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Voorwoord
De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is het belangrijkste document voor
studenten. Hierin staan de regelingen beschreven waar een student aan moet
hebben voldaan om een diploma te mogen ontvangen.
Ondanks dat het zo’n belangrijk document is kennen veel studenten de OER
niet. Omdat het best een lastig document is wil de fractie VUUR van de
universiteitsraad de OER in begrijpelijke taal uitleggen. Uitleg over wat je als
student o.a. moet weten over de OER kun je in dit boekje vinden.
Hierin staan enkele geldende regelingen uitgelegd t.a.v. herkansingen,
minimum aan college-uren, hoe lang studiepunten geldig zijn, wat de eisen
zijn om cum laude te kunnen afstuderen en nog veel meer. Soms kan het zijn
dat deze regelingen per faculteit toch nog een beetje verschillen. Voor vragen
kun je natuurlijk altijd bij ons terecht.
Website: www.verenigingvuur.nl
Facebook: ĴǱȦȦ
ǯǯȦȱ
E-mail: info@verenigingvuur.nl
Tel: (030) 253 9086
Hartelijke groet,
Fractie VUUR
Disclaimer: Dit boekje is gemaakt door studenten vanuit de universiteitsraad. We
hebben ons best hebben gedaan om de OER zo correct mogelijk weer te geven, maar er
ȱȱȱȱ··ȱ Ĵȱȱȱ ǯ
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1.

Wat is de OER en wat staat er in?

Iedere opleiding heeft een eigen OER welke wordt opgebouwd uit drie delen:
1.
Een universiteitsbrede basis
ȱ
Řǯȱ
ȱęȱ
ȱ
řǯȱ
ȱęȱ

Iedere Bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht bestaat uit 180 ECTS.
Onderdelen hiervan zijn o.a.:
ȱ
Ȭȱ
ȱȱŚśȱȱȱ£ȱǻęǼǲ
ȱ
Ȭȱ
Śśȱȱȱȱȱȱǲ
De bachelorthesis van ten minste 7,5 ECTS.
In de OER staat heel veel, hier een korte opsomming met punten die
volgens ons belangrijk zijn:
Je  ę, wat je moet hebben behaald om je
diploma te mogen ontvangen.
In welke taal je opleiding wordt aangeboden. De standaard is
Nederlands volgens de wet maar sommige opleidingen, of
sommige delen van opleidingen, kunnen in het Engels
worden aangeboden.
Hoeveel punten je in bepaalde gebieden moet halen om te
ȱ
ȱ
ȱȱȱ ęǯȱ
ȱ
Ȭȱ
ȱȱȱęȱȱȱhoeveel ECTS je aan
de UU gevolgd moet hebben om aan de UU af te mogen
studeren. (Voor alle punten die je buiten de UU behaalt, moet
je een aanvraag indienen bij de examencommissie voordat je
ze in je studieprogramma mag inbrengen.)
ȱȱ je feitelijk zou moeten krijgen per week.
Meestal zijn studiepunten maximaal acht jaar geldig, daarna
kan het zijn dat ze komen te vervallen. (Dit kan afwijken per
opleiding en je kunt verlenging aanvragen bij je
examencommissie.)
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2.

Toetsing en herkansingen

Voor studenten is paragraaf 5 in de OER misschien wel de belangrijkste.
Hoe zit het met toetsen?
Iedere cursus heeft verplicht meerdere toetsingsmomenten
(tentamens, papers, scripties, verslag, presentaties). Je krijgt
ten minste vóór de helft van je cursus feedback van je docent
(dit hoeft niet per se een meetellend cijfer te zijn).
Je krijgt de uitslag van een toetsingsmoment binnen
maximaal tien werkdagen.
Je hebt het recht om – als je erom vraagt – binnen 30 dagen je
werk in te zienȱȦȱȱȱȱǯ
Je hebt het recht om beroep aan te tekenen tegen de uitslag
van een toets.
ȱ
Ȭȱ
ĴǱȦȦǯǯȦȬ£ȦȬȬȱ
ȱ
ȱ
ȦȬ£ ȬȬȦȬȬȬȬȱ
de-examens-cbe
Wanneer mag je herkansen?
Je mag een vak slechts eenmaal herkansen als je aan alle
inspanningsverplichtingen hebt voldaan én een onvoldoende
eindbeoordeling hebt van ten minste een 4.0.
Als de opleiding heeft vastgesteld dat je door overmacht of
ziekte het tentamen niet hebt kunnen maken heb je recht op
een tentamenmogelijkheid en een reparatiemogelijkheid. Het
verschilt het per opleiding of dat ook in je OER staat, maar je
kunt het altijd aankaarten bij je examencommissie.
Bij sommige faculteiten is het daarnaast ook niet mogelijk om
voor een herkansing hoger dan een 6 te halen. Bekijk je eigen
OER eens of dat bij jou het geval is.
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řǯȱ

ȱȱȱ

Iedere faculteit is deels vrij om de eisen voor honours zelf te bepalen.
Raadpleeg je eigen OER om te kijken wat de eisen zijn ten aanzien van jouw
honoursprogramma.
Sommige faculteiten hanteren extra regels voor het toekennen van cum laude,
maar op bijna alle faculteiten geldt dat voor cum laude aan de volgende
voorwaarden moet zijn voldaan:
Voor de onderdelen van de bacheloropleiding is (gewogen)
gemiddeldȱȱȱȱȱŞȱǲ
In de loop van de studie is maximaal één onderdeel
overgedaan (dus niet herkansen, maar het vak een jaar later
ȱ
ȱ
 ȱǼǲ
Voor maximaal 60 studiepunten zijn niet meetellende
ȱ
ȱ
ȱǲ
Er is geen fraude/plagiaatȱȱȱȱǲ
Het examen is binnen nominaal + 1 jaar behaald.
Doe je honours?
De eisen voor honours zijn universiteitsbreed:
ȱ
Ȭȱ
ȱȱȱȱŝǰśȱȱǻȱȱȱȱ£Ǽǲ
ȱ
Ȭȱ
ȱȱ¡ȱŗśȱǲȱ
ȱ
Ȭȱ
ȱǲ
Actieve deelname in het honoursprogramma.
Wat staat er verder in de OER van jouw honoursprogramma?
De selectiecriteria om toegelaten te worden.
De criteria op basis waarvan je uit het programma gezet kunt
worden. Dit kan bijvoorbeeld studievertraging zijn, maar ook
als je gemiddelde niet hoog genoeg is of je niet actief genoeg
hebt deelgenomen.
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Śǯȱ

ȱȱȱ

ȱ
Je scriptie moet worden beoordeeld door ten minste twee mensen. Als je je
scriptie in een groepje hebt geschreven heb je nog steeds recht op een
persoonlijke beoordeling.
ȱǵ
ȱ
Ȭȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ęȱȱȱȱ
opleiding voldoet, zoals beschreven in je OER.
Het is mogelijk om hier uitstel voor aan te vragen. (Je hebt
bijvoorbeeld recht op uitstel als je een bestuursbeurs van de
UU ontvangt maar je moet dit wel zelf aanvragen. Het is daar
naast mogelijk om uitstel van afstuderen aan te vragen als je
nog een stage wil doen, voor je studie naar het buitenland wil
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱęȱȱ£ȱ ȱȱȱ
om aan de ingangseisen voor je master te kunnen voldoen.)
Masteraanmelding:
Kijk in de OER van het masterprogramma waarvoor je toegelaten wilt
worden. Hierin staan bijvoorbeeld wat de mogelijke  voor het
programma zijn. Er is een verschil tussen ȱę¡ opleidingen en
andere opleidingen, ook als je aan alle eisen voldaan hebt is het alsnog
ȱȱȱȱȱę¡ȱȱȱ ȱ £ǯ
De selectiecriteria zijn sowieso:
ȱ
Ȭȱ
ȱȱȱǻǯȱǯǯǯȱ Ǽǲ
ȱ
Ȭȱ
ȱȱȱȱȱęȱǲ
ȱ
Ȭȱ
ȱȱ Ȭȱȱǲ
Beheersing van de taal van het masterprogramma.
Op basis hiervan beoordeelt de toelatingscommissie of jij als je je daarvoor
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ęȱȱ
het masterprogramma kunt halen.
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5.

Wat valt er onder fraude plegen?

Fraude
Fraude is het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel
over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk
wordt. Kijk in de OER van je opleiding wat verder onder fraude en plagiaat
wordt verstaan.
Als er fraude wordt vastgesteld dan wordt dit medegedeeld
aan de examencommissie. Daarna heb je het recht schriftelijk
te reageren en gehoord te worden. Vervolgens laat de
examencommissie weten of er daadwerkelijk sprake van
ȱ
ȱ
ȱ ǲ
Je mag altijd in beroep gaan tegen de vaststelling van fraude.
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ǲ
ȱ
Ȭȱ
ȱǰȱĢȱȱȱǰȱstreng bestraft
worden. Het resultaat wordt sowieso ongeldig verklaard en je
krijgt een aantekening in OSIRIS. Daarnaast kun je
uitgeschreven worden voor de cursus, voor alle
toetsmomenten gedurende 12 maanden of zelfs voor je
opleiding.
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Ŝǯȱ

ȱȱȱȱǵ

ȱ
Een studiebegeleiderȦǯȱ ȱȱȱȱȱ
van je studie heb je recht op een gesprek met je
studieadviseur. Daarnaast moet je beroep kunnen doen op
een tutor die je adviseert bij het maken van keuzes tijdens je
bacheloropleiding en advies geeft over wat je na je opleiding
ȱ
ȱ
ȱǲ
Als je begint aan een nieuwe opleiding behoor je binnen 15
dagen antwoord te krijgen op het verzoek tot inschrijving.
In je eerste jaar krijg je voor 31 december een schriftelijk
tussenadvies. Daarnaast hoor je vóór 31 augustus of je een
positief Studieadvies (BSA) hebt.
Je mag altijd in beroep gaan of een  indienen.

De klachtenregeling staat in het studentenstatuut en niet in de OER. In het
studentenstatuut staan alle rechten en plichten van zowel studenten als de
UU. Je kunt beroep indienen over beslissingen van een examencommissie
of docent (bijv. een cijfer of toelating), een  heeft betrekking op
gedragingen tegenover jou door medewerkers of diensten van de
universiteit.
Bij een beslissing over een cijfer, een toelating tot een
masteropleiding of het bindend studieadvies (BSA) kun je een
beroep indienen bij het College voor de Examens.
Bij andere beslissingen, bijvoorbeeld over het niet toekennen
ȱ
ȱ
ȱęºȱǰȱȱȱ£ ȱȱȱȱȱ
College van Bestuur.
Bij een klacht over je opleiding of faculteit kun je naar de
ȱ
ȱ
ěȱãǯȱȱȱȱȱȱ
of universitaire diensten kan je naar de universitaire
ȱ
ȱ
ãǯȱ
Weten hoe je precies een klacht indient? Zie www.students.uu.nl > praktische
zaken > regelingen en procedures > klachten, bezwaar en beroep.
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ŝǯȱ

ȱȱȱ

Als student heb je actief en passief kiesrecht. Dit betekent dat jij als student
mag kiezen wie jou mag vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraden
op facultair en universitair niveau. Ook betekent het dat jij jezelf verkiesbaar
kunt stellen om andere studenten te kunnen vertegenwoordigen.
Iedere opleiding heeft o.a. een  (OC).
Deze adviseert over de kwaliteit van een opleiding en heeft
contact met docenten over de inhoud en opbouw van het
ȱ
ȱ
ǲ
Iedere faculteit heeft o.a. een  die de
Onderwijs- en examenregelingen goedkeurt en instemming
moet verlenen op de facultaire begroting.
Alle studenten en personeelsleden van de universiteit worden
vertegenwoordigd in de universiteitsraad. Zij praten met het
College van Bestuur over de strategie van de universiteit, de
universitaire begroting en kaderstelling en universiteitsbrede
diensten.
ȱǵȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱ£Ĵȱȱȱ
medestudenten? Ga dan naar: www.students.uu.nl > naast en na je studie >
inspraak en medezeggenschap.
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