Wijzingen in de Onderwijs- en Examenregeling -deel A
Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2021-2022
(English below)
Artikel A‐5.1 Honoursprogramma
Lid 7.4
4. Eventuele vrijstellingen binnen de opleiding zijn gecompenseerd met extra onderdelen, zodat de
student in totaal 210 EC heeft gewerkt. Deze voorwaarde geldt voor studenten vanaf cohort 2021-2022.
Toelichting: aan de OER 2020‐2021 is deze voorwaarde toegevoegd ‘Eventuele vrijstellingen binnen de
opleiding zijn gecompenseerd met extra onderdelen, zodat de student in totaal 210 EC heeft gewerkt.’
Bij het invoeren van deze regel is niet bepaald voor welke studenten dit geldt. Om huidige studenten niet
te benadelen is nu toegevoegd dat deze voorwaarde geldt voor nieuwe studenten.
Artikel A-9.4 Inwerkingtreding
Deel A van deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2021 en geldt tot en met 31
augustus 2022. Indien op die datum geen nieuwe of gewijzigde OER A is vastgesteld, wordt de huidige
geldigheidstermijn met maximaal 6 maanden verlengd.
Toelichting: het uitgangspunt is en blijft dat voor aanvang van het nieuwe studiejaar de nieuwe OER kan
worden vastgesteld. Op verzoek van de FSR is de tekst aangepast naar een maximale verlenging van zes
maanden om uit te sluiten dat het OER-proces oneindig zou kunnen duren.
--//==//--

Changes in the Teaching and Examination Regulations -part A
Master’s programmes FNWI academic year 2021-2022
Article A‐4.6 Marks
7. Contrary to the provisions of paragraph 1 till 5 of this Article, a component may be concluded with
the ‘pass’ designation. (in Dutch: aan voorwaarden voldaan, AVV) or with the ‘fail’ designation
(in Dutch: niet aan voorwaarden voldaan, NAV).
Explanation: ‘NAV’ is part of the bachelor OER but was not yet in the TER.
Article A‐8.4 Entry into force
Section A of these Regulations enter into force with effect from 1 September 20201. and is valid up to
and including 31 August 2022. If no new or amended TER A have been adopted by that date,
the current TER A will be extended by a maximum of 6 months.
Explanation: the basic principle is and remains that the new TER will be ready before the start of the new
academic year. The FSR's has requested to set a maximum extension of six months, avoiding the
impression that the TER-process could last indefinitely.
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