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Behandeling OER-en in opleidingscommissies

Aan de griffiers van de opleidingscommissies EWI,
Beste collega’s,
Voor jullie informatie.
Op 30 maart a.s. zal naar verwachting de BSc‐Romp OER in de UR worden behandeld en hopelijk goedgekeurd.
(Een Engelstalige versie zal dan na ongeveer 1 week beschikbaar zijn)
Vervolgens zal deze BSc‐Romp OER in het decanen overleg worden besproken en zal hen worden verzocht zorg te
dragen voor aanvulling met de opleidingsspecifieke delen.
De opleidingsdirecteuren/coördinatoren zullen deze opstellen.
De volgende stap zal dan zijn dat de Richtlijn met de concept opleidingsspecifieke delen ter advies aan de
opleidingscommissies en ter informatie aan de examencommissies zal worden aangeboden.
Eventueel commentaar zal door de opleidingsdirecteuren worden verwerkt waarna de complete OER, inclusief
advies van de OLC aan de decaan, aan de FR zal worden aangeboden op 23 mei a.s.
In de FR‐vergadering van 3 juni a.s. zullen alle OERen (incl. MSc) worden besproken.
Zouden jullie gelet op bovenstaande willen kijken of deze procedure valt in te plannen in het vergaderschema van
de diverse OLC’s.
Waar nodig zou ik jullie willen verzoeken het vergaderschema zodanig aan te passen dat bespreking in de OLC’s
mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Jolanda

Jolanda van Laar
Hoofd Bureau Onderwijsbegeleiding
Afwezig: woensdag
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