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Elke opleiding heeft een eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OER is een
belangrijk document voor studenten, omdat er allerlei regels over de opleiding in zijn
beschreven. Bijvoorbeeld regels over hoe lang de geldigheidsduur is van losse onderdelen
in je opleiding of hoe lang docenten de tijd hebben om tentamens na te kijken. De OER is
echter niet makkelijk te lezen. Daarom vind je hieronder een samenvatting van wat wij
denken dat de belangrijkste gemeenschappelijke regels in de OER’en van de
bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen 1 zijn,
regels waar elke student van zou moeten weten. Natuurlijk is een samenvatting nooit
compleet. Wil je meer weten, dan zul je je toch in de brontekst moeten verdiepen. De
verwijzing naar de relevante artikelen vind je er daarom bij. De studieadviseurs (e-mail:
studieadviseurs-pow-fmg@uva.nl) kunnen je zo nodig helpen.
Naast de OER’en zijn er nog andere documenten met regelingen en procedures, zoals de
‘Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (R&R)’ en de ‘Fraude- en
plagiaatregeling studenten UvA’ (FPR). Ook hiervan hebben we de in onze ogen
relevante regels in dit boekje samengevat. Je vindt de OER, R&R en FPR op de
studentwebsite http://student.uva.nl/pow in de A-Z-lijst.
Voor alle genoemde regels geldt dat je een uitzondering kunt aanvragen als een regel in
jouw geval niet billijk of redelijk uitpakt. Zo’n verzoek kun je via een digitaal formulier
indienen bij de examencommissie. Het formulier vind je bij de contactgegevens van de
examencommissie
http://student.uva.nl/pow/contact/examencommissie/examencommissie.html
De examencommissie heeft maximaal zes weken de tijd om een beslissing te nemen.

Voor alle duidelijkheid: je kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële regelingen
en niet aan de samenvatting van de regelingen in dit boekje.
Vriendelijke groeten,
Het Onderwijsbureau Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen
(POW)

De opleidingen hebben elk een eigen regeling. In dit boekje staan regels die voor beide bacheloropleidingen gelden.
NB: de masteropleidingen hebben hun eigen OER!
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a. Als je een vak wil volgen, moet je je daarvoor aanmelden in de aanmeldingsperiode.
Informatie over hoe je je kunt aanmelden in de aanmeldingsperiode vind je bij
Vakaanmelding in de A-Z-lijst op de studentwebsite. (OER: A.3.2; B.5.4)

b. Aanwezigheid bij werkgroepen (practicumgroepen, etc.) is verplicht. Als je door
overmacht niet kunt komen, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan je docent, met
opgaaf van reden. Het kan zijn dat je een vervangende opdracht moet maken of een
onvoldoende krijgt voor het vak. (OER: B.5.6)

c. Een aantal vakken heeft ingangseisen. Zo mag je bijvoorbeeld pas meedoen met
Toetsende statistiek als je Beschrijvende statistiek en Testen en meten hebt behaald.
In de studiegids vind je welke ingangseisen elk vak heeft. Ook geldt dat je binnen twee
jaar alle vakken van jaar 1 moet hebben behaald om vakken van jaar 2 en 3 te mogen
volgen. (OER: B.5.7)

Geldigheidsduur OER

2

a. Als je je hebt aangemeld of bent geplaatst voor een vak, word je ook automatisch
aangemeld voor het tentamen. Haal je het niet, dan word je automatisch aangemeld
voor het hertentamen. (Wil je niet meedoen, meld je dan af.) Haal je dat ook niet,
dan kun je je voor het volgende collegejaar weer aanmelden voor het vak. Dat moet
je dan dus zelf doen. (OER: A.4.1; B.5.8)
b. Wanneer een vak met een schriftelijk tentamen wordt afgesloten heb je recht op
representatieve voorbeeldvragen en uitwerkingen en informatie over de lengte,
soort en inhoud van het tentamen. (OER: A.4.2)

c. Tijdens tentamens moet je jezelf kunnen legitimeren met je collegekaart èn met een
geldig paspoort/rijbewijs/identiteitskaart. (R&R 10.1)

d. Bij een tentamen mag je het eerste half uur de zaal niet verlaten. Zo lang er nog geen
student de zaal heeft verlaten, mag je nog binnenkomen en aan het tentamen
deelnemen, maar nooit later dan 30 minuten na de start van het tentamen. (R&R
10.5)

e. De uitslag van een tentamen krijg je na maximaal twintig werkdagen. In het eerste
bachelorjaar is dit tien werkdagen, behalve in het laatste onderwijsblok (blok 6),
daar geldt een termijn van vijf werkdagen. (OER: A.4.4; B.5.10)
f. Als een vak getoetst wordt met een tentamen, dan moet er in hetzelfde collegejaar
een herkansing worden geboden. De herkansing voor een tentamen vindt plaats
binnen een redelijke termijn na de bekendmaking van de uitslag van het te
herkansen tentamen. (OER: A.4.5)

g. Als je een tentamen meerdere keren maakt, telt je laatste cijfer. Je mag dus een
voldoende herkansen, maar dan loop je het risico dat je een lager cijfer haalt. Het
cijfer heeft invloed op het halen van een judicium (d.w.z. de kwalificatie Cum Laude,
zie verderop bij punt 15). (OER: A.4.5; A.4.11 en R&R 11)

a. In de studiehandleiding staat wanneer en op welke wijze je inzage kunt krijgen in een
gemaakt tentamen. Op verzoek mag je een kopie van je eigen antwoorden mee naar
huis nemen. Het tentamen zelf mag je alleen inzien. (OER: A.4.9; B.5.2)
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b. Ben je het niet eens met de uitslag van een (deel-)tentamen, dan kun je bezwaar

maken tegen de uitslag bij de examencommissie en bij het College van beroep voor
examens (Cobex). Als je beroep aantekent bij het Cobex informeer dan de
studieadviseurs en/of de examencommissie hierover. (OER: A.4.4; R&R 8.13)

a. Je krijgt voor de meeste vakken een cijfer. Soms wordt gebruikt gemaakt van NAV/AVV
(= niet aan verplichtingen voldaan / aan verplichtingen voldaan). Als je je hebt
aangemeld voor een vak maar niet hebt meegedaan zonder je op tijd uit te schrijven
wordt NAP genoteerd (= niet aanwezig met poging). (OER:A.4.6)
b. Cijfers worden weergegeven met maximaal één decimaal. Deelcijfers worden niet
afgerond; pas bij het bepalen van het eindcijfer wordt er afgerond. Eindcijfers tussen
5,0 en 6,0 worden niet toegekend, maar afgerond tot een natuurlijk getal.(OER: B.5.11;
R&R 8.7 t/m 8.9)
c. Een 6 of hoger is een voldoende. AVV staat voor ‘aan verplichtingen voldaan’ en
betekent dus ook dat je het vak hebt gehaald. VRIJ staat voor vrijstelling; dat betekent
dat je het vak niet bij ons hebt gehaald, maar er een vrijstelling voor hebt gekregen.
(OER: A.4.6; A.4.7; B.5.13; R&R 8.10 t/m 8.12)
d. Als je een vrijstelling wil aanvragen, doe dat dan via het contactformulier bij de
examencommissie, minimaal zes weken voor aanvang van het vak. De
examencommissie laat je binnen maximaal 20 werkdagen, maar meestal eerder, weten
of ze akkoord gaat. (OER: A.4.7; R&R 5.7; 12.1)

a. De geldigheidsduur van behaalde tentamens is onbeperkt. Voor behaalde tentamens die
geen onderdeel meer uitmaken van de exameneisen en waarvoor geen
overgangsregeling van toepassing is, bepaalt de examencommissie of en in welke mate,
de tentamens vrijstellingen verlenen van onderdelen van de geldende exameneisen.
(OER: B.5.12)
b. Deelresultaten van de Academische vaardigheden behaald in het eerste en tweede jaar
zijn ook nog geldig in het daarop volgende studiejaar. (OER: B.5.12)
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Plagiaat en fraude zijn verboden. We controleren daarop. Iemand anders helpen om
plagiaat te plegen door je teksten uit te lenen wordt ook gezien als plagiaat. Word je
betrapt dan volgt meestal uitsluiting van onderwijs voor een bepaalde periode, wat
fikse studievertraging betekent. Meer informatie vind je in de UvA Fraude- en
Plagiaatregeling (FPR) te vinden op de studentenwebsite in de A-Z-lijst onder Plagiaat
en fraude. Weet je niet goed wat plagiaat is, doe dan de plagiaatquiz van de afdeling
Psychologie op http://www.educationaltechnology.nl/plagiaatquiz. (OER: A.4.13; FPR)
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Als je dyslectisch bent of een andere handicap/functiebeperking hebt, kun je bij de
studentendecanen van de UvA een verklaring vragen waarin staat dat je een aanpassing
nodig hebt. Zo’n aanpassing kan bijvoorbeeld zijn dat je extra tijd krijgt voor bepaalde
tentamens. De studentendecaan zal dan wel een recente verklaring van een arts of BIGgeregistreerd psycholoog over je probleem willen zien. Vervolgens bekijkt de opleiding of
de voorziening haalbaar en uitvoerbaar is. Meer informatie en de contactgegevens van de
studentendecanen vind je op de studentenwebsite in de A-Z-lijst bij Functiebeperking en
Studentendecanen. (OER: A.6.5)

8. Bindend studieadvies

a. Eerstejaarsstudenten krijgen vóór 1 februari een brief over de studievoortgang met
een advies over al dan niet doorgaan met Pedagogische wetenschappen of
Onderwijswetenschappen. Wie wil kan daarover praten met de studieadviseur. Ook
kunnen de eerstejaarsstudenten bij hun werkgroepdocent (mentor) terecht. (OER:
A.6.2)
b. Eerstejaarsstudenten die aan het eind van hun eerste jaar minder dan 42 EC hebben
gehaald krijgen een ‘negatief bindend studieadvies’. Dat betekent dat ze drie jaar
geen Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen mogen studeren aan
de UvA. Studenten die minder dan 42 EC hebben gehaald door persoonlijke
omstandigheden (en dat ook gemeld hebben toen die speelden) en die aannemelijk
maken dat ze wel geschikt zijn voor de opleiding, kunnen een uitzondering op de
regel vragen. De studieadviseur kan je hierbij helpen.
Voor studenten van de Universitaire Pabo ligt de grens op 50 EC (de norm van de
Hogeschool van Amsterdam). Voor studenten die overstappen van de UPvA naar
POW ligt de norm niet op 50 EC, maar op 42 EC. Van deze 42 EC moet tenminste 21
EC behaald zijn met UvA-modules van de opleiding. Studenten die willen
overstappen kunnen het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de
studieadviseur. (OER: A.6.3; B.7.2)
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9. Onderwijsprogramma
.
a. Zowel Pedagogische wetenschappen als Onderwijswetenschappen is een driejarig
bachelorprogramma van 180 EC. (OER: B.4.1)

b. Het is mogelijk om een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van
het programma dat de opleiding voorschrijft. Er worden een aantal eisen aan zo’n
programma gesteld (bijvoorbeeld over het niveau van de onderdelen en de omvang
van methodenleer en statistiek in het programma). Als je een zogenaamd ‘vrij
programma’ wil volgen, dan moet je eerst een voorstel voor zo’n programma ter
goedkeuring voorleggen aan de examencommissie. (OER: B.4.6)

10. Keuzevakken

In het onderwijsprogramma is ruimte voor keuzevakken. Keuzevakken mag je volgen
bij Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen, maar je kunt ook kiezen
voor vakken van andere opleidingen binnen de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen. Deze vakken moeten gerelateerd zijn aan het vakgebied van je
opleiding (Pedagogische wetenschappen of Onderwijswetenschappen). Keuzevakken
mogen geen eerstejaars- of taalvaardigheidsvakken zijn.
Als je vakken wil volgen die niet aan deze voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld vakken
bij andere faculteiten of universiteiten, of vakken die niet gerelateerd zijn aan het
vakgebied van je opleiding) moet je dit eerst ter goedkeuring voorleggen aan de
examencommissie. (OER: B.4.4)

a. Je kunt onder voorwaarden deelnemen aan het Honoursprogramma. Het
Honoursprogramma biedt extra intellectuele uitdaging. (OER: A.5.1; B.6.1)

b. Je krijgt een certificaat voor het behalen van het Honoursprogramma als je binnen drie
jaar je bachelor haalt, een 7 gemiddeld (gewogen) hebt behaald en aan de eisen van het
programma hebt voldaan. Zie verder bij Honourstraject op de studentwebsite. (OER:
A.5.1; B.6.1)
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12. Maximaal 30 EC per semester, anders overleggen
Je kunt voor maximaal 30 studiepunten per semester onderwijs volgen. Wil je meer vakken
volgen, dan moet je dat eerst bespreken met de studieadviseur. Die kijkt of je een goede
planning hebt gemaakt en wat mogelijk is. Studenten die het Honoursprogramma doen (en
dus vaak meer dan 30 EC doen) kunnen een mail sturen aan de studieadviseurs. (OER:
B.5.5)

13. Taal: in principe Nederlands
a. De colleges en de toetsen zijn in het Nederlands. In een enkel geval wordt het onderwijs
in het Engels gegeven. (OER: B.5.1)

14. Colloquiumpunten

Om je bachelordiploma te kunnen aanvragen moet je tenminste 16 colloquiumpunten
verzameld hebben. Colloquiumpunten kunnen worden verkregen door het bijwonen van
colloquia: dit zijn wetenschappelijke bijeenkomsten waarin wetenschappelijk onderzoek
wordt besproken (bijvoorbeeld afstudeerpresentaties, oraties, promoties, lezingen of
congressen). De zestien punten moeten op de volgende wijze behaald worden:
• het bijwonen van 10 masterscriptiepresentaties;
• het bijwonen van twee promoties of oraties;
• het bijwonen van vier door POW-docenten of Comenius georganiseerde lezingen of
congressen.
Voor studenten die voor 2018-2019 zijn gestart met hun opleiding is een
overgangsregeling colloquiumpunten van toepassing. Deze kun je vinden op de
studentenwebsite. (OER: B.5.15)
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15. Judicium
De examencommissie kan bij uitzonderlijk goede prestatie het judicium (oordeel) ‘Cum
laude’ toekennen. Voor deze aantekening op je diploma moet je aan verschillende eisen
voldoen. Deze eisen kun je nalezen in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.
(R&R 11)
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