U2019/00445/SVS
Onderwijs- en examenregeling 2019-2020
WO masteropleidingen
Algemeen deel

Paragraaf 1. Algemeen
Artikel 1.1. Inhoudsopgave
Dit algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo masteropleidingen van de Open
Universiteit omvat de volgende paragrafen:
1. Algemeen
2. De masteropleiding
3. Toelating tot de masteropleiding
4. De aan de opleiding verbonden examens
5. De tentamens van de opleiding
6. Vrijstelling
7. Bijzondere keuzemogelijkheden
8. Judicium Abeundi
9. Slotbepalingen.
Studenten vinden relevante studie-informatie terug in de Onderwijs- en examenregeling, op de website van de
Open Universiteit, in MijnOU, in de studiegidsen en in de inschrijvingsvoorwaarden.
Voor elke opleiding wordt door de decaan een opleidingsspecifiek deel vastgesteld (hierna:
opleidingsspecifieke OER). Deze opleidingsspecifieke OER bevat de volgende documenten:
- Curriculum van de masteropleiding
- Uitvoeringsregelingen
- De eindtermen van de opleiding (bijlage bij de uitvoeringsregelingen)
- Taalgebruik binnen de opleiding per cursus (bijlage bij de uitvoeringsregelingen)
- Jaarrooster 2019-2020

Artikel 1.2. Toepasselijkheid van de regeling
a.

b.

De Onderwijs- en examenregeling 2019-2020 wo masteropleidingen is van toepassing op het onderwijs en
de examens van de volgende opleidingen en varianten van die opleidingen:
- wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid
- wo masteropleiding Psychology
- wo masteropleiding Environmental Sciences
- wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen
- wo masteropleiding Management
- wo masteropleiding Business Process Management and IT
- wo masteropleiding Onderwijswetenschappen
- wo masteropleiding Computer Science
- wo masteropleiding Software Engineering.
Deze regeling is van toepassing op alle studenten die ingeschreven zijn voor een of meerdere cursussen
van de in lid a genoemde masteropleidingen.
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Artikel 1.3. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet:
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
b. Uitvoeringsregeling:
de regeling, van toepassing op de desbetreffende opleiding, waarin
specifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding zijn vastgelegd, ter
uitvoering van het bepaalde in de onderwijs- en examenregeling;
c. student:
degene die is ingeschreven voor een of meer onderwijseenheden deel
uitmakend van een WO masteropleiding aan de Open Universiteit;
d. Commissie voor
de examens:
de commissie bedoeld in artikel 7.12 van de wet en benoemd per
faculteit;
e. College van bestuur:
het college bedoeld in artikel 11.1 van de wet;
f. cursus:
een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 van de wet;
g. inschrijvingsduur:
de volgens de inschrijvingsvoorwaarden geldende periode van minimaal 12
maanden, gedurende welke periode de student recht heeft op
tentaminering, het gebruik van faciliteiten in een vestiging van de Open
Universiteit, voor student beschikbaar gestelde begeleiding, actief en passief
kiesrecht ten behoeve van de studentenraad OU; daarnaast ontvangt de
student studiemateriaal.
h. elders gevolgd onderwijs:
cursussen die met goed gevolg aan een andere Nederlandse of buitenlandse
universiteit c.q. instelling voor hoger onderwijs zijn gevolgd en die als
vrijstelling in een opleiding van de Open Universiteit mogen worden
ingebracht na toestemming van de Commissie voor de examens
i. elders te volgen onderwijs:
cursussen die een student aan een andere Nederlandse of buitenlandse
universiteit c.q. instelling voor hoger onderwijs wil gaan volgen tijdens een
studie aan de OU met als doel die in een opleiding van de Open Universiteit
in te mogen brengen. Hiervoor moet vooraf toestemming van de commissie
voor de examens gevraagd worden.
j. bijzondere verplichting:
een cursus of een deel daarvan in de vorm van een praktische oefening als
bedoeld in artikel 7.13 van de wet in een van de volgende vormen:
− het maken van een scriptie;
− het maken van een werkstuk of een proefontwerp;
− het uitvoeren van een onderzoeksopdracht;
− het deelnemen aan veldwerk of een excursie;
− het doorlopen van een stage;
− het deelnemen aan een practicum;
− het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het
bereiken van bepaalde vaardigheden;
k. opleiding:
een samenhangend geheel van onderwijseenheden als bedoeld in artikel 7.3
van de wet;
l. tentamen:
het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de
student m.b.t. een bepaalde onderwijseenheid alsmede de beoordeling van
de resultaten van het onderzoek;
m. examen:
het masterexamen van de opleiding;
n. studiepunt:
de term, in internationaal verband European Credits of EC genoemd,
waarmee de studielast wordt uitgedrukt, zoals bedoeld in artikel 7.4 van de
wet.
o. schakelprogramma:
een samenhangend geheel van cursussen conform artikel 7.30e van de wet,
dat er op gericht is inhoudelijke tekortkomingen weg te nemen zodat
toelating tot een masteropleiding mogelijk wordt; een schakelprogramma
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p. certificaat:
q. getuigschrift:

kan vooraf zijn vastgesteld voor een specifieke groep studenten (vast
schakelprogramma)
het door de Commissie voor de examens afgegeven document waaruit blijkt
dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, als bedoeld in artikel 7.11
lid1 van de wet;
het door de Commissie voor de examens afgegeven document waaruit blijkt
dat het examen met goed gevolg is afgelegd, als bedoeld in artikel 7.11 lid 2
van de wet.

Artikel 1.4 Taal (WHW 7.2)
a.
b.
c.
d.

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands (Gedragscode
buitenlandse taal 2018 Open Universiteit, U2018/7101).
Hiervan kan worden afgeweken op de wijze die beschreven is in de Gedragscode buitenlandse taal 2018.:
Indien de voertaal binnen de cursus, het cursusmateriaal en/of de tentamens in de Engelse taal opgesteld
zijn, is dit vermeld in een bijlage bij de Uitvoeringsregeling bij de OER.
Studenten worden geacht wanneer ze zich inschrijven voor een Nederlandstalige cursus, de Nederlandse
taal voldoende te beheersen. Hetzelfde geldt voor de Engelse taal bij inschrijving voor een Engelstalige
cursus. Het niet voldoende beheersen van de Nederlandse respectievelijk de Engelse taal is voor risico van
de student en biedt geen recht op extra voorzieningen.

Artikel 1.5 Accreditatie
Alle wo masteropleidingen waar deze Onderwijs- en examenregeling voor geldt, zijn geaccrediteerd
door de NVAO conform hoofdstuk 5.a van de wet. In het Handboek Kwaliteitszorg van de OU (U2016/02234)
staan de evaluatiecycli beschreven die worden toegepast op het onderwijs.
In de opleidingsspecifieke OER is per opleiding vermeld wat de laatste datum van accreditatie is.
Artikel 1.6 Studeren met een (functie)beperking
De OU heeft veel ervaring met het ondersteunen van studenten met een (functie)beperking. Onder
(functie)beperking wordt verstaan alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en een
belemmering kunnen vormen bij het volgen van een studie of die tot studievertraging kunnen leiden.
Omdat de aard en ernst van de handicap verschilt kan een student, voor deze aan de studie begint, aangepaste
voorzieningen aanvragen bij de Adviseur Studeren met een functiebeperking via telefoonnummer +31 (0)45
576 28 88 of via drempelsweg@ou.nl.
Paragraaf 2. De masteropleiding
Artikel 2.1 Studielast (WHW 7.13 lid 2e)
a.
b.
c.

De wo masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten, met uitzondering van de masteropleiding
Computer Science. Deze heeft een omvang van 120 studiepunten.
Conform artikel 7.4 van de wet is een studiepunt gelijk aan 28 uren studie.
De studielast van de onderwijseenheden, behorende bij de wo masteropleidingen waar deze Onderwijsen examenregeling voor geldt, is opgenomen in de opleidingsspecifieke OER.

Artikel 2.2 Doelstellingen en eindkwalificaties van de opleidingen (WHW 7.13 lid 2c)
De eindtermen van de opleidingen zijn opgenomen in de opleidingsspecifieke OER.
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Artikel 2.3 Inhoud van de opleiding (WHW 7.13 lid 2a)
a.
b.
c.

d.

e.

De masteropleidingen kunnen opgedeeld zijn in een verplicht deel en een gebonden keuzedeel. De
masteropleidingen kennen geen vrije ruimte.
De cursussen die deel uitmaken van de masteropleidingen waar deze Onderwijs- en examenregeling voor
geldt, zijn opgenomen in de opleidingsspecifieke OER. In de studiegidsen en op de website zijn de
cursusbeschrijvingen opgenomen.
Cursussen kunnen van theoretische, praktische of theoretische en praktische aard zijn en kunnen naast
schriftelijk materiaal mede een onderzoek, een practicum of andere verrichtingen omvatten. Onderzoek,
practicum en/of andere verrichtingen als onderdeel van een cursus dan wel als bijzondere verplichting in
de zin van artikel 1.3 sub i van deze regeling, kunnen binnen of buiten de Open Universiteit plaatsvinden.
Overgangsbepalingen inzake de inhoud van deze Onderwijs- en examenregeling ten opzichte van de
Onderwijs- en examenregelingen van voorgaande studiejaren, zijn opgenomen in de
Uitvoeringsregelingen. Overgangsbepalingen kunnen betrekking hebben op revisie van cursussen, het uit
aanbod gaan van cursussen en wederzijdse uitsluiting van cursussen als bedoeld onder e. De Commissie
voor de examens van de faculteit is bevoegd om toepassing te geven aan de overgangsbepalingen middels
het verstrekken van individuele overgangsregelingen. Dit gebeurt alleen indien het niet een al in de
uitvoeringsregelingen opgenomen overgangsbepaling betreft.
Door of namens het College van bestuur kan worden bepaald dat een aantal cursussen elkaar over en weer
uitsluiten in een opleiding. De wederzijdse uitsluiting geldt voor de cursussen die als zodanig zijn
aangegeven in de Uitvoeringsregeling.

Artikel 2.4 Jaarrooster van de masteropleidingen (WHW 7.13 lid 2i)
a.
b.

c.

d.

e.

f.

De cursussen van de masteropleidingen zijn geplaatst in een kwartielenstructuur.
Een studiejaar kent vier kwartielen. Een kwartiel is een periode van 11 weken waarvan de laatste week een
tentamenweek is. Voor computergebaseerde individuele tentamens (CBI) geldt dat indien een student dit
wenst het CBI tentamen eerder kan worden afgelegd binnen het kwartiel, doch uiterlijk in week 12 van het
betreffende kwartiel. Het risico hiervan ligt bij de student.
Voor het studiejaar 2019-2020 is het jaarrooster als volgt:
- Kwartiel 1: 1 september 2019 t/m 8 november 2019
- Kwartiel 2: 89 november 2019 t/m 31 januari 2020
- Kwartiel 3: 10 februari 2020 t/m 17 april 2020
- Kwartiel 4: 27 april 2020 t/m 3 juli 2020
Voor cursussen in de wo masteropleidingen kan na de start van het kwartiel worden ingeschreven.
Cursussen die vanwege onderwijskundige redenen verplichte onderdelen bevatten, worden in elk geval
niet opengesteld voor inschrijving buiten het kwartiel. Meer informatie hierover is te vinden in de
inschrijvingsvoorwaarden.
De volgtijdelijkheid van de tentamens in het studiejaar 2019-2020 is als volgt.
Voor de cursussen met een vast startmoment waarvan de begeleiding plaatsvindt in een kwartiel (met
uitzondering van CBI-tentamens):
Kwartiel 1: november 2019, februari 2020, juli 2020
Kwartiel 2: februari 2020, april 2020, augustus 2020
Kwartiel 3: april 2020, juli 2020, november 2020
Kwartiel 4: juli 2020, november 2020, februari 2021.
Voor de cursussen met een vast startmoment waarvan de begeleiding plaatsvindt in twee kwartielen (met
uitzondering van de cursussen die afgesloten worden met een CBI-tentamen): Kwartiel 1: februari 2020,
april 2020, juli 2020. Kwartiel 3: juli 2020, november 2020, februari 2021. De tentamenperiodes van
cursussen waarvoor na de startdatum is ingeschreven sluiten zoveel als mogelijk aan bij de
tentamenperiodes van de cursussen met een vast startmoment (met uitzondering van CBI-tentamens).
Het jaarrooster voor het studiejaar, als bedoeld in paragraaf 4 van deze regeling, is opgenomen in de
studiegids en is tevens vermeld op de website van de Open Universiteit.
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Artikel 2.5 De aard van het onderwijs en de begeleiding (WHW 7.13 lid 2i en 7.13 lid 2u)
a.
b.
c.
d.

De masteropleidingen waar deze Onderwijs- en examenregeling voor geldt worden in deeltijd verzorgd.
De Open Universiteit verzorgt online, activerend afstandsonderwijs. Het College van bestuur stelt hiervoor
de onderwijskundige kaders vast. Deze staan beschreven in het document ‘De onderwijsvisie van de OU’.
Studenten kunnen, gebruik maken van begeleiding zoals omschreven in het begeleidingskader, zowel
inhoudelijk als het gaat om de studie binnen een cursus, alsmede cursusoverstijgend als het gaat om de
voortgang van de studie binnen de opleiding.
De studievoortgang van de individuele studenten wordt geregistreerd in een individueel studiepad.

Paragraaf 3. Toelating tot de masteropleiding (WHW 7.30b)
Artikel 3.1 Toelatingseisen
a.

b.

c.

Voor de inschrijving voor een masteropleiding waar deze Onderwijs- en examenregeling voor geldt, gelden
vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 7.30b van de wet. Deze zijn vastgelegd in het Beleidskader voor
toelating tot een masteropleiding.
Studenten die een bacheloropleiding van de Open Universiteit of een andere universiteit in Nederland,
België, Curaçao, Sint-Maarten en Aruba met goed gevolg hebben afgerond en binnen dezelfde of verwante
discipline een wo masteropleiding aan de Open Universiteit willen volgen hebben op basis van de behaalde
bacheloropleiding automatisch toegang tot één van de wo masteropleidingen, genoemd in artikel 1.2 lid a.
Welke wo masteropleiding het betreft is vermeld in de Uitvoeringsregeling.
Voor studenten met een andere vooropleiding dan de in lid b genoemde geldt dat, met inachtneming van
artikel 7.30b van de wet, door of namens het College van bestuur beslist wordt of, en zo ja, onder welke
voorwaarden studenten tot een wo masteropleiding van de Open Universiteit worden toegelaten.

Artikel 3.2 Voorwaardelijke toelating
a.

b.

Studenten die qua tijd aansluitingsproblemen ondervinden, zowel vanuit de bacheloropleiding naar de
masteropleiding als vanuit een schakelprogramma naar de masteropleiding komen in aanmerking voor een
voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding.
Binnen vier weken na de start van het betreffende masterkwartiel dient het cijfer (6 of hoger) of de
beoordeling (voldoende) van het afsluitende tentamen of de bachelorscriptie, of het cijfer (6 of hoger) of
de beoordeling (voldoende) van het laatste tentamen van het schakelprogramma te zijn verwerkt in de
administratie.

Artikel 3.3. Schakelprogramma’s
a.

Faculteiten kunnen schakelprogramma’s aanbieden met het oog op toelating tot een
masteropleiding. De regelingen rond schakelprogramma’s worden beschreven in de OER voor de
bacheloropleidingen.

Artikel 3.4 Toelating tot een onderwijseenheid van een wo masteropleiding
a.

Voor studenten die zich willen inschrijven voor een onderwijseenheid binnen een wo masteropleiding van
de Open Universiteit geldt dat dit enkel mogelijk is als toelating tot die opleiding gegeven is conform het
bepaalde in de voorgaande bepalingen.
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b.

Conform het bepaalde in artikel 7.13 lid 2s van de wet, kan voor de inschrijving voor een onderwijseenheid
de eis worden gesteld, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens van een andere
onderwijseenheid danwel het ingeschreven staan voor een andere onderwijseenheid of een vrijstelling
hiervoor, voorwaarde is voor de inschrijving voor een onderwijseenheid dan wel voor het afleggen van de
tentamens van die onderwijseenheid. Indien dat het geval is, zijn de desbetreffende cursussen en de van
toepassing zijnde voorwaarden opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

3.5 Toelating tot een vrije masteropleiding
Bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op de toelating tot een vrije wetenschappelijke
masteropleiding van de Open Universiteit, met uitzondering van de hiervan afwijkende bepalingen in de door
de desbetreffende Commissie voor de examens vastgestelde regeling.

Paragraaf 4. De aan de opleiding verbonden examens
Artikel 4.1 De examens van de opleiding (WHW 7.13 lid 2a)
a.
b.

Aan de wo masteropleiding is een masterexamen verbonden.
Voor specifiek welomschreven doelgroepen kan het College van bestuur, gehoord hebbende de Commissie
voor de examens, een afzonderlijke leerroute vaststellen, leidend tot een getuigschrift zoals opgenomen in
deze Onderwijs- en examenregeling.

Artikel 4.2 De aan de opleiding verbonden graad (WHW 7.10a, 7.19a t/m 7.23)
a.
b.
c.

Het College van bestuur verleent de graad Master aan degene die met goed gevolg het afsluitend examen
van een wo masteropleiding bij de Open Universiteit heeft afgelegd. Het College van bestuur heeft dit
gemandateerd aan de Commissie voor de examens.
Afhankelijk van het vakgebied van de opleiding wordt aan de verleende graad toegevoegd ‘of Arts’ dan wel
‘of Science’. Voor de juridische wo masteropleiding is de toevoeging ‘of Laws’.
De verleende graad wordt met toevoeging op het getuigschrift vermeld.

Artikel 4.3. Getuigschriften en verklaringen (WHW 7.11)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aan een student die een examen in een opleiding heeft afgelegd, wordt door de Commissie voor de
examens als bedoeld in artikel 4.4 een getuigschrift uitgereikt, nadat door of namens het College van
bestuur is verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan.
De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan de Commissie voor de examens
gemotiveerd en schriftelijk verzoeken nog niet tot uitreiking over te gaan.
Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt.
Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd maar aan wie geen getuigschrift kan
worden uitgereikt, kan de desbetreffende Commissie voor de examens verzoeken een verklaring af te
geven waarin de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd.
Indien van toepassing, wordt op het getuigschrift het judicium cum laude of summa cum laude vermeld,
met toepassing van de daarvoor door het College van bestuur vastgestelde criteria. Een en ander is nader
uitgewerkt in het centraal kader voor de tentamens en examens.
Door een student dient altijd een substantiële prestatie bij de Open Universiteit te worden geleverd om
een mastergraad van een wo masteropleiding van de Open Universiteit te kunnen verkrijgen. Deze
prestatie houdt in dat een student minimaal 25% van de studiepunten bij de Open Universiteit behaald
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moet hebben. Onderdeel van deze prestatie is de afsluitende opdracht / scriptie behorende bij de wo
masteropleiding.
Artikel 4.4 Commissie voor de examens (WHW 7.12)
a.
b.
c.

Het College van bestuur benoemt voor elke faculteit een Commissie voor de examens als bedoeld in artikel
7.12 van de wet. Alle opleidingen van de faculteit zijn vertegenwoordigd in deze Commissie.
De Commissies voor de examens stellen in het Examenreglement nadere regels vast ter uitvoering van het
bepaalde in de paragrafen 4, 5 en 6 van deze Onderwijs- en examenregeling voor zover het de wettelijke
taken van de Commissie betreft.
Nadere regels betreffende de praktische organisatie van de tentamens en examens kunnen worden
gesteld door of namens het College van bestuur en zijn beschreven in de Tentamen- en
examenprocedures.

Paragraaf 5. De tentamens van de opleiding
Artikel 5.1 Tentamenmogelijkheden (WWH 7.13 lid 2h en j)
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Aan elke cursus is een tentamen verbonden.
Een student heeft binnen de inschrijvingsduur het recht om ten hoogste driemaal deel te nemen aan
tentamens voor de cursus waarvoor hij is ingeschreven. Als een student geen gebruik maakt van een van
de drie geboden tentamenkansen, gaat deze tentamenkans verloren en kan de student daar geen
aanspraak meer op maken.
Het tentamen van een cursus kan opgedeeld zijn in deeltentamens die afzonderlijk worden afgelegd. In het
bij een cursus behorende tentamenprofiel wordt opgenomen of er deeltentamens zijn en zo ja, in welke
vorm en volgorde zij worden afgenomen en wat de onderlinge weging is.
Een deeltentamen is een onderdeel van een tentamen. Alleen aan het tentamen is het recht op het
verkrijgen van studiepunten verbonden, aan een deeltentamen niet.
Voor herkansing van deeltentamens kunnen door of namens het College van bestuur nadere regels
worden vastgesteld.
Artikel 5.7 is van overeenkomstige toepassing.
Het College van bestuur stelt jaarlijks inschrijvingsvoorwaarden vast met inachtneming van het bepaalde in
dit artikel.

Artikel 5.2 Recht op tentamen en geldigheidsduur certificaten (WHW 7.13 lid 2k)
a.
b.

c.

d.

Het tentamenrooster is vastgelegd in de studiegids van de opleiding en op de website van de Open
Universiteit, tenzij anders is bepaald. Indien er specifieke eisen worden gesteld voor het kunnen
deelnemen aan een tentamen is dit opgenomen in de Uitvoeringsregelingen.
Bij verwijdering van een cursus uit het onderwijsaanbod wordt aan de voor die cursus ingeschreven
student de gelegenheid gegeven nog niet verbruikte tentamenkansen te benutten binnen een periode van
een jaar nadat de cursus uit het aanbod is verwijderd, voor zover student nog beschikt over
inschrijfrechten voor de betreffende cursus.
De geldigheidsduur van een certificaat is onbeperkt, tenzij door of namens het College van bestuur,
gehoord hebbende de Commissie voor de examens, op inhoudelijke gronden anders is beslist, in welk
geval deze uitzondering is opgenomen in de Uitvoeringsregeling. De geldigheidsduur kan alleen beperkt
worden als de getoetste kennis, inzicht en/of vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn.
Indien er volgens de Commissie voor de examens in een individueel geval sprake is van bijzondere
omstandigheden, als bedoeld in artikel 7.51 lid 2 WHW, kan de Commissie de geldigheidsduur van een
certificaat voor de betreffende student verlengen.
De geldigheid van resultaten van deeltentamens beperkt zich tot de cursus waarbinnen het resultaat
behaald is.
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Artikel 5.3 Aard en inhoud van de tentamens (WHW 7.13 lid 2d, l en n)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

De bij de Open Universiteit gehanteerde toetsvormen zijn door het College van bestuur vastgelegd in een
toetskader (juni 2014).
De tentamens van de cursussen worden schriftelijk, digitaal, mondeling of middels een bijzondere
verplichting afgelegd, tenzij anders is bepaald.
Al dan niet op verzoek van de student kan de Commissie voor de examens in bijzondere gevallen bepalen
dat een tentamen op een andere wijze wordt afgelegd dan is vastgesteld. In alle andere gevallen is de
wijze van het afleggen van een tentamen, als bedoeld in het vorige lid, bindend.
Een mondeling tentamen is openbaar en wordt voor niet meer dan één persoon tegelijk afgenomen, tenzij
de Commissie voor de examens anders heeft bepaald.
De inrichting van de praktische oefeningen of stages is opgenomen in de opleidingsspecifieke OER, de
cursusbeschrijvingen op de website en de studiegidsen.
Tentamens worden in de Nederlands taal afgenomen tenzij door de examinator bepaald is dat ze in de
Engelse taal worden afgenomen. Het is niet toegestaan dat studenten de tentamenvragen beantwoorden
in een andere taal dan die welke door de examinator bij het tentamen is aangegeven. Artikel 1.4 van deze
regeling is van overeenkomstige toepassing.
Een door de desbetreffende examinator goedgekeurde scriptie c.q. afstudeeropdracht ten behoeve van
een specifieke opleiding, kan slechts eenmaal, en wel in de desbetreffende opleiding, worden ingebracht.

Artikel 5.4 Tentamenstof en tentamens
a. De examinator draagt er zorg voor dat een tentamen aansluit op de tentamenstof zoals die in de cursus
wordt aangeboden.
b. Indien het cursusmateriaal en/of de tentamenstof geactualiseerd wordt zonder dat sprake is van een
nieuwe versie van de cursus, draagt de examinator er zorg voor dat de voor de cursus ingeschreven
studenten hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.
c. Studenten worden bij de inschrijving voor een cursus in de begeleidende brief of elektronische
berichtgeving erop geattendeerd dat zij verplicht zijn regelmatig de cursussite te raadplegen in verband met
mogelijke tussentijdse wijzigingen van het cursusmateriaal en/of de tentamenstof.
Artikel 5.5 Tentamens voor studenten met een beperking (WHW 7.13.2m)
Degene die door (functie)beperking niet in staat is op de voorgeschreven wijze aan de gestelde eisen te
voldoen, kan de Commissie voor de examens verzoeken tentamen af te leggen in een vorm en op een plaats
die aangepast is aan diens omstandigheden. De Commissie voor de examens wint zo nodig advies in alvorens te
beslissen.
Artikel 5.6 Organisatie van de afname van de tentamens (WHW 7.10 lid 3)
a.
b.

De tentamens worden afgenomen in een van de tentamenlocaties van de Open Universiteit. Door of
namens het College van bestuur worden nadere regels gesteld voor de afname van tentamens.
Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken in door of namens het College van bestuur vast
te stellen gevallen waaronder ten minste begrepen zijn:
- tentamens voor studenten met een (functie)beperking
- mondelinge tentamens
- tentamens voor studenten in detentie, in het buitenland of in de marine.
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Artikel 5.7 Volgtijdelijkheid tentamens (WHW 7.13 lid 2 h, j en l)
a.
b.

De exacte data en tijdstippen waarop een tentamen respectievelijk een deeltentamen kan worden
afgelegd worden tijdig bekendgemaakt op zodanige wijze dat alle studenten die het aangaat daarvan
kennis kunnen nemen (tentamenrooster).
Al dan niet op verzoek van de student kan de Commissie voor de examens bepalen dat een tentamen
wordt afgenomen buiten de daarvoor vastgestelde data en tijdstippen.

Artikel 5.8 Vaststellen uitslag tentamen (WHW 7.13.2o)
a. Een student is voor het tentamen geslaagd, indien hij aan de daartoe gestelde normen voldoet en dit door
de daartoe door de Commissie voor de examens aangewezen examinator is geconstateerd.
b. Direct na afloop van het afnemen van een mondeling tentamen wordt de uitslag door de examinator
vastgesteld.
c. Zo spoedig mogelijk doch in beginsel uiterlijk na 20 werkdagen, behoudens in geval van het vermoeden van
fraude, na het afnemen van een regulier schriftelijk of CBG tentamen danwel een bijzondere verplichting
wordt de uitslag door de examinator vastgesteld. In bijzondere gevallen kan door of namens het College van
bestuur de in de vorige volzin bedoelde termijn verlengd worden met maximaal 20 werkdagen.
d. Direct na afloop van het afnemen van een geïndividualiseerd en geautomatiseerd tentamen met
meerkeuzevragen wordt de voorlopige uitslag bepaald. Aan deze voorlopige uitslag kan de student geen
rechten ontlenen. De definitieve uitslag wordt vervolgens zp spoedig mogelijk doch in beginsel uiterlijk na
20 werkdagen door de examinator vastgesteld.
e. De student ontvangt namens de examinator van de Commissie voor de examens een schriftelijke verklaring
omtrent de uitslag van het tentamen, alsmede van de toegekende beoordeling. Bij een positief resultaat
wordt tevens een certificaat verstrekt.
f. De Commissie voor de examens is bevoegd tot ongeldigverklaring van een tentamen of een onderdeel
daarvan, indien een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de tentamenkandidaat op
basis van het tentamen of dat onderdeel niet mogelijk is gebleken.
Artikel 5.9 Inzagerecht (WHW 7.13.2p en q)
a.

b.

c.

Gedurende een termijn van vier weken, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de uitslag kan
degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd schriftelijk verzoeken inzage te krijgen in zijn
beoordeelde werk. De inzage geschiedt op een door of namens het College van bestuur te bepalen plaats,
tijdstip en wijze.
Het in lid a gestelde is eveneens van toepassing bij een geïndividualiseerd en geautomatiseerd tentamen
met meerkeuzevragen, met dien verstande dat de in lid a genoemde termijn van vier weken aanvangt op
de dag van bekendmaking van de voorlopige uitslag.
Studenten kunnen kennisnemen van eerdere tentamenvragen c.q. bijzondere verplichtingen en de daarbij
behorende beoordelingsnormen via het verwerven van de meest recente tentamenbundels dan wel,
indien geen tentamenbundel aanwezig is, twee tentamens/bijzondere verplichtingen. Deze kennisneming
is niet aan een termijn gebonden. Aan de inhoud van de tentamenbundels, tentamens en bijzondere
verplichtingen kunnen geen rechten ontleend worden ten aanzien van de beoordeling van toekomstige
tentamens. Voor cursussen die afgesloten worden met een bijzondere verplichting, zijn niet in alle gevallen
opdrachten beschikbaar voor inzage.

Artikel 5.10 Verbod op verspreiding van tentamenvragen
a.

Tentamenvragen van regulier schriftelijke tentamens van de Open Universiteit zijn in beginsel openbaar
nadat het desbetreffende tentamen is afgenomen, tenzij door of namens de Commissie voor de examens
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b.

c.

anders is bepaald. Tentamenvragen van geïndividualiseerde geautomatiseerde tentamens zijn niet
openbaar.
De auteursrechten die rusten op de tentamenvragen berusten bij de Open Universiteit. Studenten mogen
openbare tentamenvragen gebruiken voor eigen studie, oefening of gebruik. Het openbaar maken en
verveelvoudigen van openbare tentamenvragen van de Open Universiteit aan derden, op welke wijze dan
ook, is niet toegestaan en in strijd met de auteurswet.
Het is studenten niet toegestaan om niet-openbare (geheime) tentamenvragen openbaar te maken of te
verveelvoudigen aan andere studenten van de Open Universiteit of aan derden. Op deze tentamenvragen
rust een geheimhoudingsplicht.

Artikel 5.11 Voorwaarden voor deelname aan een tentamen (WHW 7.13.2s en t)
Voor deelname aan tentamens van cursussen kunnen door of namens het College van bestuur nadere
voorwaarden worden gesteld. Indien dat het geval is, zijn de betreffende cursussen en de van toepassing zijnde
voorwaarden opgenomen in de Uitvoeringsregeling.
Paragraaf 6. Vrijstelling (WHW 7.13 lid 2r)
Artikel 6.1 Vrijstelling en vrijstellingenbeleid (WHW 7.13.2r)
a. Op verzoek van de student kan de Commissie voor de examens vrijstelling voor één of meer tentamens in
het kader van een door de student aangegeven opleiding verlenen.
Als vrijstellingsgrond voor het vorige lid geldt:
1. elders gevolgd onderwijs van universitair niveau dat, naar het oordeel van de Commissie voor de
examens, naar inhoud, omvang en niveau in voldoende mate overeenstemt met het vrij te stellen deel
van de opleiding van de Open Universiteit en de student daardoor reeds in gelijke of hogere mate een
bewijs van bekwaamheid heeft geleverd;
2. buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden die, naar het oordeel van de Commissie
voor de examens, naar inhoud, omvang en niveau, voldoende overeenstemmen met het vrij te stellen
deel van de opleiding.
b. De Commissie voor de examens wint zo nodig advies in bij de betreffende opleiding.
c. Het bepaalde in artikel 4.3. lid e en f van deze regeling is van overeenkomstige toepassing.
d. Vrijstelling wordt verleend conform het door of namens het College van bestuur vastgestelde Centraal
kader voor de tentamens en examens en het door de Commissie voor de examens vastgestelde
Examenreglement, beiden te vinden op de website.

Paragraaf 7. Bijzondere keuzemogelijkheden
Artikel 7.1 De vrije wetenschappelijke masteropleiding (WHW 7.3d en 7.12b lid 1c)
Een student die een vrije wo masteropleiding van de Open Universiteit wenst te volgen, kan zelf uit de
onderwijseenheden, een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. De Commissie voor de
examens besluit of toestemming verleend kan worden om het betreffende programma te volgen.
Deze Onderwijs- en examenregeling is eveneens van toepassing op de vrije wetenschappelijke masteropleiding.
Artikel 7.2 Zomerscholen e.d.
a. Het College van bestuur stelt kaders vast voor de wijze waarop studenten die met goed gevolg hebben
deelgenomen aan een zomerschool of een andere bijzondere cursus, de daarbij behaalde studiepunten in
kunnen brengen in een opleiding.
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b. De Commissie voor de examens besluit met inachtneming van de in het vorige lid genoemde kaders of
toestemming verleend kan worden om de zomerschool of een andere bijzondere cursus in te brengen in
een opleiding.
c. De gevallen waarin door of namens het College van bestuur is beslist tot opname als bedoeld in lid a, zijn
opgenomen in de Uitvoeringsregeling.
Artikel 7.3 Elders te volgen onderwijs
a. Door de Commissie voor de examens kan studenten toestemming worden gegeven tot het in een opleiding
inbrengen van cursussen die, tijdens de OU-studie, met goed gevolg aan een andere Nederlandse of
buitenlandse universiteit c.q. instelling voor hoger onderwijs zijn gevolgd, met dien verstande dat de in te
brengen cursussen qua inhoud niet reeds opgenomen zijn in het onderwijsaanbod van de OU. Deze
toestemming moet worden aangevraagd bij de Commissie voor de examens voordat het onderwijs elders
gevolgd wordt.
b. Door of namens het College van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop elders
te volgen onderwijs kan worden ingebracht in een opleiding. Deze zijn opgenomen in de
Uitvoeringsregeling.
Artikel 7.4 Buitenlandse varianten van cursussen
a. Door of namens het College van bestuur kan worden bepaald dat voor studenten die tentamens van
buitenlandse varianten van cursussen van de Open Universiteit hebben gehaald, deze varianten
gelijkwaardig geacht worden te zijn met de cursussen van de Open Universiteit.
b. De Commissie voor de examens besluit of toestemming verleend kan worden om de ‘buitenlandse variant’
in te brengen in de opleiding.
c. Onder ‘buitenlandse varianten’, zoals genoemd in lid a zijn ook cursussen in de Engelse taal begrepen.
d. De inbreng van een combinatie van een Nederlandse cursus van de Open Universiteit met zijn buitenlandse
variant is binnen een opleiding niet toegestaan.
e. De cursussen waarvan door of namens het College van bestuur de gelijkwaardigheid als bedoeld in lid a is
bepaald zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling.
Artikel 7.5 Buitenlandse studiepunten
a. Door of namens het College van bestuur kan worden bepaald dat binnen bepaalde nader te stellen regels
bij een buitenlandse instelling behaalde studiepunten kunnen worden ingebracht in een opleiding.
b. DE Commissie voor de examens besluit of toestemming verleend kan worden om de buitenlandse
studiepunten in te brengen in de opleiding.
c. De gevallen bedoeld in lid a zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Paragraaf 8. Judicium Abeundi (WHW 7.42a)
Artikel 8.1 Gedragingen student in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening
a. Het College van bestuur kan in bijzondere gevallen, na advies van de Commissie voor de examens of de
decaan en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen, de inschrijving van een student voor een
opleiding beëindigen dan wel weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft
gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de betreffende
opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.
b. Het College van bestuur van de Open Universiteit kan besluiten degene, die zich wenst in te schrijven voor
een opleiding van de Open Universiteit, en die bij een andere instelling voor hoger onderwijs geweigerd
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respectievelijk uitgeschreven is vanwege gedragingen als bedoeld in lid a, niet in te schrijven voor eenzelfde
of verwante opleiding van de Open Universiteit.
c. Het bepaalde in lid a en b geldt eveneens voor een student die is ingeschreven voor een andere opleiding
maar een afstudeerrichting wenst te volgen respectievelijk volgt die overeenkomt met of verwant is aan de
opleiding als bedoeld in lid a en b.
d. Het College van bestuur informeert betrokkene en de Minister van Onderwijs over de beëindiging van een
inschrijving op grond van dit artikel.
Paragraaf 9. Slotbepalingen
Artikel 9.1 Hardheidsclausule
In die gevallen waarin deze regeling niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorziet wordt door of namens
het College van bestuur beslist.

Artikel 9.2 Bekendmaking
a. Het College van bestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede van de
wijziging van deze regeling.
b. Elke belangstellende kan op zijn daartoe strekkend verzoek een exemplaar van deze regeling verkrijgen in
één van de vestigingen van de Open Universiteit.

Artikel 9.3 Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding
a.

b.

c.

Deze regeling is vastgesteld door het College van bestuur op 12 februari 2019, na instemming
respectievelijk advies van de opleidingscommissies en instemming van de OR en SR en treedt in werking op
1 september 2019.
Wijzigingen van deze regeling worden door het College van bestuur bij afzonderlijk besluit vastgesteld,
gehoord hebbende de Commissie voor de examens. Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende
academisch jaar vinden uitsluitend plaats, indien de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs
niet worden geschaad.
Deze regeling kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling 2019-2020 voor de wo
masteropleidingen van de Open Universiteit. Deze regeling treedt in de plaats van de Onderwijs- en
examenregeling 2018-2019 voor de wo masteropleidingen van de Open Universiteit welke in werking is
getreden op 1 september 2018.
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