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Groningen, 6 december 2017 
 
Betreft: Addendum OER 2017-2018 
 
 
Beste studenten,  
 
 
Hierbij ontvangen jullie een correctie op de OER van collegejaar 2017-2018.   
 
Zoals bekend zijn we in september 2014 begonnen met het nieuwe curriculum. Nu zijn er in een nieuw 
curriculum soms veranderingen nodig zodat het curriculum kwalitatief wordt verbeterd of dat een 
programma beter studeerbaar wordt. En heel soms sluipen er onbedoeld fouten in. Dit betekent dat er 
een addendum op de OER komt om deze verbeteringen formeel door te voeren. 
 
Als gevolg van wettelijke veranderingen zijn er tevens wijzigingen ten aanzien van de geldigheidsduur 
van toetsbeoordelingen en vrijstellingen in dit addendum opgenomen.  
  
Onderstaande verbeteringen worden niet alleen in de studiegids en OER verwerkt, maar eventueel 
ook in de bijbehorende examenprogramma’s of het toetsrooster. 
 
Hieronder in de rechter kolom (dikgedrukt en onderstreept) de veranderingen: 
 

Huidig OER voor cohort 2014 en later 2017-2018  Addendum OER voor cohort 2014 en later 2017-2018 

 

Artikel 3.11 Recht op toetsdeelname (uit OER 

Cohort 2013 en eerder) 

Lid 13: 

In uitzondering van lid 1, moet een student in 

semester 4.1 en 4.2 het stagecluster afsluiten met 

een voldoende beoordeling of hoger op professioneel 

gedrag. Herkansing vindt plaats in de setting 

waarin de student de onvoldoende behaald heeft, 

maar bij een andere stage-instelling.   

 

Toevoeging lid 13 (artikel 3.11) uit OER voor cohort 

2013 en eerder. 

 
Nieuw lid 13 (in OER Cohort 2014 en later): 

Herkansing van PG-stage in het vierde studiejaar dient 

plaats te vinden in dezelfde setting waarin de student 

de onvoldoende behaald heeft, maar bij een andere 

stage-instelling. 

Huidig lid 13 in OER voor Cohort 2014 en later wordt lid 

14.  

 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

1. De geldigheidsduur van cijfers en vrijstellingen is: 

a. In de propedeutische fase: vierjaren 

b. In de hoofdfase: vijf jaren 

 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Nieuw lid 1a + b: 

a. De geldigheidsduur van een met goed gevolg 

afgelegde toets eindigt, indien de getoetste kennis 

of het getoetste inzicht of kunde aantoonbaar 

verouderd is of indien de getoetste vaardigheden 

aantoonbaar verouderd zijn, zowel voor de 

propedeutische fase als de hoofdfase: twee jaren 

na het verstrijken van de nominale studielast van 

de betreffende student 

b. De geldigheidsduur van een verkregen vrijstelling 

voor een module of onderwijseenheid eindigt 

eveneens conform de regel in lid 1 van dit artikel.  
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In afwijking hiervan eindigt de geldigheidsduur van 

de vrijstelling, zowel bij geen als wel aantoonbare 

veroudering, op de door de examencommissie bij 

het verlenen bepaalde datum, als daar sprake van 

is. 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Lid 2:  

De geldigheidsduur wordt berekend vanaf de 

eerstkomende datum 1 februari of 1 september, na 

het behalen van het cijfer of verlenen van de 

vrijstelling.  

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Wijziging lid 2:  

De geldigheidsduur, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 

wordt berekend vanaf de eerste dag van inschrijving van 

de student bij de AVAG voor respectievelijk de 

propedeutische fase en de hoofdfase. 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Lid 4: 

De examencommissie kan op verzoek van de 

student beslissen de geldigheidsduur met een jaar te 

verlengen, als dat verantwoord is, gezien de 

ontwikkelingen binnen het onderwijsprogramma en 

het afnemende beroepenveld. In zeer uitzonderlijke 

gevallen kan met inachtneming van het in de vorige 

zin bepaalde een langere verlening plaatsvinden.  

 

 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Nieuw lid 4:  

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de 

examencommissie, op verzoek van de student, 

beslissen de geldigheidsduur te verlengen, mits dat 

verantwoord is, gezien de ontwikkelingen binnen het 

onderwijsprogramma en het afnemende beroepenveld. 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Lid 6: 

De examencommissie kan beslissen dat als de 

genoemde geldigheidsduur nog niet is verstreken, 

maar al wel 4 jaren of langer bedraagt, aanvullend 

onderwijs afgesloten met een voldoende toets moet 

plaatsvinden of een aanvullende opdracht moet 

worden uitgevoerd, alvorens het examen kan worden 

behaald. De examencommissie motiveert het besluit.  

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Wijziging lid 6: 

De examencommissie kan beslissen dat als de genoemde 

geldigheidsduur nog niet is verstreken, maar al wel 4 jaren 

of langer bedraagt, aanvullend onderwijs afgesloten met 

een voldoende toets moet plaatsvinden of een aanvullende 

opdracht moet worden uitgevoerd, alvorens het examen 

kan worden behaald. De examencommissie motiveert het 

besluit. 

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

  

Artikel 3.18 Geldigheidsduur toetsbeoordelingen 

Nieuw lid 12: 

De geldigheidsduur van de met goed gevolg afgelegde 

VHO-toets uit het derde studiejaar is 2 jaar. De 

toetsdatum is hierbij leidend.  

Huidig Examenprogramma Hoofdfase voor cohort 

2014 en later (2017-2018) 

Addendum Examenprogramma Hoofdfase                         

voor cohort 2014 en later (2017-2018) 

Honoursprogramma jaar 2 + jaar 3 Honoursprogramma jaar 2 + jaar 3 
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Activiteit: Binnenschools  

Toets: (groeps)opdracht  

Schaal: cijfer 

Credits: 4 EC 

Activiteit: Binnenschools 

Wijziging schaal: o/v (onvoldoende/voldoende) 

 

Semester 4.1 

Additionele minoren 

Locatie Rijksuniversiteit Groningen 

1) Minor Psychology in Society 

2) Minor Challenging Youth 

3) Minor Sociologie 

Opname minoren VAG in examenprogramma 

Semester 4.1 

Minor Psychology in Society  

Locatie: Rijksuniversiteit Groningen 

Toetsen en credits:  

1) Introduction to Psychological Theories – 5 EC 

2) Research Instruments critically considered – 5 EC 

3) 4 van de 5 keuzevakken (20 EC): 

- The social psychology of communication – 5 EC 

- Psychology in the workplace – 5 EC 

- Human error – 5 EC 

- Social influence – 5 EC 

- Consumer and economic psychology - 5 EC 

Totaal Minor Psychology in Society  -  30 EC  

Semester 4.1 

Minor Challenging Youth 

Locatie: Rijksuniversiteit Groningen 

Toetsen en credits:  

1) Introduction to challenging behavior in youth – 1 

EC 

2) Issues in child-rearing and challenging behavior – 9 

EC 

3) International history of educational ambitions – 5 

EC 

4) Paper – 5 EC 

5) Genders and Diversity in Education – 10 EC 

Totaal Minor Challenging Youth -  30 EC  

Semester 4.1 

Minor Sociologie: Maatschappelijke orde en sociaal 

welzijn 

Locatie: Rijksuniversiteit Groningen 

Toetsen en credits:  



Addendum OER 2017-2018                                                                                                   06-12-2017 

 

1) Inleiding in de sociologie – 5 EC 

2) Primaire orde – 5 EC 

3) Social and institutional change – 5 EC 

4) Klassieke sociologische teksten – 5 EC 

5) Sociale welvaart – 5 EC 

6) Organization and Society – 5 EC 

Totaal Minor Sociologie -  30 EC  

Semester 4.1 

Minor Humanistiek  

Toetsen en credits: 

1) Inleiding theorie en geschiedenis van de 

levensbeschouwing – 7,5 EC 

2) Inleiding ethiek – 7,5 EC 

3) Humanisering in organisaties – 7,5 EC 

4) Ziek en gezond – 7,5 EC 

Totaal Minor Humanistiek 

Semester 4.1 

Wijziging vakken: Minor Zorgethiek en beleid 

(premaster Humanistiek en ZEB) 

Locatie: Universiteit voor Humanistiek Utrecht 

Toetsen en credits: 

1) Inleiding theorie en geschiedenis van de 

levensbeschouwing – 7,5 EC 

2) Inleiding ethiek – 7,5 EC 
3) Zingeving en zorg rond het levenseinde – 7,5 EC 

4) Humanisering in organisaties– 7,5 EC 

Semester 4.2 

Activiteit: KET 15  

(1x PPO schrijven voor het komende jaar) 

Toets: Opdracht en voortgangsgesprek 

Schaal: o/v/g 

Credits: 1 EC 

Semester 4.2 

Activiteit: KET 15  

Wijziging schaal: nv/v (niet voldaan/voldaan) 

 

Semester 4.2 

Activiteit: KET 16  

(Voorbereiden –uitvoeren – evalueren van 

deskundigheid bevorderende activiteit, bijvoorbeeld 

Intercollegiale toetsing) 

Toets: Opdracht  

Schaal: o/v/g 

Credits: 1 EC 

 

 

 

Semester 4.2 

Activiteit: KET 16   

Wijziging schaal: nv/v (niet voldaan/voldaan) 
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Huidig toetsrooster voor cohort 2014 en later 

2017-2018 

Addendum toetsrooster voor cohort 2014 en later           

2017-2018 

Studiejaar 2 

Sta-dag op 19 januari 2018  

Toets MP DT 13.2 Patiëntveiligheid op 19 januari 

2018 

Studiejaar 2 

Zowel de sta-dag van jaar 2 als de toets MP DT 13.2 

Patiëntveiligheid worden verplaatst naar  

Wijziging: Vrijdag 26 januari 2018 

Studiejaar 3 

Inleverdatum SP KET 12 voor traject 2 

(Analyse en evaluatie van een organisatie 

ontwikkeling in de geboortezorg) 

staat in het toetsrooster op 

Maandag 8 januari 2018, 9.00u 

Studiejaar 3 

SP KET 12 voor traject 2 

Wijziging inleverdatum:  

Zondag 24 december 2017, 18.00u 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het MT,  
 
Monique den Arend en Romana Pereira.  


