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In dit document worden de belangrijkste OER-wijzigingen aangegeven en toegelicht. 

 

BACHELOR EN MASTER 

Toepasselijkheid van de OER op schakel- en contractstudenten 

Art.-A 1.1 

Al zijn schakel- en contractstudenten niet ingeschreven voor een opleiding, de decaan kan toch 

bepalen dat artikelen uit de OER van overeenkomstige toepassing zijn ingeval onderdelen van de in 

deel B genoemde opleidingen gevolgd worden als contractant, al dan niet als onderdeel van een 

schakelprogramma. 

De volgende bepalingen van de OER 2017-2018 zijn van toepassing op schakel- en 

contractstudenten:  

 Voor bacheloronderwijs: A 3.1, A 3.2, A 3.4, A 3.5, A 3.6, A 3.7, A 3.8, A 3.10, A 3.11, 

A 4.5, A 4.6, A 5.1, B 3.1 – B 3.3 

 Voor masteronderwijs: A 3.1, A 3.2, A 3.4, A 3.5, A 3.6, A 3.7, A 3.8, A 3.10, A 3.11, 

A 4.3, A 4.6, A 5.1, B 3.1 – B 3.3 
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De nakijktermijn wordt teruggebracht van 18 naar 16 werkdagen 

Art. A-3.5, lid 2 

Vanwege de lage studenttevredenheid op dit punt en het feit dat de FdR ten opzichte van 

zusterfaculteiten een langere nakijktermijn heeft, wordt de nakijktermijn teruggebracht naar 16 

werkdagen. Dat is inclusief één dag administratieve verwerking door de facultaire 

onderwijsadministratie (thans is dit twee dagen). Schriftelijke werkstukken waarbij feedback wordt 

gegeven op het schrijven zijn van deze verkorte nakijktermijn uitgezonderd. 

 

Voortaan: cijfers afronden op één decimaal 

Art. A-3.7, lid 1 

De OER-tekst van dit artikel is aangepast aan de richtlijn uit de model-OER, die stelt dat wordt 

afgerond op één decimaal (behalve voor cijfers tussen de 5 en de 6). Dit laat onverlet dat een 

examinator op halve cijfers mag afronden.  

 

N.B. Facultaire afspraken voor het geven van cijfers 

 Bij onderdelen waarop in studiejaar 2016-2017 of eerder al resultaten zijn geboekt is het niet 

mogelijk om op decimalen af te ronden; de beoordelingsvoet in SIS kan niet worden aangepast. 

Voor vakken met een oud studiegidsnummer kan de examinator in studiejaar 2017-2018 – net als 

in studiejaar 2016-2017 en daarvoor – alleen op halve cijfers afronden. Vanaf studiejaar 2018-

2019 hebben alle vakken een nieuw studiegidsnummer en kan er altijd op decimalen worden 

afgerond. 

 De onderwijsdirecteur verzoekt examinatoren om niet op hele cijfers af te ronden, aangezien dit 

geen goed beeld geeft van het behaalde resultaat en negatief kan doorwerken in het 

cijfergemiddelde. Het cijfergemiddelde is van belang voor onder andere de bepaling van een 

cum laude of de toelating tot de Honoursbachelor. 

 

Examendatum wordt laatste werkdag van de maand waarin de diploma-aanvraag wordt 

gedaan 

Art. A-3.12 

De afstudeerdatum is niet meer afhankelijk van het moment waarop het laatste onderdeel van de 

opleiding wordt behaald, maar wordt bepaald door het moment waarop het diploma wordt 

aangevraagd. De student kan de afstudeerprocedure in gang zetten in de maand waarin het laatste 

onderdeel wordt afgelegd of er om allerlei redenen voor kiezen het afstuderen uit te stellen. 

Studenten zullen door de onderwijsadministratie op hun mogelijk aanstaande afstuderen worden 

geattendeerd.  

 

Gewijzigde procedure aanvragen tentamenvoorzieningen bij functiebeperking 

Art. A-4.5 (bachelor) en A-4.3 (master) 

De hier beschreven procedure wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze, waarin de 

studentendecanen van de UvA (en niet meer de Examencommissie van de FdR) de aanvragen voor 

tentamenvoorzieningen beoordelen en toekennen.  
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BACHELOR 

Vaardighedenlint: geen losse onderdelen meer met eigen geldigheidsduur 

Art. A-3.1 lid 2, A-3.3, lid 2 en A-3.8, 2e zin lid 1 (vervallen) 

Met ingang van 2017-2018 wordt het vaardighedenlint aangepast. Hiermee komen de specifieke 

tentamineringsbepalingen van het vaardighedenlint te vervallen. De vaardighedencomponent en de 

inhoudelijke component van een vak uit het vaardighedenlint hebben geen afzonderlijke 

geldigheidsduur meer. De toetsing van de vaardigheden zijn geïntegreerd in de tentaminering van het 

betreffende vak.  

 

Verder zijn de nieuwe bachelorcurricula en bijbehorende overgangsregelingen opgenomen in de 

OER. 

 

MASTER 

Pilot ‘flexstuderen’ (alleen voor masteropleiding Arbeidsrecht) 

Art. A-2.6 – master (nieuw) 

In het kader van de pilot ‘flexstuderen’ zal de masteropleiding Arbeidsrecht open staan voor 

studenten die zich als ‘flexstudent’ willen herinschrijven. Het betreft maximaal 15 studenten.  

 

 


