
Overzicht wijzigingen OER RGL BA 2022-2023 

 
ALGEMEEN 

• Waar nodig zijn jaartallen en bijbehorende informatie aangepast.  
• Waar nodig zijn cursuscodes, cursusnamen en terminologie aangepast; zo wordt 

bijvoorbeeld niet de term ‘tentamen’ maar ‘toets’ gebruikt, wordt niet ‘vak’ maar ‘cursus’ 
gebruikt en ‘werkdagen’ i.p.v. ‘weken’ tenzij het gebruik van ‘weken’ normaal 
spraakgebruik is (zoals in de beroepstermijn bij het CBE) of bedoeld is als een meer 
globale tijdsaanduiding (in de scriptieregeling van bijlage 6). 

• Waar nodig is de inhoudsopgave aangepast aan de tekst. 
• Waar nodig zijn type- en taalfouten gecorrigeerd, is lay-out of volgorde aangepast. 
• Waar mogelijk zonder de bedoeling van de tekst aan te passen, zijn teksten meer cf. de 

modelOER geformuleerd. 
• Waar daartoe aanleiding was zijn regelingen voor bachelor en master gelijk getrokken. 
• Waar daartoe aanleiding was zijn regelingen vereenvoudigd (deregulering). 

 
INHOUDELIJK 

 

• Art. 1.2 - begripsbepalingen 
 
Het woordje ‘fysiek’ is geschrapt als het gaat om aanwezigheid docent, zodat de online 
verzorgde colleges ook onder de definitie vallen. Verder is de terminologie geactualiseerd. 
 

• Artikel 3.1 – doel van de opleiding (en bijlage 5) 
 

De onderwijsdirecteur heeft in overleg met de voorzitter examencommissie en tegen de 

achtergrond van de uitkomsten van de door de examencommissie uitgevoerde 

programmatoets van de opleiding Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder wat betreft de 

leerlijn context en methoden en de ontwikkeling op het gebied van emperical legal studies, 

een voorstel tot aanscherping van de in art. 3.1. lid 2 OER neergelegde eindkwalificaties 

gedaan.  

De aanscherping heeft betrekking op: 

- Duidelijker onderscheid van de drie leerlijnen en de eindkwalificaties die daarbij horen 

- Een meer expliciete verwijzing naar de empirische onderzoeksmethoden 

- Duidelijker onderscheid afgestudeerde Nederlands recht en afgestudeerde Notarieel 

recht. 

 
• Art. 3.8a – gebied met negatief reisadvies 

 
In het eerder gecommuniceerde (maar nog niet in de model-OER) opgenomen nieuwe 
artikel over een negatief reisadvies, is een nieuw derde lid opgenomen voor de situatie dat 
de kleurcode verandert op het moment dat de student al in het buitenland is. 
 

• 3.12 – honoursprogramma (Utrecht Law College)  

 

Lid 4: de selectiecriteria zijn gewijzigd in: 

- Motivatie: aantoonbaar bewuste keuze voor de rechtenstudie en het Utrecht Law 
College; 

- Studieresultaten: ambitie en in staat om goede studieresultaten te behalen; 
- Academisch: academische nieuwsgierigheid, zoals op zoek gaan naar 

achtergronden, brede verbanden zien en creatieve oplossingen aandragen; 
- Activiteiten: verantwoordelijkheid willen dragen voor de eigen opleiding en 

bereidheid om een bijdrage te leveren aan het college (onder meer blijkend uit 
aantoonbare interesse in het organiseren en bijwonen van extra (studie-) 
activiteiten). 

 
 



• art. 5.5 – reparatie: aanvullende en vervangende toetsing (lid 7) 

 

Toegevoegd: “Indien het repareren van een deeltoets niet kan leiden tot het behalen van 

de cursus, kan student een reparatietoets afleggen waarbij de gehele stof getoetst wordt.” 

Met deze toevoeging wordt aan de studenten tegemoet gekomen die op basis van de OER 

2021-2022 wel mochten repareren (met een onvoldoende eindcijfer van hoger dan een 4) 

maar feitelijk niet konden repareren (als het eindcijfer met één gerepareerde deeltoets 

alsnog onvoldoende bleef).  

• art 5.6 – toetsvorm 

 

Lid 4: ‘2 examinatoren’ gewijzigd in ‘2 docenten waarvan tenminste één docent 

examinator is’. 

 

• Art. 5.8 – individuele toetsvoorziening bijzondere gevallen 

 
‘Door student’ toegevoegd zodat verduidelijkt wordt dat in elk geval student zelf altijd 
verzoek moet indienen voor een voorziening. Idem in art. 7.3. 
 

• Art. 5.9 - individuele toetsvoorziening voor afronding van de opleiding 
 
Overeenkomstig de praktijk de zin toegevoegd dat de cursuscoördinator de vorm van de 
voorziening bepaalt. 
 

• Art. 5.15 – fraude en plagiaat 

 
De huidige definitie van fraude en plagiaat luidt als volgt:  
Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student 
waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk wordt.  
 
Door examencommissies is opgemerkt dat deze bepaling zo gelezen kan worden dat als 

het wel mogelijk is om een juist oordeel over de kennis van de student te geven, maar 
betrokkene toch regels overtreden heeft, zoals het juist citeren, er geen sprake zou zijn 
van plagiaat. Dat is niet de bedoeling.  
 
De definitie is daarom hierop in de model-OER aangepast en door ons overgenomen want 
verplichte tekst. 
 

• Art. 6.1 – examen (lid 2) 
 
Conform art. 7.10, tweede lid, WHW is in het tweede lid van art. 6.1 model-OER nu 
expliciet de bevoegdheid van de examencommissie opgenomen om zelf een onderzoek in 
te stellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of 
aspecten van de opleiding, zoals dat reeds opgenomen is in het Reglement 

Examencommissie. 
 
Art. 6.1 – examen (lid 3) 

 
In het derde lid is gedefinieerd op welk moment iemand afgestudeerd is. In de model-OER 
zijn verschillende alternatieven opgenomen. Overgenomen is de definitie die overeenkomt 
met onze praktijk. 

 
• Art. 6.1 – examen (lid 6) 

 
Het zinsdeel “in een volgend studiejaar” is toegevoegd aan uitstel voor stage. Daarbij is ter 
verduidelijking in een voetnoot opgenomen dat hiervoor uitstel t/m de maand september 
wordt verleend en dat voor een stage binnen een studiejaar uitstel van afstuderen niet 
noodzakelijk is omdat studenten na hun afstuderen ingeschreven kunnen blijven staan 

t.b.v. (bijv.) een stage. Door de huidige formulering vragen veel studenten uitstel van 
afstuderen o.g.v. een stage, terwijl dit niet altijd nodig is.  



De tekst van artikel 6.1 lid 6 betreft rode (verplichte) tekst in de model-OER, maar Anton 

van den Hoeven heeft aangegeven dat deze tekst wel mag worden aangevuld.  
 

• Art. 6.2 – judicium 

 
Aan het eerste gedachtestreepje van lid 1 is een zin toegevoegd, om te verduidelijken dat 
het judicium over alle cursussen wordt berekend. Voor zowel alle verplichte onderdelen 
van het examenprogramma als voor alle (extra) overige cursussen dient dus gemiddeld 
het niet afgeronde cijfer 8 te zijn behaald.  
 

• Art. 7.3 – handicap en chronische ziekte  

 
De term ‘contract’ is vervangen door ‘Voorziening onderwijs’ aangezien het papieren 
contract vervangen is door een digitaal aanvraagproces voor voorzieningen (Osiris Zaak). 
Tijdens het aanvragen van voorzieningen ziet de student een lijst met (standaard) 
voorzieningen die hij/zij aan kan vragen. Nadat de student een aanvraag voor 
voorzieningen heeft gedaan krijgt de studieadviseur een melding om de aanvraag te 

bekijken en de student (in de meeste gevallen) uit te nodigen voor een gesprek (de 

student dient de bewijsstukken mee te nemen naar dit gesprek). Na toekenning van de 
voorziening, wordt deze geregistreerd in Osiris. 
 

• Art. 8.4 – vangnetregeling 
 
Op grond van aanbevelingen van examencommissies is dit artikel verduidelijkt en daartoe 

gesplitst in twee afzonderlijke artikelen in de model-OER, en door ons overgenomen: 
 

o art. 8.4 over onvoorziene gevallen. Daarin is met een verwijzing naar de 
wetsartikelen in de WHW en de artikelen in de OER gespecificeerd in welke 

gevallen de examencommissie bevoegd is; in alle overige gevallen is de decaan 
bevoegd. Examencommissies gaven aan dat de precieze bevoegdheidsverdeling 
niet duidelijk volgde uit het oude artikel. 
 

o Art. 8.5 over hardheid. Daarin is verduidelijkt in welke gevallen er afgeweken kan 

worden van het bepaalde in de OER. Zodoende wordt aan examencommissies een 

kader geboden bij de besluitvorming.   

 
In de Model-oer staat als voetnoot bij het artikel over de hardheidsclausule het volgende: 

“Indien in art. 7.4 bachelor-OER de onderwijsdirecteur en niet de examencommissie is 

aangewezen om te beslissen, moet ‘de examencommissie beslist’ worden vervangen door: 

‘de examencommissie en onderwijsdirecteur beslissen’.” Deze bewoordingen zijn daarom 

overgenomen.  

 


