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Concept Richtlijn OER

Geachte College,
Onlangs ontving de URaad van u de Concept Richtlijn OER ter informatie. Graag geven wij u
hierbij onze reactie.
Uitgangspunt Richtlijn OER
De URaad deelt uw mening dat het zinvol is tot een gezamenlijke OER te komen voor alle
opleidingen van de UT. Ook de URaad is van mening dat studenten die aan de UT studeren,
zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten dienen te hebben, ongeacht de opleiding die zij
volgen. Dat het college hiertoe een richtlijn OER uitvaardigt, kan de URaad dan ook begrijpen.
Medezeggenschap
Volgens artikel 9.38 WHW dient de decaan voorafgaande instemming te hebben van de FR bij
het vaststellen van de OER, o.a. de artikelen 7.13 lid 2, onderdeel h t/m u. In deze artikelen
wordt ondermeer het aantal tentamens (lid 2, onderdeel h) als ook de studiebegeleiding (lid 2,
onderdeel u) genoemd. In de toelichting op de Richtlijn geeft u aan dat op deze richtlijn geen
decentrale medezeggenschap mogelijk is. Het ligt volgens de URaad voor de hand dat,
aangezien u de zeggenschap over enkele artikelen van de OER op centraal niveau belegt, de
medezeggenschap over deze artikelen ook op centraal niveau komt te liggen. Daarom
verzoeken wij u om de richtlijn OER voor advies en instemming voor te leggen aan de URaad.
Art 5, Studieplan
De URaad ondersteunt het idee van een studieplan voor iedere student. Ook de URaad is van
mening dat het studieplan kan helpen bij het (nog) serieuzer aanpakken van de studie door de
student. Ook onderkent de raad de zinvolheid van een studieplan in de begeleiding van de
student tijdens zijn studieloopbaan door de studieadviseur.
Op dit moment lijkt OSIRIS nog niet voldoende in staat om alle gewenste functionaliteiten
(uitnodigen studenten voor studieplan, automatisch beoordelen studieplan etc) goed te
ondersteunen, en de vraag is of dit per september 2011 wel goed geregeld is. Goede
voorlichting aan alle betrokkenen (studenten, studieadviseurs, docenten, BOZ) over de status
van dit artikel (bijv. opschorten zoals in 2010) is dan ook noodzakelijk. Daarnaast vraagt de
URaad zich af wat het gevolg is wanneer een student geen studieplan inlevert. De raad kan
zich voorstellen dat dan het recht op actieve begeleiding (is uitnodiging door studieadviseur)
vervalt.
Samengevat adviseert de URaad het volgende:
‐ Goed monitoren of de verbeteringen in OSIRIS dusdanig zijn dat de studieplannen
voldoende worden ondersteunt;
‐ Indien dat niet het geval is, de werking van artikel 5 op te schorten;

‐

Alle betrokkenen (studenten, docenten, studieadviseurs, BOZ) continu goed te
informeren van de ontwikkelingen rondom het studieplan.

Art 8, lid 3 en 4
De URaad deelt de opvatting dat studenten een bewuste keuze moeten maken voor deelname
aan een tentamen, en dat het beperken van het aantal tentamenkansen hier een bijdrage aan
zou kunnen leveren.
Wel heeft het beperken van het aantal tentamenkansen als voorwaarde dat de tentamens aan
de eisen voor een goed tentamen voldoen. De URaad vraagt zich af of dat op dit moment
gegarandeerd kan worden, gezien ook de constatering bij de discussie over het toetsbeleid en
in het dossier docentprofessionalisering dat niet alle docenten voldoen aan de eisen van de
BKO.
Daarnaast vraagt de URaad zich af of het handhaven van het maximum van 2 tentamenkansen
op dit moment voldoende geregeld is. OSIRIS lijkt het beperken van inschrijving voor tentamens
op dit moment nog niet te ondersteunen. Het lijkt de URaad niet wenselijk dat een student kan
deelnemen aan een 3e tentamen poging (al dan niet na inschrijving), en dat dit pas bij het
invoeren van de cijfers door BOZ wordt opgemerkt en geblokkeerd. Idealiter geeft OSIRIS,
wanneer er twee onvoldoendes voor een vak zijn geregistreerd, automatisch een signaal aan
de student dat hij nu een (extra) studieplan moet opstellen voor de volgende tentamenpoging
en dat hij hiervoor een afspraak dient te maken met de studieadviseur. In aanvulling hierop
geeft de URaad het CvB mee nadere regels vast te stellen t.a.v. het deelnemen aan tentamens
zonder inschrijving hiervoor.
De URaad adviseert dan ook:
‐ ervoor te zorgen dat alle examinatoren erkend in staat zijn tot het opstellen van goede
tentamens;
‐ in OSIRIS een functionaliteit op te nemen die studenten automatisch meldt wanneer zij
een tentamen na 2 pogingen niet hebben gehaald;
‐ tot die tijd er voor te zorgen dat BOZ (handmatig) inschrijvingen controleert en indien
nodig corrigeert.
‐ nadere regels op te stellen omtrent het deelnemen aan tentamens zonder inschrijven,
en dit goed te communiceren naar studenten, docenten en BOZ.
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