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1. 

Rol URaad:  
Status agendapunt: 

• Ter informatie 
o Ter advisering 
o Ter instemming 
o Anders: 

 
 
 
2. 

Naam gremium: CvB, CvB-D 
Datum behandeling: resp. 11 januari, 20 januari 2010 

Eerder behandeld in:  

Naam agendapunt: Richtlijn OER 
Conclusie toen: Met inachtneming van een aantal opmerkingen die verwerkt worden in een 
volgende versie is besloten de Richtlijn OER nu ter informatie voor te leggen aan de 
Universiteitsraad (03-03-10; op 10 februari te bespreken in de commissievergadering UR-OOS) 

 
 
3. 
De gemeenschappelijke OER is onder meer het resultaat van de opdracht: vereenvoudiging van de 
regelgeving voor bacheloropleidingen met het oog op eenduidigheid naar alle studenten en meer 
efficiëntie in de ondersteuning. De implementatie van deze richtlijn wordt ondersteund door de uitrol 
van Osiris. 

Toelichting/samenvatting: 

 
Tbv studiejaar 200-2010 is een eerste Richtlijn OER door het CvB uitgevaardigd. Die kon niet door 
alle faculteiten volledig overgenomen worden. In de afgelopen maanden is de richtlijn OER aangepast 
om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de commentaren en adviezen vanuit de faculteiten en 
diensten. Ook vanuit de Osiris werkgroepen zijn met het oog op de uitvoerbaarheid suggesties 
gedaan ter verbetering.  
 
De Richtlijn OER is thans ook voorzien van een toelichting. 
 
 
4. (Voorgenomen) besluit CvB
De Richtlijn OER ligt in de URaad ter informatie en discussie voor. Het College van Bestuur vindt het 
van belang dat de UR haar input kan leveren, welke meegenomen zal worden in het vervolg van dit 
proces. Tevens zal deze Richtlijn OER opinerend worden besproken met leden van de faculteitsraden.  

: 

De verschillende op- en/of aanmerkingen zullen in een volgende versie worden opgenomen. 
De definitieve versie zal t.z.t. indien gewenst aan de UR ter informatie worden voorgelegd. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GRIFFIE URaad:  (door griffie UR in te vullen)  

o Nee. 
Eerder in URaad aan de orde geweest? 

o Ja, op  



Conclusie toen: 
 
Nadere toelichting:  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

(Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 


