communicatiewetenschap 
T.a.v. OER artikel 84.3 lid 1 en 2 (bachelor) 
Het advies van de FSR om de verwijzing 'toetsen/examens' aan te passen wordt gedeeltelijk 
overgenomen. De verwijzing wordt veranderd naar 'toetsen'. Het begrip 'toets' omvat tevens het 
begrip 'tentamen' (zie de begripsbepalingen in artikel Bl.1). 

T.a.v. OER Artikel B.3.4 lid 3 (master) 
Het advies van de FSR om de veranderingen gelijk aan harmonisatiemodel te wijzigen, zodat er een 
eenduidige lijn is binnen de masteropleidingen van het domein Communicatiewetenschap is 
overgenomen. Het artikel is conform harmonisatiemodel. 

T.a.v. artikel B.4.7 lid 5 (master en Research Master) 
Het advies van de FSR om meer verduidelijking van het artikel is overgenomen. Bij zowel de OER 
Master als OER Research Master is het woord 'result' aangepast naar 'the result of the first 
attempt'. 

Pedagogische- en Onderwijswetenschappen {n.a. v. gesprek met de FSR d.d. 04-04-2019) 
T.a.v. OER BA PW & OW artikel 81.1 lid f 
Voorstel om wijziging van definities centraal te laten verlopen. De FSR was hiermee akkoord. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel 81.3 
Het vermelden van afstudeerrichtingen is hier onnodig omdat het de bacheloropleidingen betreft. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel 83.3 lid 2 
De pagina waar naar gelinkt wordt bestaat niet en dit zal aangepast worden. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel B4.2 



Werkvorm, de toetsvorm en de mogelijke aanwezigheidsplicht van de vakken zijn opgenomen in de 
studiehandleiding, zie artikel B.5.2. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel B4.4 lid 3 
De woorden "zonder expliciete goedkeuring" maakt dit een lastig lid om te begrijpen. De FSR heeft 
een voorstel gedaan dit te wijzigen. Dit lid zal worden aangepast, de nieuwe formulering betreft: 
Deze onderdelen kunnen zonder goedkeuring van de examencommissie worden gekozen uit alle 
tweede- en derdejaarsonderdelen van bacheloropleidingen binnen de Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel B4.7 
Voorstel van de FSR om het artikel 'Studeren in het buitenland' te noemen omdat het op die manier 
beter de lading van het artikel dekt. Dit voorstel zal worden overgenomen. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel BS.5 lid 2 
De gevraagde nuance is al te vinden in dit lid. Er staat 'Studenten die hieraan niet voldoen kunnen 
van deelname worden uitgesloten'. Of dat ook gaat gebeuren is afhankelijk van 
omstandigheden/reden. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel BS.6 lid 1 
De FSR adviseert een overzicht van de vakken/practica met een aanwezigheidsplicht op te nemen. 
Hiervoor verwijzen we naar artikel B.1.1 begripsbepalingen G; 'inspanningsverplichting'. De FSR 
geeft aan hier akkoord mee te zijn. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel BS.9 lid 4 
De FSR geeft aan dat de terminologie in dit lid erg verwarrend samenhangen. De EC en OC hebben 
dit punt ook meegeven. Dit lid zal worden aangepast aan de hand van de voorstellen van de EC en 
OC. De formulering wordt dan: Wanneer de toetsing van een module afzonderlijke dee/toetsen 
omvat en studenten missen één van de dee/toetsen, kunnen deze dee/toetsen niet worden herkanst. 
De student kan dan meedoen aan de herkansing van de gehele toets. Een herkansing van een toets 
bestrijkt altijd dezelfde materie als de oorspronkelijke toets (wanneer er geen gebruik wordt gemaakt 
van dee/toetsen) of meerdere toetsen samen. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel BG.1 lid 1&3 
Op advies van de FSR wordt de verandering met betrekking tot de ingangseisen en slagingseisen van 
het honourstrack teruggedraaid. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel BG.1 lid 6 
De FSR merkte op dat er geen overzicht van disciplinaire honoursvakken is opgenomen. Dit is in 
eerdere jaren ook niet gedaan en de opleiding ziet geen reden om dit aan te passen (de studenten 
kunnen altijd goed een keuze maken). De FSR geeft aan hiermee akkoord te zijn. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel B7.1 lid 2 
De FSR merkt op dat er nauwkeuriger doorverwezen kan worden. De opleiding kan zich hier heel 
goed in vinden en de doorverwijzing in dit lid wordt aangepast. 

T.a.v. OER BA PW & OW artikel B7.1 lid 4 
In dit lid wordt gesproken over 'geldende facultaire begeleidingsnormen' en deze kunnen moeilijk 
worden gecontroleerd. Daarom wordt dit lid aangepast waarbij verwezen worden naar de 
onderwijsnormen binnen onze eigen afdeling. 

T.a.v. OER BA OW artikel BS.8 lid 3 



De FSR vraagt zich af waarom dit lid is geschrapt omdat het een lid betreft met toegevoegde waarde. 
Deze is echter geschrapt in artikel B5.8 omdat deze is opgenomen in nieuw artikel B.5.9. 

T.a.v. OER MA RESMA artikel B5.2 lid m 
Naast een referentie naar de Fraude en Plagiaatregeling Studenten UvA adviseert de FSR een 
referentie naar de OER toe te voegen. Naar aanleiding van dit advies wordt in de standaardversie 
van alle Course Manuals en studiehandleidingen een linkje opgenomen naar de desbetreffende OER. 

T.a.v. OER MA RESMA artikel B5.4 lid 2 
De gevraagde nuance is al te vinden in dit lid. Er staat 'Studenten die hieraan niet voldoen kunnen 
van deelname worden uitgesloten'. Of dat ook gaat gebeuren is afhankelijk van 
omstandigheden/reden. 

T.a.v. OER MA RESMA artikel B5.13 lid 2 
De FSR vraagt zich af waarom de verdere uitleg over colloquiumpunten enkel is opgenomen in de 
master OER van de RESMA. Dit kan echter niet worden aangepast omdat het een verschillende 
manier van registratie betreft, het gaat hier om 18 punten in totaal en niet per categorie. De FSR 
geeft aan hiermee akkoord te zijn. 

T.a.v. OER MA PW artikel B.1.1 
De FSR zou graag de toevoeging van het begrip 'practicum' willen zien. Dit is echter al opgenomen 
en wel in artikel A.1.2. begripsbepalingen, K: praktische oefening. 

T.a.v. OER MA PW artikel B.5.2 lid m 
Naast een referentie naar de Fraude en Plagiaatregeling Studenten UvA adviseert de FSR een 
referentie naar de OER toe te voegen. Naar aanleiding van dit advies wordt in de standaardversie 
van alle Course Manuals en studiehandleidingen een linkje opgenomen naar de desbetreffende OER. 

T.a.v. OER MA PW artikel B.5.4 lid 2 
De gevraagde nuance is al te vinden in dit lid. Er staat 'Studenten die hieraan niet voldoen kunnen 
van deelname worden uitgesloten'. Of dat ook gaat gebeuren is afhankelijk van 
omstandigheden/reden. 

T.a.v. OER MA OW artikel B.1.1 
De FSR zou graag de toevoeging van het begrip 'practicum' willen zien. Dit is echter al opgenomen 
en wel in artikel A.1.2. begripsbepalingen, K: praktische oefening. 

T.a.v. OER MA OW artikel B.4.3 lid 2 
De woorden "zonder expliciete goedkeuring" maakt dit een lastig lid om te begrijpen. De FSR heeft 
een voorstel gedaan dit te wijzigen. Dit lid zal worden aangepast, de nieuwe formulering betreft: 
Deze onderdelen kunnen zonder goedkeuring van de examencommissie worden gekozen uit alle 
tweede- en derdejaarsonderdelen van bacheloropleidingen binnen de Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 

T.a.v. OER MA OW artikel B.5.2 lid m 
Naast een referentie naar de Fraude en Plagiaatregeling Studenten UvA adviseert de FSR een 
referentie naar de OER toe te voegen. Naar aanleiding van dit advies wordt in de standaardversie 
van alle Course Manuals en studiehandleidingen een linkje opgenomen naar de desbetreffende OER. 

T.a.v. OER MA LVHO artikel B.1.1 
De FSR zou graag de toevoeging van het begrip 'practicum' willen zien. Dit is echter al opgenomen 
en wel in artikel A.1.2. begripsbepalingen, K: praktische oefening. 



T.a.v. OER MA LVHO artikel B.5.2 lid m 
Naast een referentie naar de Fraude en Plagiaatregeling Studenten UvA adviseert de FSR een 
referentie naar de OER toe te voegen. Naar aanleiding van dit advies wordt in de standaardversie 
van alle Course Manuals en studiehandleidingen een linkje opgenomen naar de desbetreffende OER. 

Psychologie 
T.a.v. OER Bachelor Psychologie, Artikel B.1.1. en B.9.1. 
In artikel B.9.1. worden verdere begripsbepalingen gegeven van de begrippen "Tentamen" en 
"Toets". Om de OER overzichtelijk te houden en om het verwijzen makkelijker te maken, ziet de FSR 
FMG graag dat de definities gegeven in artikel B.9.1., worden gegeven in artikel B.1.1. 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. OER Bachelor Psychologie, Artikel B.1.3. 
De FSR adviseert de mogelijkheid om de bachelor zonder specialisatie af te ronden te verduidelijken. 
Een verwijzing naar de studieadviseur zou voldoende moeten zijn. 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. OER Bachelor Psychologie, Artikel B.4.3.1. 
De FSR FMG ziet artikel B.4.3.1. graag verduidelijkt. De EC's zijn onduidelijk geformuleerd en kunnen 
verwarrend zijn. Er kan duidelijker gemaakt worden dat de punten voor de "Tutorials Academic Skills 
and Reading and Writing Scientific Texts" onderverdeeld zijn in de andere onderwijsonderdelen. Het 
voorstel van de OC en de FSR FMG om het artikel als volgt te formuleren: 
4.3.1 Propedeuse (eerste studiejaar) 
De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. Tussen de haakjes 
staat het aantal ec dat wordt behaald middels de verplichtingen van de practicumgroepen: 
Verplichte onderdelen: 
1. Introductory Psychology and Cognition 12 ec (waarvan 2 voor de practicumgroepen) 
2. Research Methods & Statistics (RMS) 12 ec (waarvan 2 voor de practicumgroepen) 
3. Developmental Psychology 6 ec (waarvan 1 voor de practicumgroepen) 
4. Social and Work & Organisational Psychology 12 ec (waarvan 2 voor de practicumgroepen) 
5. Clinical Psychology and Brain & Cognition 12 ec (waarvan 2 voor de practicumgroepen) 
6. Tutorials Academic Skills and Reading and Writing Scientific Texts (ec: zie onderdelen 1 t/m 5) 
7. Test Theory and Practice/ Propaedeutic Thesis 6 ec 
Totaal: 60 ec 
N.B.: De practicumgroepen behelzen twee elementen: vakgerelateerde opdrachten en een training in 
wetenschappelijk denken, waarvan o.a. 5 wetenschappelijke schrijfopdrachten deel uitmaken. 

Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. OER Bachelor Psychologie, Artikel B.7.1. 
De FSR FMG adviseert de mogelijkheid tot studiebegeleiding toe te lichten. De door Sonja 
Houtkooper voorgestelde toevoeging lijkt ons voldoende: "De opleiding biedt studiebegeleiding aan 
alle studenten. De studieadviseurs hebben ruime spreekuurtijden, nl. vier uur per dag. Voor 
specialisatie- en masterstudenten is er bovendien per specialisatie/track een studieadviseur." 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. OER Bachelor Psychologie, Artikel B.9.6. 
De FSR FMG vindt dat de titel van artikel B.9.6. "Internationalisering" niet goed gekozen is. Nu er 
sprake is van een Engelstalige track, zou dit artikel beter "studeren in het buitenland" of 
"uitwisseling" genoemd kunnen worden. De FSR FMG zou dit graag veranderd zien. 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. Master Psychologie, Artikel B.1.1. en B.7.1. 



In artikel B.7.1. worden verdere begripsbepalingen gegeven van de begrippen "Tentamen" en 
"Toets". Om de OER overzichtelijk te houden en om het verwijzen makkelijker te maken, ziet de FSR 
FMG graag dat de definities gegeven in artikel B.7.1., worden gegeven in artikel B.1.1. 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. Master Psychologie, Artikel B.5.1. 
De FSR FMG adviseert de mogelijkheid tot studiebegeleiding toe te lichten. De door Sonja 
Houtkooper voorgestelde toevoeging lijkt ons voldoende: "De opleiding biedt studiebegeleiding aan 
alle studenten. De studieadviseurs hebben ruime spreekuurtijden, nl. vier uur per dag. Voor 
specialisatie- en masterstudenten is er bovendien per specialisatie/track een studieadviseur." 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. Master Gezondheidszorgpsychologie, Artikel B.1.1. en B.7.1. 
In artikel B.7.1. worden verdere begripsbepalingen gegeven van de begrippen "Tentamen" en 
"Toets". Om de OER overzichtelijk te houden en om het verwijzen makkelijker te maken, ziet de FSR 
FMG graag dat de definities gegeven in artikel B.7.1., worden gegeven in artikel B.1.1. 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. Master Gezondheidszorgpsychologie, Artikel B.5.1. 
De FSR FMG adviseert de mogelijkheid tot studiebegeleiding toe te lichten. De door Sonja 
Houtkooper voorgestelde toevoeging lijkt ons voldoende: "De opleiding biedt studiebegeleiding aan 
alle studenten. De studieadviseurs hebben ruime spreekuurtijden, nl. vier uur per dag. Voor 
specialisatie- en masterstudenten is er bovendien per specialisatie/track een studieadviseur." 
Psychologie volgt dit advies op. 

T.a.v. Research Master Psychology, Artikel B.5.1. 
De FSR FMG adviseert de mogelijkheid tot studiebegeleiding toe te lichten. De door Sonja 
Houtkooper voorgestelde toevoeging lijkt ons voldoende: "De opleiding biedt studiebegeleiding aan 
alle studenten. De studieadviseurs hebben ruime spreekuurtijden, nl. vier uur per dag. Voor 
specialisatie- en masterstudenten is er bovendien per specialisatie/track een studieadviseur." 
Psychologie volgt dit advies op. 

Sociale Wetenschappen (uit brief onderwijsdirecteuren aan FSR d.d. 05-04-2019) 
T.a.v. OER artikel B.4.6 lid 5 
Het advies van de FSR om de formulering van het Nederlandstalige artikel aan te passen aan de wijze 
van formulering in de Engelstalige OER-en zal worden overgenomen. 
De formulering wordt dan: 
De student mag zich aanmelden voor 30 EC per semester. Wanneer een student meer dan 30 EC per 
semester wil volgen, moet daarvoor eerst advies worden ingewonnen bij de studieadviseur. 

T.a.v. OER artikel B5.1, lid 4 van de Engelse OER 
Dit artikel is alleen relevant voor de bacheloropleiding Politicologie die de bacheloropleiding in zowel 
Nederlands als Engels aanbiedt (Sociologie doet dit ook, maar die opleiding heeft alle toetsing 
structureel in zowel Nederlands als Engels beschikbaar, dus daar is het niet aan de orde). 
De exacte deadline voor het aangeven is nu impliciet in de OER opgenomen, omdat in dit artikel 
staat dat het in de cursushandleiding moet staan vermeld en de cursushandleiding dient bij aanvang 
van de cursus beschikbaar te zijn. Docenten krijgen een cursushandleiding template verstrekt, zodat 
zij volledige cursushandleidingen kunnen ontwikkelen die conformeren aan de relevante bepalingen. 
Wij stellen voor om in dat template voor de opleiding Politicologie ter attentie dit aspect te gaan 



vermelden, zodat de Engelstalige docent weet dat in de cursushandleiding de procedure staat 
aangegeven voor het aanvragen van toetsing in het Nederlands. 

T.a.v. OER artikel 8.5.2 lid 2 
Zoals de FSR adviseert zal de "en/of studieadviseur" aangepast worden naar "of de studieadviseur" 
en de Engelse formulering aan de Nederlandse gelijkgetrokken worden. 

T.a.v. OER artikel 85.3 
Politicologie heeft als verplichting opgenomen dat het in de cursushandleiding moet staan wanneer 
hoorcolleges openomen worden en wanneer die beschikbaar zijn. De FSR adviseert dit voor alle 
opleidingen te verplichten. 
We willen dit advies niet overnemen, de opleiding Politicologie heeft enkele jaren geleden op eigen 
gezag dit in de OER gezet, wij voeren bij Sociale Wetenschappen als beleidslijn dat de docent 
volledige zeggenschap heeft over of hoorcolleges bij haar/zijn vak opgenomen worden en daar hoort 
dan ook bij de communicatie daarover. 

T.a.v. OER artikel 85.4, lid 3 
De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie heeft enkele jaren terug op advies van de 
opleidingscommissie besloten om intern bij bepaalde eerstejaars vakken meer te toetsen dan het 
minimum dat bij Sociale Wetenschappen in de OER is opgenomen. Dit jaar was helaas foutief die 
afwijking van de afspraak in een concept-OER opgenomen, en is er inmiddels uit geschrapt. De 
andere opleidingen vinden dat er bij vakken voldoende toetsmomenten zijn ingeroosterd volgend uit 
de huidige OER-bepalingen. 

T.a.v. OER artikel 8.5.6: 
De FSR vraagt wat consequenties zijn wanneer docent cijfer niet tijdig bekendmaakt en wat daarvoor 
de procedure is. De OER schrijft voor dat een opleidingsdirecteur in bepaalde gevallen een 
nakijktermijn van 15 werkdagen tot 20 werkdagen kan verlengen of tot 10 werkdagen kan verkorten. 
In welke gevallen dit precies kan gebeuren is niet in regelgeving te vatten, het gaat doorgaans om 
onvoorziene situaties (bij vertraging, doordat een docent uitvalt, of er een probleem is gebleken in 
de constructie van een tentamen en misschien andere berekening moet worden overwogen). De 
bepalingen die in de OER staan zijn uiteraard van een verplichtend karakter. Docenten (maar ook 
studenten en soms ondersteunende staf), dienen deze te volgen. De opleidingscommissie heeft 
onder meer de taak om te evalueren of de OER door de opleiding/door docenten wordt nageleefd. 
Wanneer het opvolgen van de na kijktermijnen bij een opleiding of individuele docent problematisch 
is, dan kan de opleidingscommissie de opleidingsdirecteur hierover ter verantwoording roepen. De 
opleidingsdirecteur heeft de taak om erop toe te zien dat docenten bekend zijn met de voor de 
onderwijspraktijk gelden regels en dat zij die implementeren. 
Omdat het belangrijk is dat de na kijktermijnen worden opgevolgd, is er op voorspraak van de 
Centrale Studentenraad nu in de concept-OER de volgende bepaling opgenomen die dit 
onderstreept: 
Art. A.4.4. De examinator draagt zorg voor het naleven van de nakijktermijn. 
Wij hopen dat de FSR dit net als ons en de CSR voldoende vindt. 


