Errata en aanvullingen bij Onderwijs en Examenregeling. 03-02-10
Bij enkele artikelen in de Onderwijs en examenregeling zijn correcties te melden:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 lid 1
In de opleidingsspecifieke bijlage zijn met betrekking tot de opleiding tenminste geregeld de punten zoals
opgenomen in artikel 7.13, lid 2, WHW.
Wordt:
In de opleidingsspecifieke bijlage zijn met betrekking tot de opleiding tenminste geregeld de punten zoals
opgenomen in artikel 7.13, lid 2, a t/m l, WHW.
Artikel 3
De beoogde doelen en eindtermen (art. 7.13 lid 2 sub b, WHW) worden per opleiding in de
opleidingsspecifieke bijlage opgenomen.
Wordt:
De doelen en eindtermen (art. 7.13 lid 2 sub c, WHW) zijn per opleiding in de opleidingsspecifieke bijlage
opgenomen.
Verwijderd: “beoogde”
Artikel 5 lid 3
De student kan zijn studieplan aanpassen na overleg met de studieadviseur.
Wordt:
De student kan na de termijn als bedoeld in lid 1, tweede zin, zijn studieplan aanpassen na overleg met
de studieadviseur.
Artikel 6 lid 3
De studieadviseur begeleidt de student en geeft de student advies dient over zaken die de studie betreffen
of desgewenst over persoonlijke aangelegenheden. Tevens maakt de studieadviseur de student attent op
faciliteiten voor specialistische vormen van begeleiding binnen of buiten de universiteit.
Wordt:
De studieadviseur begeleidt de student en geeft de student advies over zaken die de studie betreffen of
desgewenst over persoonlijke aangelegenheden. Tevens maakt de studieadviseur de student attent op
faciliteiten voor specialistische vormen van begeleiding binnen of buiten de universiteit.
Verwijderd: “dient”
Artikel 6 lid 4
de
Binnen 20 werkdagen nadat de resultaten van de 2 tentamenperiode bekend zijn, bespreekt de
studieadviseur met de student het te verwachten advies aan het eind van het eerste verblijfsjaar. De
prestaties en de omstandigheden van de student worden hierbij in aanmerking genomen.
Wordt:
ste
Binnen 20 werkdagen nadat de resultaten van het 1 semester bekend zijn, geeft de studieadviseur aan
de student een advies vooruitlopend op het te verwachten advies aan het eind van het eerste verblijfsjaar.
De prestaties en de omstandigheden van de student worden hierbij in aanmerking genomen.
Artikel 7 lid 2
Op basis van een gesprek met studieadviseur en/of de studentendecaan wordt in overleg met de student
vastgesteld welke aanpassingen voor deze student het meest doeltreffend geacht worden. Bij het treffen
van aanpassingen dient het bereiken van de eindtermen te zijn gewaarborgd.
Wordt:
Op basis van een gesprek met studieadviseur en/of de studentendecaan wordt in overleg met de student
verkend welke aanpassingen voor deze student het meest doeltreffend geacht worden. Bij het treffen van
aanpassingen dient het bereiken van de eindtermen te zijn gewaarborgd.
Artikel 7 lid 3
Op basis van het onder a. bedoelde gesprek stelt de student in overleg met de studieadviseur of
studentendecaan een schriftelijk verzoek tot verlening van aanpassingen op.
Wordt:
Op basis van het onder 2. bedoelde gesprek stelt de student in overleg met de studieadviseur een
schriftelijk verzoek tot verlening van aanpassingen op.
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Artikel 7 lid 4
Het verzoekschrift wordt, zo mogelijk drie maanden voordat de student zal deelnemen aan onderwijs,
tentamens en praktische oefeningen, ingediend bij de faculteitsdecaan.
Wordt:
Het verzoekschrift wordt, zo mogelijk drie maanden voordat de student zal deelnemen aan onderwijs,
tentamens en praktische oefeningen waarvoor de aanpassing bedoeld is, ingediend bij de decaan.
Verwijderd: “faculteits”

Artikel 7 lid 6
De decaan beslist binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst, of zoveel eerder als de urgentie van
de aanvraag noodzakelijk maakt, over de toewijsbaarheid van het verzoek bedoeld in lid 2, en stelt de
student en de betrokken studieadviseur van zijn oordeel in kennis.
Wordt:
De decaan beslist binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst, of zoveel eerder als de urgentie van
de aanvraag noodzakelijk maakt, over de toewijsbaarheid van het verzoek bedoeld in lid 3, en stelt de
student en de betrokken studieadviseur van zijn oordeel in kennis.

Artikel 8 – Inschrijving, frequentie, tijdvakken en inzage proef- en/of oude tentamens
Wordt:
Artikel 8 – Inschrijving, frequentie, tijdvakken
Artikel 16 lid 3
Het bachelorexamen heeft een studielast van 180 EC.
Wordt:
De bacheloropleiding heeft een studielast van 180 EC.

Artikel 22 lid 1
Bij wijziging van deze regeling stelt de decaan zo nodig een overgangsregeling vast en bepaalt de
geldigheidsduur van de overgangsregeling.

Wordt:
Bij wijziging van deze onderwijs- en examenregeling stelt de decaan zo nodig een overgangsregeling vast
en bepaalt de geldigheidsduur van de overgangsregeling.

Artikel 22 lid 2
De overgangsregeling maakt deel uit van deze regeling
Wordt:
De overgangsregeling maakt integraal deel uit van de regeling als bedoeld in lid 1.

Artikel 22 lid 3,c
de wijze waarop een vervallen practicum of project voor het laatst gedaan kon worden, uitgevoerd en
beoordeeld kan worden.
Wordt:
de wijze waarop een vervallen practicum of project voor het laatst kon worden gedaan, uitgevoerd en
beoordeeld.
Verwijderd: “kan worden”

Artikel 22 lid 4
De examencommissie kan in bijzondere gevallen in positieve zin voor de student afwijkingen van het in de
overgangsregeling bepaalde toestaan.
Wordt:
De examencommissie kan in bijzondere gevallen in positieve zin voor de student afwijken van hetgeen in
de overgangsregeling als bedoeld in lid 1 is bepaald.
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