Belangrijkste wijzigingen O.E.R. 2018-2019
In de Onderwijs- en Examenregeling (O.E.R.) zijn opleidingsspecifieke rechten en
plichten van studenten diergeneeskunde opgenomen. In het (algemene universitaire)
studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden.
Het Reglement van de examencommissie (voorheen Regels en Richtlijnen) regelt de
interne werkwijze van de examencommissie. Het reglement van de examencommissie is
met ingang van dit jaar een separaat document.
Hieronder de opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de O.E.R. 2018-2019 ten
opzichte van de O.E.R. van het vorig academisch jaar.
Bachelor O.E.R.
Artikel 3.7 | Profileringsruimte
Lid 2 van dit artikel is aangevuld met: “tenzij er naar het oordeel van de
examencommissie sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder door
de student afgelegde cursussen. Voorts komen voor keuze in aanmerking - onder
goedkeuring van de examencommissie - cursussen verzorgd door een andere
Nederlandse of een buitenlandse universiteit”. Hiermee heeft de examencommissie meer
grip op de invulling van de keuze ruimte.
Artikel 4.4 | Aanwezigheid- en inspanningsverplichting
Lid 4 is uitgebreid: “Aanwezigheid bij contactonderwijs kan verplicht worden gesteld,
bijvoorbeeld bij inzet van proefdieren, dierlijke materialen of vaardighedenonderwijs.
Voor verplichte onderdelen houden cursuscoördinatoren aanwezigheidsregistratie bij.
Indien een student twee of meer verplichte onderdelen mist, kan de cursuscoördinator,
in overleg met de onderwijsdirecteur, besluiten een consequentie hieraan te verbinden”.
Artikel 5.2 | Examencommissie
Dit artikel stond in de Regels en Richtlijnen maar is overgeheveld naar de O.E.R. Nieuw
is dat er expliciet is vast gelegd dat commissieleden voor 3 jaar worden benoemd.
Artikel 5.3 | Cijfers
Lid 1 van dit artikel is aangevuld met ”de cijfers 5,5 t/m 5,9 worden afgerond tot het
cijfer 6. Omissie dat dit niet was vastgelegd in de OER.
Artikel 5.5 l Reparatie: aanvullende of vervangende toets
Nieuw is lid 2 waarin expliciet is vastgelegd dat voldoendes niet kunnen worden
herkanst.
Artikel 5.12 | Geldigheidsduur
De geldigheid van deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een cursus die niet
met goed gevolg is afgerond, is nu in principe onbeperkt geldig. Was voorheen twee
academische jaren.
Artikel 5.15 l Fraude en plagiaat
Uit de model OER overgenomen dat onder fraude mede wordt verstaan: het onterecht
(laten) aftekenen van presentielijsten.
Juni 2018
Ambtelijk secretariaat van de Bachelor en Master Examencommissie
Mia Lageschaar

