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DE BELANGRIJKSTE OER A-WIJZIGINGEN  
Bachelor- en masteropleidingen FNWI Studiejaar 2020-2021  
(English below) 
 
Toevoeging keuze- en honoursonderwijs IIS (Art. A-1.1, geldt alleen voor Bachelor OER A) 
De staande afspraak tussen het CvB en FNWI dat het IIS keuze- en honoursonderwijs onder FNWI regelgeving 
valt, is hierbij opgenomen in OER A.  
 
Toevoegingen artikel Vorm van tentaminering (Art. A-4.2) 

• In lid 5 is een toevoeging gedaan die duidelijk maakt dat studenten een goed beeld moeten kunnen 
hebben van de manier waarop vragen moeten worden beantwoord. Het betreffende lid is als volgt 
gewijzigd: “Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op 
representatieve voorbeeldvragen met antwoordindicaties qua vorm en niveau, bij voorkeur in de 
vorm van een voorbeeldtentamen.”  

• Aan artikel A-4.2 is een extra lid toegevoegd (6) “Studenten hebben het recht hun tentamenvragen 
na een tentamen mee te nemen tenzij anders staat aangegeven op het tentamen voorblad of de 
studiewijzer.” Hiermee is deze bestaande regel in de OER opgenomen.  

 
Berekening eindcijfers op basis van deelcijfers (Art. A-4.6 lid 3 (Bachelor), lid 4 (Master)) 
In 2019-2020 is dit toegevoegd op verzoek van een OC om duidelijk te maken dat alle cijfers in de opbouw 
van een eindcijfer met 1 decimaal achter de komma zijn. Dit geldt voor deelcijfers van het eindcijfers en 
deelcijfers van de deelcijfers, etc. Bij het formuleren van de zin is in 2019-2020 tegelijk gepoogd tegemoet te 
komen aan een verzoek van een andere OC om in het artikel expliciet te vermelden dat er in geval van een 
gemiddelde een gewogen gemiddelde moet worden genomen. De zin verliest hiermee echter duidelijkheid. 
Het lid is daarom aangepast. Daarbij is rekening gehouden dat het niet nodig is om in de OER aan te geven 
dat er een gewogen gemiddelde moet worden genomen omdat de weegfactor beschreven is in de studiegids. 
 
NAP wordt gezien als tentamengelegenheid (Art. A-4.6 lid 8) 
Aan lid 8 is ter verduidelijking toegevoegd dat de registratie NAP gezien wordt als een tentamengelegenheid. 
Als een student is ingeschreven voor een cursus bestaat de gelegenheid om een cijfer te halen. Daarom 
wordt het gezien als tentamengelegenheid ook als de student geen tentamen heeft afgelegd of niet heeft 
deelgenomen aan een andere vorm van toetsing. Als een student na het intekenen voor het onderwijs besluit 
om het onderwijs toch niet te volgen, dient de student zich terug te trekken voor het onderwijs via SIS. 
 
Vrijstellingen in geval van honoursprogramma moeten gecompenseerd worden (A-5.1 lid 7, geldt alleen 
voor Bachelor OER A) 
De honoursregeling voorziet nu in het geval dat een honoursstudent vrijstellingen in het 
opleidingsprogramma behaalt. Eventuele vrijstellingen binnen de opleiding zijn gecompenseerd met extra 
onderdelen, zodat de student in totaal 210 punten EC heeft gewerkt. Het werkwoord ‘gewerkt’ klinkt wat 
opmerkelijk maar geeft de gedachtegang achter de zin het beste aan: een honoursprogramma richt zich op 
een ‘werktempo’ van 210 EC in 3 jaar (180EC opleidingsprogramma + 30 EC honoursprogramma). 
 
Termijn bekendmaking persoonlijke omstandigheden BSA aangepast (A-6.4 lid 2, geldt alleen voor Bachelor 
OER A) 
Lid 2 is in lijn gebracht met de tekst uit de Regeling Bindend Studieadvies FNWI door toevoeging van het 
onderstreepte deel van de zin: “Indien een omstandigheid, als bedoeld in het vierde lid, zich voordoet, maakt 
de student daarvan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan of bekend 
worden ervan, dan wel het bekend worden van de omstandigheid, melding bij de studieadviseur onder 
opgave van:...”  



Versie 15-12-2020 

TER A, THE MOST IMPORTANT CHANGES  
Bachelor and Master programmes FNWI academic year 2020-2021  
 
 
Addition elective and honours education IIS (Art. A-1.1, applies only to Bachelor OER A) 
The standing agreement between the CvB and the FNWI that the IIS elective and honours education falls 
under FNWI regulations is hereby incorporated in OER A.  
 
Additions article Form of examination (Art. A-4.2) 

• In section 5, an addition has been made which makes it clear that students must be able to have a 
good idea of the way in which questions are to be answered. The section in question has been 
amended as follows: "In the case of components including a written examination, the student will 
be entitled to receive sample questions, answer indications and information about the actual 
written examination in form and level, preferably in the form of an example examination.".  

• An extra section has been added to Article A-4.2 (6) " Students have the right to take the exam paper 
with them after an examination unless otherwise indicated on the exam cover page or in the course 
manual.". This means that this existing rule has been incorporated into the OER.  

 
Calculation of final marks based on partial marks (Art. A-4.6 section 3 (Bachelor), section 4 (Master)) 
In 2019-2020 this section was added at the request of an PC to make it clear that all marks in the construction 
of a final mark are rounded off to one decimal place. This applies to sub-marks of the final mark and sub-
marks of the sub-marks, etc. When formulating the sentence, an attempt was made at the same time in 
2019-2020 to respond to a request from another PC to explicitly state in the article that in the case of an 
average a weighted average must be taken. By doing so the sentence, however, lost clarity. The section has 
therefore been amended. Account has been taken of the fact that it is not necessary to indicate in the TER 
that a weighted average should be taken because the weighing factor is described in the course catalogue. 
 
NAP is seen as an examination opportunity (Art. A-4.6 section 8) 
In section 8 an addition has been made to clarify that the NAP registration is seen as an examination 
opportunity. If a student is registered for a course there is an opportunity to obtain a mark. For this reason it 
is regarded as an examination opportunity even if the student has not taken the examination or has not 
participated in any other form of assessment. If a student decides not to take the course after signing up for 
the course, the student must withdraw for the course via SIS. 
 
Exemptions in the case of an honour programme must be compensated (A-5.1 section 7, applies only to 
Bachelor OER A) 
With this addidition this article now provides a rule in the event that an honours student obtaines 
exemptions in the training programme: Any exemptions within the training programme must be 
compensated with extra components, so that the student has worked for a total of 210 EC points. The verb 
'worked' sounds somewhat remarkable, but indicates the reasoning behind the sentence best: an honours 
programme focuses on a 'work rate' of 210 EC in 3 years (180EC study programme + 30 EC honour 
programme). 
 
Deadline for announcement of personal circumstances BSA adjusted (A-6.4 section 2, applies only to 
Bachelor OER A) 
Section 2 has been brought in line with the text of the Binding Study Advice (BSA) Regulations FNWI by 
adding the underlined part of the sentence: "If a circumstance as referred to in the fourth section occurs, the 
student shall report this to the student counsellor as soon as possible, but no later than two months after it 
occurs or becomes known, or the circumstance becomes known, stating:...".  
 


