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Addendum OER 2021-2022 FMG n.a.v. COVID-19 maatregelen
Addendum modellen OER 2021 n.a.v. de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in
verband met COVID-19 en de ministeriële regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19
teneinde de afwijkende inschrijving mogelijk te maken voor het studiejaar 2021-2022.
De onderstaande voorgestelde addenda op de huidige modellen OER zijn opgesteld teneinde de
regels aangaande de inschrijving voor het studiejaar 2021-2022 in overeenstemming te brengen met
de hierboven genoemde wetswijziging en ministeriële regeling.

1. Wijzigingen geregeld door wet, ter informatie, geen medezeggenschapsrechten
Model OER Bachelor (aanvulling vet gedrukt)
Deel A
Artikel 2.1

Vooropleiding

1. Een persoon wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een
VWO-diploma bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de wet
hiervan is vrijgesteld, ingevolge artikel 7.28 tweede en volgende leden van de wet.
2. In deel B is bepaald in welke gevallen degene die niet aan de vooropleidingseisen bedoeld in
artikel 7.24 van de wet voldoet, maar wel in het bezit is van een HBO propedeuse diploma wordt
toegelaten tot de opleiding.
3. Onverminderd het tweede lid kan degene die op maximaal 6 EC na, een HBO propedeuse zoals
opgenomen in deel B heeft behaald en aan de overige voorwaarden voldoet, worden
toegelaten tot de opleiding. De vertraging van maximaal 6 EC is opgelopen als gevolg van de
COVID-19 maatregelen. Tot de COVID-19 maatregelen van kracht werden, studeerde de HBOstudent nominaal.
4. Het recht op deelname aan het onderwijs en het afleggen van tentamens vervalt indien de
student, zoals bedoeld in het derde lid, in het studiejaar 2021-2022 de HBO propedeuse niet
afrondt.
=> Geen rechten FSR en OC, door wet geregeld
Model OER Master (aanvulling vet gedrukt)
Deel A
Artikel A2.1

Vooropleiding

1. Voor de inschrijving voor een masteropleiding is een bachelorgraad vereist, behaald in het
wetenschappelijk onderwijs. Aan welke eisen de bachelorgraad moet voldoen, is bepaald
in deel B.
2. Ingeval een gegadigde niet beschikt over een bachelorgraad, zoals bedoeld in het eerste lid,
beoordeelt de toelatingscommissie van de opleiding de geschiktheid om tot de opleiding
toegelaten te worden aan de hand van de vereisten, bepaald in deel B.
3. Voor de inschrijving in een masteropleiding tot leraar voor de periode van voorbereidend hoger
onderwijs, geldt als vooropleidingseis dat aan betrokkene de Mastergraad in het desbetreffende
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vakgebied, bedoeld in artikel 7.10a van de wet, is verleend.
4. In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, [eerste tot en met
vijfde lid] deel B, kan, op diens verzoek, tot de masteropleiding worden toegelaten een
derdejaars bachelorstudent die in de EER een bacheloropleiding volgt:
a. die nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 15 EC uit de
bacheloropleiding moet behalen, en;
b. waarvan de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat de bacheloropleiding binnen het
studiejaar 2021-2022 is afgerond, en
c. die ten gevolge van de COVID-19 maatregelen een onevenredige studievertraging zou
oplopen die kan worden voorkomen door toelating aan de masteropleiding.
5. Indien de bachelorstudent, bedoeld in het vierde lid, zijn bachelordiploma niet behaalt in het
studiejaar 2021-2022 vervalt het recht op het afleggen van de tentamens, het recht op het
afleggen van het examen en het recht op deelnemen aan het onderwijs van de
onderwijseenheden behorend tot de masteropleiding.
6. Het bachelordiploma moet alsnog zijn behaald voor 1 september 2022 of (indien eerder)
voordat het masterdiploma kan worden verstrekt. Indien niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan, kan de student de masteropleiding niet vervolgen, dan wel afronden.
7. Zie voor aanvullende eisen deel B van de OER.
=> Geen rechten FSR en OC, door wet geregeld
Model OER Master (aanvulling vet gedrukt)
Deel B
Artikel B3.2

Schakel-/premasterprogramma

1. Degene die over een bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat in voldoende mate
overeenkomt met het vakgebied van de masteropleiding, kan toelating verzoeken tot de [keuze:
schakel-/ premasteropleiding].
2. Het [keuze: schakel-/premasteropleiding] telt [30] EC en bestaat uit de volgende onderwijseenheden:
a. […]
b. etc ]
3. Een bewijs van een met goed gevolg afgeronde [keuze: schakel-/premasteropleiding] geldt als
bewijs van toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in het aansluitende studiejaar.
4. Onverminderd het eerste lid kan eveneens tot toelating tot een schakel/premasterprogramma
verzoeken degene die nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 15 EC uit
de bacheloropleiding moet behalen, mits het ontbreken van de studiepunten het gevolg is van
de COVID-19 maatregelen.
5. Voor studenten in het schakel/premasterprogramma die nog hun HBO-bacheloropleiding
moeten afronden geldt dat het HBO-bachelordiploma alsnog moet zijn behaald voor 1
september 2022. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan de student het
schakel/premasterprogramma niet vervolgen, dan wel afronden.
6 Onverminderd het vierde lid kan op verzoek toelating tot de masteropleiding plaatsvinden indien
de premasterstudent nog onderdelen met een gezamenlijke studielast van maximaal 20% van
het totaal te behalen EC uit het premasterprogramma moet behalen, mits het ontbreken van de
studiepunten het gevolg is van de COVID-19 maatregelen.
=> Geen rechten FSR en OC, door wet geregeld
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Model OER Bachelor en Master (aanvulling vet gedrukt)
Deel B
Toevoeging aan de onderdelen in artikel B4 Opbouw van het curriculum middels een *
* In situaties van COVID-19 gerelateerde overmacht waar het redelijkerwijs niet mogelijk is om het
onderwijs en de tentamens te verzorgen op de in dit artikel vermelde wijze – in samenhang met de
studiegids/modulehandleiding - kan tijdelijk worden overgegaan op een andere (werk)vorm van
onderwijs en tentaminering. Daarbij geldt als voorwaarde dat de vastgestelde leerdoelen ook na
deze aanpassingen onverkort gelden, een en ander mede ter beoordeling van de
examencommissie. Eveneens dienen daar waar van toepassing de rechten van de
medezeggenschapsorganen gerespecteerd te worden.
=> Geen rechten FSR en OC
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