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Besluit 
 
Datum 
4 maart 2022 
Kenmerk 
2022-042681 
Onderwerp 
Erratum modellen-OER 
 
 
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 
 
gezien: 
• de kennelijke verschrijving in de modellen OER, artikel B3.3, eerste lid, model OER bachelor en 

artikel B3.5, eerste lid, model OER master ten aanzien van de IELTS-scores; 
 
overwegende: 
• de noodzaak om op basis van deze verschrijving de modellen OER-en aan te passen; 
 
gelet op: 
• Artikel 7.13 WHW; 
• het memo bijstelling Engelse taaleisen van 21 september 2020, waarin de taaleisen voor 

Engelstalige bachelor- en masteropleidingen op kleine onderdelen zijn bijgesteld; 
 

gehoord: 
• de CSR is op de hoogte gesteld van de foutieve weergave in de huidige modellen OER en over 

het voorgenomen erratum; 
 
 

BESLUIT: 
./. bijgevoegd erratum modellen-OER bachelor en master vast te stellen. 

 
Het College van Bestuur,  
 
 
 
 
prof. dr. Geert T.M. ten Dam,  
voorzitter 



 
 

ERRATUM MODELLEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN  
BACHELOR EN MASTER 2021 
Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnr. 2022-042681, d.d. 4 maart 2022. 
 

Model OER Bachelor 

Artikel B3.3b Taaleisen Engels bij Engelstalige bacheloropleidingen (huidig) 

1.  Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed gevolg 
afleggen van één van de volgende examens daarvan: 
-  IELTS: 7, deelscores 6,5 [hoog bereik: 7, deelscores 7]; 
(…) 

Moet zijn: 

Artikel B3.3b Taaleisen Engels bij Engelstalige bacheloropleidingen (nieuw) 

1.  Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed gevolg 
afleggen van één van de volgende examens daarvan: 
-  IELTS: hoog bereik C1: 7, deelscores 6,5; laag bereik C1: 6,5, deelscores 6; 
(…) 

Model OER Master 

Artikel 3.5b Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen (huidig) 

1.  Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed gevolg 
afleggen van één van de volgende examens: 
-  IELTS: 7, deelscores 6,5 [hoog bereik: 7, deelscores 7] 
(…) 

Moet zijn: 

Artikel 3.5b Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen (nieuw) 

1.  Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed gevolg 
afleggen van één van de volgende examens: 
-  IELTS: hoog bereik C1: 7, deelscores 6,5; laag bereik C1: 6,5, deelscores 6; 
(…) 
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