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Betreft: instemming Model OER 17-18
De Gezamenlijke Vergadering heeft het bovengenoemde instemmingsverzoek met betrekking tot de
Model OER ontvangen en besproken met het College van Bestuur op 28 september 2016 en 26
oktober 2016.
Zoals mondeling ter vergadering op 23 november 2016 is gemeld, is de GV verheugd het college te
kunnen mededelen dat, in vervolg op haar brieven aan het college van 30 september 2016 en 31
oktober 2016 en de definitieve schriftelijke reactie van het college van 15 november 2016, zij heeft
besloten om alsnog in te stemmen met de Model OER 17-18, onder de volgende afspraken:
1. Er komt voor het academisch jaar 2017-2018 een generieke ontheffing van de 10-daagse
nakijktermijn voor vakken die afsluiten met (a) een tentamen met meer dan 50% open vragen
en (b) papers, waarbij de nakijktermijn in deze gevallen maximaal 15 dagen bedraagt. Indien
een faculteit deze ontheffing aanvraagt, zal dit door het College van Bestuur zonder pardon
worden goedgekeurd. Daarmee wordt de nakijktermijn in de facultaire OER van 2017-2018
vastgesteld.
2. Bij de toezending van de MOER 2017-2018 aan de faculteiten wordt deze generieke
ontheffing bekend gemaakt middels een begeleidend schrijven. In dit begeleidend schrijven
krijgen faculteitsbesturen de opdracht om de mogelijkheid tot een generieke ontheffing te
bespreken met de decentrale medezeggenschap en onder de aandacht te brengen van
afdelingshoofden, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren en hoogleraren. De GV
ontvangt een kopie van dit begeleidend schrijven dat zij mag delen met de facultaire GV’s
en/of opleidingscommissies.
3. De GV wordt betrokken bij de evaluatie van de Bachelor- en Masterrichtlijn, en behoudt bij
een eventuele herziening daarvan haar rechten zoals afgesproken in 2014. De evaluatie van
de Bachelor en Masterrichtlijn vindt plaats middels het proces en tijdpad dat door het college
is aangeboden aan de GV. Daarbij dient aanvullend aangetekend te worden dat de
bespreking van een eventuele gedeeltelijke verruiming van de nakijktermijn in dit kader ook
plaats zal vinden op de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der
Godgeleerdheid en de Faculteit der Geneeskunde. In het door het college aangeboden
voorstel voor de evaluatie van de Bachelor en Masterrichtlijn werd deze bespreking allereerst
beperkt tot de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de Faculteit der Economische
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Wetenschappen en Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Na opmerkingen
hierover vanuit de GV-commissie Onderwijs & Onderzoek heeft Mareanne Karssen, namens
de rector magnificus, vervolgens per e-mail toegezegd dat ook Faculteit der
Geesteswetenschappen, Faculteit der Godgeleerdheid en Faculteit der Geneeskunde in de
bespreking worden meegenomen. Wegens tijdsdruk kon dit niet meer worden verwerkt in het
evaluatievoorstel dat door de GV op 23 november 2016 is besproken. Omwille van het feit dat
de GV het proces rondom de vaststelling van de MOER wil versnellen, vertrouwt zij echter
hierbij op de toezegging van de rector per e-mail in plaats van procedureel af te wachten op
een nieuw, uitgebreider voorstel waarin de faculteiten Geesteswetenschappen,
Godgeleerdheid en Geneeskunde ook daadwerkelijk schriftelijk zijn opgenomen.
4. Indien uit de evaluatie van de Bachelor en Masterrichtlijn blijkt dat er behoefte is aan een
verruimde nakijktermijn voor tentamens met meer dan 50% open vragen en papers, zal dit
onverbiddelijk worden doorgevoerd in de MOER 2018-2019.
Daarnaast heeft de rector magnificus in de overlegvergadering van 28 september 2016 aan de GV
toegezegd het volgende op te nemen in de Model OER 17-18.
1. Aan artikel 3.5.2 van de Model OER voor masteropleidingen, omtrent de ingangseisen voor
Engelstalige masteropleidingen, wordt toegevoegd dat alle Engelse bacheloropleidingen
gevolgd in Nederland ook volstaan als graadmeter voor een voldoende beheersing van de
Engelse taal.
2. In artikel 6.5 van de Model OER wordt een verwijzing opgenomen naar de nieuwe VU-richtlijn
omtrent functiebeperking.
Instemming met de Model OER 17-18, onder de genoemde vier afspraken en twee toezeggingen van
de rector magnificus, laat onverlet dat de GV instemming behoudt op de Model OER 18-19.
De GV wil het college, tenslotte, danken voor de constructieve overleggen die er toe hebben geleid
dat zij alsnog in kan stemmen de Model OER 17-18. De GV hoopt dat haar betrokkenheid bij het
evaluatieproces van de Bachelor en Masterrichtlijn in eenzelfde harmonie zal verlopen.
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