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Bijlage 9 

Regeling Open bachelorprogramma’s  

 

Vastgesteld door de Commissie voor de examens van de faculteit Management, Science & Technologie 

per  1 september 2018  

 

 

Preambule  

 

Op grond van de  Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (artt. 7.3d jo 7.12b lid 1 sub c) 

kan een voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs ingeschreven student met toestemming van de 

examencommissie zelf uit onderwijseenheden die door een instelling worden verzorgd een programma 

samenstellen waaraan een examen is verbonden. Gezien deze wettelijke mogelijkheid biedt de Open 

Universiteit  studenten een aantal Open bachelorprogramma’s aan. In de onderhavige regeling worden de 

voorwaarden vastgelegd waaraan het verzoek van de student die een Open bachelorprogramma wenst te 

volgen dient te voldoen teneinde daarvoor de benodigde toestemming van de examencommissie te verkrijgen. 

 

Deze regeling Open bachelorprogramma’s is opgesteld met inachtneming van het bepaalde in het Centraal 

kader CvE 2018-2019 zoals vastgesteld door het College van Bestuur.   

 

Artikel 1. Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; 

b. Regeling: de Regeling Open bachelorprogramma’s; 

c. Commissie voor de examens: de examencommissie ingesteld op grond van artikel 7.12 van de Wet; 

d. Student: degene die, conform Titel 3, Hoofdstuk 7 van de Wet, bij de Open 

Universiteit  staat ingeschreven en een verzoek voor een Open 

bachelorprogramma wenst in te dienen; 

e. Open bachelorprogramma: het vrije onderwijsprogramma, zoals bedoeld in artikel 7.3d van de Wet, 

dat door de Commissie voor de examens aan een door de Open 

Universiteit aangeboden wo-bacheloropleiding wordt gekoppeld; 

f. Elders gevolgd onderwijs: programmaonderdelen uit het wetenschappelijk onderwijs, in de zin van 

de Wet, van een andere instelling dan de Open Universiteit waarvoor 

hetzij vooraf toestemming is gegeven door de decaan om dit in te brengen 

in de opleiding hetzij de CvE toestemming geeft om dit in te brengen in het 

verbredingspakket van het open bachelor programma en welk onderwijs 

niet gevolgd kan worden aan de Open Universiteit.  
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Artikel 2. Open bachelorprogramma 

1. Het open bachelorprogramma heeft een omvang van 180 studiepunten 

2. Een Open bachelorprogramma dient te bestaan uit drie blokken: 

a. het gebonden programma van minimaal 115 studiepunten en maximaal 125 studiepunten, bestaande 

uit cursussen van de wo-bacheloropleiding waaraan het Open bachelorprogramma wordt gekoppeld; 

b. het verbredingpakket van minimaal 40 studiepunten bestaande uit elders gevolgd onderwijs en/of 

cursussen behorend tot een of meer andere bacheloropleidingen van de Open Universiteit dan de 

bacheloropleiding  waarbinnen het gebonden programma wordt gevolgd; 

c. de vrije ruimte van minimaal 15 studiepunten. 

 

3. De afstudeerscriptie respectievelijk eindopdracht maakt deel uit van het gebonden  programma en dient te 

voldoen aan de eisen die worden gehanteerd bij de wo-bacheloropleiding waaraan het Open 

bachelorprogramma is gekoppeld. 

4. Het gebonden programma is een verplicht programma.  

5. Het verbredingpakket mag door student worden uitgebreid ten koste van de omvang van de vrije ruimte. 

6. De student dient aan te tonen dat het verbredingpakket een voldoende samenhangend geheel vormt. De 

beoordeling van de vereiste samenhang is een verantwoordelijkheid van de Commissie voor de examens 

van de opleiding waaraan het Open bachelorprogramma is gekoppeld.  

 

 

Artikel 3. Aanvraag en behandeling Open bachelorprogramma 

1. Een student die een Open bachelorprogramma wenst te volgen dient een gemotiveerd verzoek om 

toestemming daarvoor in bij de Commissie voor de examens. 

2. Als de aanvraag onvoldoende gemotiveerd is om een beslissing te nemen wordt student in de gelegenheid 

gesteld zijn verzoek aan te vullen. 

3. Indien van toepassing neemt de Commissie voor de examens de beslissing van de decaan van de 

bacheloropleiding mee inzake het verzoek om elders gevolgd onderwijs in het Open bachelorprogramma 

in te passen. 

4. Als de Commissie voor de examens niet binnen acht weken na de ontvangst van een volledig verzoek kan 

beslissen deelt zij de student mee wanneer deze de beslissing wel tegemoet kan zien. 

 

 

Artikel 4. Vrijstellingen in Open bachelorprogramma 

1. Op het gebonden programma en de vrije ruimte is het reguliere vrijstellingenbeleid van de Commissie voor 

de examens van de opleiding  van toepassing. Overeenkomstig artikel 6 lid 3 impliceert dit een maximale 

vrijstelling van tussen de 70 en 80 studiepunten in het gebonden programma afhankelijk van de omvang 

van het gebonden programma. 

2. Binnen het verbredingpakket is slechts vrijstelling mogelijk op grond van praktijkervaring en niet op grond 

van eerder gevolgd hoger onderwijs. Deze vrijstelling in het verbredingpakket kan enkel gegeven worden 

voor cursussen die op grond van de Wet door de Open Universiteit worden verzorgd.  

3. Bij vrijstelling op grond van praktijkervaring geldt de procedure zoals is vastgesteld in de vrijstellingsregels 

van de Commissie voor de examens van de opleiding, opgenomen in het Examenreglement. 

4. De afstudeerscriptie respectievelijk eindopdracht komt nooit voor vrijstelling in aanmerking, zodat een 

eerder of elders geschreven wo-bachelorscriptie ten hoogste in het verbredingpakket kan worden 

ondergebracht. 
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Artikel 4a. Inbrengen van cursussen. 

In het Open bachelorprogramma mogen géén cursussen ingebracht worden uit een OU-masteropleiding, 

d.w.z. cursussen die tot één van de masteropleidingen van de Open Universiteit behoren op het moment van 

aanvraag van een Open bachelorprogramma.  

 

 

 

Artikel 5. Overstap naar een wo-bacheloropleiding 

1. Bij een overstap van een Open bachelorprogramma naar een wo-bacheloropleiding van de Open 

Universiteit  kunnen niet worden meegenomen: 

a. binnen het Open bachelorprogramma goedgekeurd elders gevolgd onderwijs; 

b. Vrijstellingen die voor het Open bachelorprogramma zijn verleend.  

2. Een student die een overstap wenst te maken, dient indien hij dat wenst  een nieuw verzoek in te dienen 

voor elders gevolgd onderwijs respectievelijk vrijstelling. Deze aanvragen zullen conform de voor de 

gekozen wo-bacheloropleiding geldende regelgeving in behandeling worden genomen.  

 

 

Artikel 6. Afstuderen 

1. Voor het Open bachelorprogramma geldt dezelfde regeling inzake cum laude afstuderen als voor de wo-

bachelor aan welke het Open bachelorprogramma is gekoppeld.  

2. De compensatorische regeling luidt voor het Open bachelorprogramma als volgt: binnen het totale Open 

bachelorprogramma is twee keer het cijfer 5 toegestaan, één keer in het gebonden deel en één keer in de 

vrije ruimte. Indien de volledige vrije ruimte wordt toegevoegd aan het verbredingpakket, is slechts één 5 

toegestaan namelijk in het gebonden deel.  

De uitsluitende bepalingen t.a.v. de compensatorische regeling in de Uitvoeringsregeling van de 

betreffende bacheloropleiding zijn van overeenkomstige toepassing.  

3. Overeenkomstig de Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleidingen, moet door een student 

van het Open bachelorprogramma een substantiële prestatie bij de Open Universiteit geleverd worden 

om een bachelorgraad te kunnen verkrijgen. Deze prestatie houdt in dat een student minimaal 45 

studiepunten behaald moet hebben in het gebonden deel van het Open bachelorprogramma. Onderdeel 

van deze prestatie is de afsluitende opdracht respectievelijk scriptie. 

 

 

Artikel 7. Getuigschrift 

1. Op het getuigschrift van een Open bachelorprogramma wordt vermeld dat student een opleiding als 

bedoeld in artikel 7.3d van de Wet heeft behaald en aangegeven bij welke wo-bacheloropleiding van de 

Open Universiteit het vrije wetenschappelijke onderwijsprogramma wordt geacht te behoren. 

2. Voor informatie omtrent eventuele doorstroom naar een masteropleiding van de Open Universiteit kan een 

student contact opnemen met de betreffende Commissie voor de examens. 

 

 

Artikel 8. Andere regelgeving 

1. Voor zover niet strijdig met deze Regeling Open bachelorprogramma’s gelden voor studenten die het 

Open bachelorprogramma volgen alle overige OU-regelingen inzake onderwijs en examens zoals de 

Onderwijs- en examenregelingen de regelingen van de Commissie voor de examens inzake 
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tentaminering, vrijstelling en diplomering. Bij strijdigheid tussen één van deze regelingen en de Regeling 

Open bachelorprogramma’s, geldt het bepaalde in laatstgenoemde. 

2. In die gevallen waarin deze Regeling of enige andere OU-regeling inzake onderwijs en examens niet, niet 

duidelijk of niet naar billijkheid voorziet, wordt door of namens de Commissie voor de examens beslist. 

 

 

 

 

Artikel 9. Administratief beroep 

1. Als een student het niet eens is met een beslissing die op grond van deze Regeling is afgegeven, kan hij 

een administratief beroepschrift indienen bij het College van beroep voor de examens van de Open 

Universiteit.  

2. Een administratief beroepschrift dient binnen zes weken na de beslissing van de Commissie voor de 

examens te worden ingediend op de wijze zoals op www.ou.nl is aangegeven bij 1-Loket klachten en 

geschillen. 

 

 

 

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding 

 

Deze regeling is vastgesteld door de Commissie voor de examens van de faculteit Management, 

Science & Technologie in mei 2018. 

Deze Regeling treedt in werking op 1 september 2018.  

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Regeling Open bachelorprogramma’s zoals 

vastgesteld door de Commissie voor de examens op 1 september 2017 met kenmerk  U2017/03470.  

 


