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1. Algemene bepalingen 
 

1.1 Toepasselijkheid 
Deze Regels en richtlijnen zijn van toepassing op de joint-degree bacheloropleiding Klinische Technologie 
van de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit, hierna te noemen de 
opleiding. Deze Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- 
en Examenregeling Klinische Technologie (OER).  

1.2 Begripsbepaling 
Examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of aan alle eisen voor het 

bachelorexamen is voldaan (conform artikel 7.10 van de wet). 

Examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen.  

Fraude:  het handelen of nalaten van een examinandus dat erop is gericht het vormen van een juist 
oordeel omtrent diens kennis, inzicht en vaardigheden te belemmeren. Qua gevolg hiermee 
gelijkgesteld wordt het vertonen van en volharden in een zodanige passiviteit tijdens het 
deelnemen aan het uitvoeren van groepsopdrachten of praktische oefeningen dat een 
individuele beoordeling van kennis en vaardigheden daardoor belemmerd wordt.  
Onder fraude wordt onder meer gerekend: 
- het gebruik van niet-toegelaten bronnen tijdens het afleggen van het tentamen of het 
uitvoeren van een opdracht..  
- plagiaat, het gebruik van bronnen of delen daarvan zonder vermelding van de herkomst.  
- het vervalsen van uitkomsten van experimenten.  

OER: de door de  drie Decanen van de betrokken faculteiten van de Technische Universiteit Delft, 
de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit, vastgestelde Onderwijs- en 
examenregeling van de opleiding.  

Tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking 
tot een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van dat onderzoek (krachtens 
artikel 7.10 van de wet) door tenminste één daartoe door de examencommissie aangewezen 
examinator. 

Student:  hij of zij die is ingeschreven aan de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en 
de Technische Universiteit Delft voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de 
tentamens en de examens van de opleiding. 

Wet:  de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, afgekort tot WHW, en zoals 
sinds de invoering gewijzigd. 
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Blackboard: faciliteit voor de online informatievoorziening over het onderwijs aan de Technische 
Universiteit Delft, waarin ook de informatie over het onderwijs van de bachelor Klinische 
Technologie is opgenomen. 

Toetsbeleid: beleid betreffende de toetsing van het onderwijs in de Klinische Technologie, zoals 
beschreven in het document Toetsbeleid van de BSc opleiding Klinische Technologie.  

Propedeutisch Examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of aan alle eisen voor 
het behalen van het eerste jaar van de bachelor opleiding is voldaan (conform artikel 7.10 van 
de wet). 

Voor het overige hebben de begrippen de betekenis die de wet of het OER daaraan verbindt.  
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2. Samenstelling, taken en werkwijze van de Examencommissie 
 

2.1 Taken en bevoegdheden van Examencommissie 
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan 
de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die 
nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.  

2.1.1 Onverminderd de wet en de daarop gebaseerde regelgeving is de examencommissie in ieder geval 
verantwoordelijk voor: 

a. De inhoud van de examens van de opleiding en de organisatie daarvan 
b. De vorm en de inhoud van de tentamens  
c. Het vaststellen van de regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de examens en 

tentamens 
d. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd artikel 7.12c van de wet.  
e. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling 

om de uitslag van tentamens.  
f. het vaststellen van de uitslag van tentamens heeft de examencommissie gedelegeerd aan de 

examinatoren.  
g. Het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een of meer tentamens.  
h. Het vaststellen of is voldaan aan de voorwaarden voor de toelating tot de verschillende tentamens en 

examens.  
i. Het treffen van bijzondere regelingen voor het afleggen van examens en tentamens voor individuele 

studenten in geval van overmacht of bijzondere studieomstandigheden.  
 

2.2 Benoeming van de leden en de voorzitter 
2.2.1 De decanen van de drie faculteiten 3ME, LUMC en EMC benoemen de leden van de 
Examencommissie Klinische Technologie op basis van hun deskundigheid op het terrein van het medische 
en/of technische vlak. Er neemt ten minste één lid van elke instelling plaats, ten minste één lid is als docent 
verbonden aan de opleiding en ten minste één lid heeft de rang van hoogleraar.  

2.2.2 Alvorens de decaan tot benoeming van een lid overgaat, hoort hij de leden van de examencommissie.  

 

2.3 Werkwijze 
2.3.1 Tot de dagelijks zaken van de examencommissie worden gerekend: 

a. Spoedeisende beslissingen met betrekking tot de toepassing van regelingen die in afwijking van de 
geldende bepalingen op verzoek van de student worden genomen; indien mogelijk wordt de meest 
betrokken examinator geraadpleegd alvorens een beslissing wordt genomen.  

b. De door de OER vereiste goedkeuring van verzoeken tot vrijstelling van studenten met inachtneming 
van de daarbij geldende voorwaarden.  

c. Het uitbrengen van het bindend studieadvies.  
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d. Het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens een tentamen en bij fraude, voor zover deze 
naar het oordeel van de voorzitter geen uitstel gedogen,  

e. Het controleren en ondertekenen van diploma’s. 
f. Het mandateren van bepaalde nauw omschreven taken.  

 

2.3.2 De vergaderingen van de examencommissie zijn als volgt geregeld: 

a. De examencommissie vergadert in beginsel eenmaal per maand met uitzondering van de maanden juli 
en augustus.  

b. De vergaderingen zijn niet openbaar.  
c. Van het besprokene ter vergadering wordt een verslag gemaakt.  
d. Indien een student een verzoek of klacht bij de examencommissie indient waarbij een examinator is 

betrokken die lid is van de examencommissie, neemt dit lid geen deel aan de behandeling van het 
verzoek of klacht en verlaat daartoe tijdelijk de vergadering.  
 

2.3.3 De besluitvorming van de examencommissie wordt als volgt geregeld: 

a. De examencommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen.  
b. Staken de stemmen, dan geeft de stem van de voorzitter van de examencommissie de doorslag.  

 

2.3.4 De examencommissie en de examinatoren nemen bij het nemen van hun beslissingen het volgende in 
overweging: 

a. Een positieve uitslag van het examen moet voldoende garantie zijn dat de geëxamineerde de beoogde 
eindkwalificaties heeft verworven. 

b. Beslissingen moeten met de grootst mogelijke objectiviteit worden genomen.  
c. Onnodige studievertraging dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.  
d. Tentamens dienen mede om de examinandus inzicht te geven in zijn of haar capaciteiten en 

beperkingen.  
e. Studenten dienen tegen zichzelf beschermd te worden als zij  een te grote studielast op zich wil nemen.  
f. Mildheid ten opzichte van de student die door omstandigheden buiten zijn schuld in de voortgang van 

de studie vertraging ondervindt of heeft ondervonden.  
 

2.4 Aanwijzing Examinatoren, richtlijnen 
2.4.1 Voor aanvang van elk studiejaar en verder zo vaak als dat noodzakelijk is wijst de Examencommissie 
een examinator aan voor het afnemen van het tentamen verbonden aan elk van de onderwijseenheden van de 
opleiding en het vaststellen van de uitslag daarvan.  

2.4.2 De examencommissie kan commissies ad hoc instellen.  

2.4.3 Overeenkomstig artikel 7.12 lid 3 WHW kan de examencommissie deskundigen van buiten de 
instellingen als examinatoren aanwijzen. Een dergelijke aanwijzing geschiedt voor een periode van ten 
hoogste 2 jaar met de mogelijkheid deze periode steeds voor ten hoogste 2 jaar te verlengen.  
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3. Tentamens 
3.1 Aard en vorm van de tentamens 
3.1.1 Wanneer hetzelfde tentamen, al dan niet tegelijkertijd, door meer dan een examinator wordt 
afgenomen en de resultaten daarvan eveneens door meer dan een examinator worden beoordeeld, vindt deze 
beoordeling plaats aan de hand van daartoe tevoren vastgestelde (gelijkluidende) normen. 

3.1.2 Het afnemen van een mondeling tentamen geschiedt minimaal door twee examinatoren, tenzij de 
examencommissie anders beslist. 

3.1.3 De controle van de inschrijving als student bij het doen van een tentamen geschiedt door of namens de 
examencommissie. 

3.1.4 De vragen en opgaven van het tentamen hebben uitsluitend betrekking op de tevoren bekend 
gemaakte examenstof of competenties waarvan de aard en omvang voor de aanvang van het onderwijs dat op 
het tentamen voorbereidt in hoofdzaak bekend worden gemaakt. De vragen en opgaven van het tentamen zijn 
conform de voor het vak geldende toetsmatrijs zo evenwichtig mogelijk gespreid over de examenstof of te 
tentamineren competenties. 

3.1.5 De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en bevatten voldoende 
aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden. De omvang van elk tentamen is zodanig dat de 
nominale examinandus redelijkerwijs voldoende tijd heeft om binnen de gestelde duur de vragen te 
beantwoorden en/of de opgaven te maken. 

3.1.6 In het toetsplan wordt aan het begin van het jaar vastgelegd op welke wijze het tentamen wordt 
afgenomen.  

3.1.7 Door de examinator wordt op Blackboard en/of in de studiehandleiding bij aanvang van het 
onderwijsonderdeel vermeld of het tentamen schriftelijk of mondeling dan wel door middel van een 
vaardigheidstest wordt afgelegd. 

3.1.8 De examinator vermeldt op Blackboard en/of bij aanvang van het onderwijsonderdeel of boeken, 
syllabi, aantekeningen e.d. geraadpleegd mogen worden tijdens het tentamen. 

3.1.9 Om elk tentamen voldoende uniek te laten zijn ten opzichte van het eerder gebruikte tentamen dienen 
voldoende nieuwe vragen te worden gesteld, tenzij in overleg met de examencommissie anders wordt bepaald. 

3.1.10 De examinator vergewist zich ervan dat is voldaan aan de voorwaarden voor toelating tot het 
tentamen die in de OER zijn vastgelegd dan wel voortvloeien uit andere wetten en regels. 

3.1.11 De Examencommissie kan op gemotiveerd verzoek van de examinandus toestaan dat een tentamen op 
andere wijze wordt afgelegd dan in de OER is vastgelegd, onder meer in geval van een functiestoornis. 
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3.2 Toegangseisen voor tentamens 
3.2.1.  Deelname aan een tentamen of examen is alleen toegestaan voor studenten die aan de toelatingseisen 
voor de betreffende onderwijseenheid voldoen. Deze staan beschreven in de vakbeschrijvingen.  

3.2.2 Een tentamen kan alleen worden afgelegd, dan wel het resultaat daarvan kan alleen worden 
beoordeeld als de student zich voor de deelneming op juiste wijze heeft aangemeld.  

  

3.3 Aanmelden tentamens 
3.3.1 De aanmelding voor deelname aan een schriftelijk tentamen geschiedt door invoering van data in het 
tentamen aanmeldsysteem, uiterlijk 14 dagen voor het begin van de betreffende tentamenperiode.  

3.3.2 In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van de in lid 1 genoemde aanmeldings- 
termijn, echter alleen ten gunste van de student.  

3.3.3 Studenten die zich niet tijdig voor een tentamen hebben aangemeld, kunnen aan dat tentamen niet 
deelnemen. Alleen wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden kan de voorzitter van de 
Examencommissie de student alsnog toestaan aan het tentamen deel te nemen. 

3.3.4 Bij onterechte deelname aan een tentamen verklaart de examencommissie het resultaat voor dat 
tentamen ongeldig. 

 

3.4 Aanmelden practica 
3.4.1 De aanmelding voor deelname aan een practicum geschiedt op de wijze en binnen de termijn die op 
Blackboard voor het betreffende practicum is aangegeven. 

3.4.2 In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van de in lid 1 genoemde 
aanmeldingstermijn, echter alleen ten gunste van de student. 

3.4.3   Studenten die zich niet tijdig voor een practicum hebben aangemeld, kunnen aan dat practicum niet 
deelnemen. Alleen wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden kan de voorzitter van de 
Examencommissie de student alsnog toestaan aan het practicum deel te nemen. 

3.4.4 Bij onterechte deelname aan een practicum verklaart de examencommissie het resultaat voor dat 
practicum ongeldig. 
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3.5 Terugtrekking van aanmelding voor tentamens 
3.5.1 Uiterlijk tot 14 dagen voordat de betreffende tentamenperiode aanvangt, kan men zich via het 
tentamenaanmeldsysteem van een tentamen terugtrekken. Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden 
kan de voorzitter van de Examencommissie toestemming geven zich in een later stadium terug te trekken. 

3.5.2   Het terugtrekken van een examen kan tot uiterlijk de dag waarop de vergadering voor het 
desbetreffende examen wordt gehouden, geschieden bij de onderwijsadministratie. 

3.5.3 Wanneer een student zich van een tentamen of examen heeft teruggetrokken, dient deze zich voor een 
volgende gelegenheid opnieuw aan te melden. 

 

3.6 Orde tijdens de tentamens 
3.6.1 Alleen examinandi die zich hebben aangemeld voor een tentamen worden toegelaten tot de 
tentamenruimte. 

3.6.2 De examinandus is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examinator te legitimeren met zijn 
geldige collegekaart of wettelijk identiteitsbewijs. 

3.6.3 Degene die met de leiding van het afnemen van het tentamen is belast, is bevoegd een examinandus 
die te laat komt de toegang tot het tentamen te weigeren. De examinandus die later dan een half uur na 
aanvang van een tentamen verschijnt wordt niet toegelaten, maar wordt wel geacht aan het tentamen te hebben 
deelgenomen. 

3.6.4 Binnen een half uur na de officiële aanvang van het tentamen is het een student niet toegestaan de 
ruimte te verlaten. In dringende gevallen kan na dit half uur toestemming worden gegeven de tentamenruimte 
tijdelijk te verlaten. Niet meer dan één student tegelijk mag afwezig zijn. 

3.6.5 Alvorens de tentamenruimte definitief te verlaten dient de student het tentamenwerk, voorzien van 
naam en studienummer op iedere bladzijde, aan de examinator of surveillant te overhandigen. 

3.6.6 In geval van constatering van fraude door een examinandus sluit de examinator de betreffende 
examinandus direct uit van verdere deelname aan het tentamen en wordt het tentamen ongeldig verklaard. De 
examinator of diens vervanger maakt van de fraude een proces-verbaal op dat binnen twee werkdagen aan de 
voorzitter van de Examencommissie wordt verstuurd. De examinandus krijgt hiervan een afschrift. Voor de 
verdere afhandeling van fraude zie artikel 4.7. 

3.6.7 Uitwerkpapier en kladpapier worden vanwege de opleiding verstrekt. De student dient echter zelf 
voor schrijf- en tekengerei te zorgen. 

3.6.8 Wanneer bij een tentamen het gebruik van een rekenmachine is toegestaan, dient de student zelf te 
zorgen voor een rekenmachine die voldoet aan de door de examinator opgegeven maximum mogelijkheden. 

3.6.9 Tijdens een tentamen mag de student geen boeken, dictaten, aantekeningen of andere geschriften 
voorhanden hebben of raadplegen, tenzij de examinator anders heeft beslist. 
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3.6.10 Tijdens een tentamen mag de student geen voorgeprogrammeerde rekenmachine, computer, buzzer, 
mobiele telefoon of apparaten met vergelijkbare functies voorhanden hebben of gebruiken, tenzij de 
examinator anders heeft beslist. 

3.6.11 Tijdens een tentamen mag de student niet bij andere studenten afkijken of met hen, op welke wijze 
dan ook, binnen of buiten de tentamenruimte, informatie en/of materialen uitwisselen. 

3.6.12 De tekst van de tentamenuitwerkingen mag niet met potlood worden geschreven, tenzij de examinator 
daarvoor tevoren toestemming heeft gegeven. 

3.6.13 De tentamenopgaven mogen door de student niet na afloop van het tentamen worden meegenomen, 
tenzij de examinator anders beslist. 

 

3.7 Fraude 
3.7.1 Wanneer tijdens het afleggen van een tentamen fraude wordt geconstateerd of vermoed, wordt dit 
door de examinator of surveillant terstond aan de student meegedeeld en wordt dit zo spoedig mogelijk 
schriftelijk vastgelegd. De examinator of de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken te 
overhandigen. Een weigering hiertoe van de student wordt in het verslag gemeld. Het verslag en eventuele 
bewijsstukken worden onverwijld bij de examencommissie ingediend.  

3.7.2 Wanneer anders dan tijdens het afleggen van een tentamen fraude van een student wordt 
geconstateerd of vermoed, wordt die zo spoedig mogelijk door de examinator schriftelijk vastgelegd. Het 
verslag en eventuele bewijsstukken worden onverwijld bij de examencommissie ingediend.  

3.7.3  De examencommissie stelt de student in de gelegenheid een schriftelijk commentaar bij het verslag 
van de examinator of surveillant te voegen.  

3.7.4  De examencommissie neemt een besluit over de fraude en kan de student afhankelijk van de ernst van 
de fraude, herhaalde fraude daaronder begrepen, de volgende sancties opleggen: 

a. Berisping; 
b. De beslissing dat voor de student geen uitslag van het betreffende tentamen- of practicumwerk wordt 

vastgesteld; 
c. Uitsluiting van het betreffende tentamen of practicum voor ten hoogste één jaar; 
d. Uitsluiting van een of meer tentamenperioden voor ten hoogste één jaar; 
e. Een combinatie van bovenstaande maatregelen; 
f. Wanneer sprake is van ernstige fraude kan de examencommissie besluiten het college van bestuur 

voor te stellen de inschrijving van de student voor de opleiding definitief te beëindigen.  
 

3.7.5 De examencommissie neemt, wanneer er sprake is van fraude, pas een definitief besluit nadat zij de 
student in de gelegenheid heeft gesteld te worden gehoord.  
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3.8 Plagiaat 
3.8.1 De examinator beoordeelt als eerste een schriftelijk werkstuk op oorspronkelijkheid. 

3.8.2 De examinator die plagiaat constateert, meldt dit aan de Examencommissie en stelt aan de 
Examencommissie het betreffende werkstuk, de paper, scriptie of onderzoeksopdracht ter beschikking. 

3.8.3. In geval van verdenking van plagiaat kan de Examencommissie de examinator/docent, de student en 
anderen horen. 

3.8.4 Na het vaststellen van plagiaat kan de Examencommissie: 

a. het werkstuk, de paper, scriptie of onderzoeksopdracht ongeldig verklaren; 
b. de deelname aan het schrijven van een werkstuk, paper, scriptie of onderzoeksopdracht ten aanzien 

waarvan plagiaat is geconstateerd uitsluiten voor de duur van ten hoogste één jaar, waarbij geldt dat in 
de periode van uitsluiting een werkstuk, paper, scriptie of onderzoeksopdracht, zoals ten aanzien 
waarvan plagiaat is geconstateerd, dat met goed gevolg is afgerond aan een andere faculteit of andere 
instelling van hoger onderwijs op generlei wijze als compensatie kan worden ingebracht in het 
curriculum. 

c. de deelname aan één of meer tentamens van de opleiding uitsluitend voor de duur van ten hoogste één 
jaar, of de deelname aan onderwijs, tentamens en examens van een andere door de drie betrokken 
instellingen verzorgde opleiding uitsluiten voor de duur van ten hoogste één jaar. Vakken die in de 
periode van uitsluiting aan een andere faculteit of een andere instelling van hoger onderwijs zijn 
gevolgd of behaald kunnen op generlei wijze als compensatie worden ingebracht in het curriculum. 

 

 

Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van het tentamen 
3.9.1. De wijze van beoordelen, met inbegrip van de weging van onderdelen, is zo doorzichtig dat de student 
kan nagaan hoe de uitslag tot stand is gekomen. 

3.9.2.   De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk vastgestelde 
en eventueel naar aanleiding van de correctie van het tentamen bijgestelde modelantwoorden en normen. 

3.9.3. Een resultaat wordt aangegeven met een cijfer, een V (voldoende), een O (onvoldoende) of een vr 
(vrijstelling).  

3.9.4. Een eindcijfer voor een vak wordt uitgedrukt in een half cijfer van 1,0 tot en met 10,0 waarvan de 
betekenis als volgt is: 

• 9,5 – 10,0 uitmuntend 
• 8,5 – 9,0 zeer goed 
• 7,5 – 8,0 goed 
• 6,5 – 7,0 ruim voldoende 
• 6,0 – voldoende 
• 4,5 – 5,5 onvoldoende 
• 3,5 – 4,0 slecht 
• 1,0 – 3,0 zeer slecht 
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3.9.5. In het geval afronding plaats vindt naar halve en hele cijfers dan worden drie, vier, acht en negen 
tienden naar boven afgerond en één, twee, zes en zeven tienden naar beneden. 

3.9.6. Indien een vak uit delen bestaat, is bij het vakkenoverzicht in de studiegids aangegeven hoe het 
eindcijfer tot stand komt. Daarbij gelden de volgende bepalingen: 

• Een vak is voldoende afgerond indien het gewogen gemiddelde van alle deelcijfers hoger is dan een 
6.0 en geen van de deelopdrachten lager is dan een 5.0. Het eindcijfer is dan het gewogen gemiddelde 
van de deelcijfers. 

• Indien alle deelcijfers behaald zijn, maar niet aan bovenstaande eis wordt voldoen zal de student een 
onvoldoende ('o') als eindcijfer worden toegekend. De deelcijfers kunnen eventueel wel worden 
opgenomen in het onderwijsadministratiesysteem indien deze dit toelaat. 

• Bij het ontbreken van 1 of meerdere deelcijfers zal geen eindcijfer worden toegekend. 

3.9.8. Wanneer voor een vak meer resultaten zijn behaald, wordt het hoogst behaalde resultaat in de 
beoordeling van het examen betrokken. 
 
3.9.9 Definities van de verschillende toetsvormen worden gegeven in het Toetsbeleid Klinische 
Technologie. 

3.9.10 Het eindoordeel van een onderwijseenheid wordt vrijgegeven indien voldaan is aan alle 
verplichtingen en aanvullende eisen. 

3.9.11 De examinator stelt de uitslag van het tentamen vast. 

 

3.10 Doorgeven en bekend maken van de uitslag  
3.10.1 In de OER is geregeld op welke wijze de resultaten van een tentamen bekend worden gemaakt. 

3.10.2 De examinator geeft de resultaten van tentamens aan de onderwijsadministratie door onder 
vermelding van de datum waarop het schriftelijk tentamen is gehouden of het mondeling tentamen is afgelegd. 

3.10.3 Indien geregeld is dat practica afzonderlijke onderdelen zijn, geeft de examinator de resultaten 
daarvan aan de onderwijsadministratie door onder vermelding van de datum waarop het practicum is 
afgerond. 

3.10.4 De examinator kan nadere regelingen vaststellen met betrekking tot de uiterste datum waarop een 
verslag moet zijn ingeleverd, dan wel een practicum moet zijn afgerond. Deze regeling dient bij het 
vakoverzicht in de studiegids te worden vermeld. 

 

3.11 Dateren afgelegde tentamens en practica 
3.11.1 Voor de datering van een tentamen geldt de datum waarop het schriftelijk tentamen is gehouden of het 
mondeling tentamen is afgelegd. 
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3.11.2 Voor de datering van een practicum geldt de datum waarop het verslag definitief is ingeleverd danwel 
de mondelinge eindpresentatie is gehouden, danwel, indien er geen sprake is van een verslag of een 
eindpresentatie, het practicum is afgerond. 

3.12 Bewaren werk en resultaten 
3.12.1 In verband met mogelijke beroepsprocedures moet beoordeeld werk, met uitzondering van 
driedimensionale werkstukken, ten minste twee jaar na bekendmaking van het resultaat bewaard worden. 
Driedimensionale werkstukken worden ten minste zes weken na bekendmaking van het resultaat door de 
examinator bewaard. 

3.12.2 In het geval geen resultaat bekend is gemaakt of mocht worden gemaakt, gaat de in lid 1 genoemde 
termijn in op de datum waarop het tentamen is gehouden. 

3.12.3 De resultaten van tentamens worden door de onderwijsadministratie ten minste tien jaar bewaard. 

3.13 Vrijstelling 
3.13.1 Een verzoek om vrijstelling voor een vak of een onderdeel daarvan wordt schriftelijk, met redenen 
omkleed en voorzien van eventuele bewijsstukken ingediend bij de examencommissie. De student voegt het 
advies van de betrokken examinator bij het verzoek. 

3.13.2 Voor de datering van een vrijstelling geldt de datum waarop door de examencommissie de 
vrijstelling is verleend. 
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4. Examens en getuigschriften 
 

4.1 Aanmelden examen en aanvragen getuigschrift 
4.1.1. De aanmelding voor een examen en daarmee het aanvragen van een getuigschrift dient uiterlijk 20 
werkdagen voor het tijdstip waarop de vergadering voor het desbetreffende examen wordt gehouden, te 
geschieden bij de onderwijsadministratie. 

4.1.2 De student moet zijn definitieve examenprogramma uiterlijk op de dag waarop de in lid 1 genoemde 
termijn aanvangt, bij de onderwijsadministratie indienen. 

4.1.3 Uiterlijk 5 werkdagen voor het tijdstip waarop de vergadering voor het desbetreffende examen wordt 
gehouden, moet aan alle verplichtingen zijn voldaan en moeten alle resultaten bij de onderwijsadministratie 
bekend zijn. 

4.2 Het afleggen van het examen 
4.2.1 Indien de tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn 
afgelegd is het examen afgelegd en behaald.  

4.3 Examenprogramma 
4.3.1   De student is geslaagd voor het bachelorexamen wanneer is voldaan aan de volgende eisen: 

a. de student heeft het propedeutisch examen behaald of daarvoor vrijstelling gekregen; 
b. voor alle vakken van het tweede en derde cursusjaar is een resultaat behaald: een cijfer, een voldoende 

(v) of een vrijstelling (vr); 
c. er mag geen eindcijfer lager dan 6,0 voorkomen.  
d. er mag geen deelcijfer lager dan 5,0 voorkomen. 

4.3.2 De wijze van beoordelen is zo doorzichtig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van het examen 
tot stand is gekomen. 

4.3.3 In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het bepaalde in lid 1. Zonodig stelt zij 
daartoe aanvullende eisen vast. 

4.4 Uitsluiting van de opleiding of bepaalde onderdelen daarvan 
4.4.1 Als een student door zijn gedragingen of opvattingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de 
uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel van 
ongeschiktheid voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, kan de Examencommissie 
besluiten advies uit te brengen aan het College van Bestuur inhoudende het weigeren dan wel beëindigen van 
de inschrijving van de betrokken student voor de opleiding. 

4.4.2 Indien de student, bedoeld in 4.4.1 is ingeschreven voor een andere opleiding en in het kader daarvan 
het onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met of gelet op de praktische voorbereiding op 
de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor de inschrijving met toepassing van artikel 7.42a, 
eerste lid, van de wet is beëindigd, kan de Examencommissie besluiten advies uit te brengen aan het College 
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van Bestuur met betrekking tot de vraag of het de student kan worden toegestaan die afstudeerrichting of 
andere onderdelen van die opleiding te volgen. 

4.4.3 De Examencommissie brengt een advies als bedoeld in 4.4.1 of 4.4.2 uit binnen dertig werkdagen 
nadat de student over het voornemen daartoe schriftelijk is ingelicht. 

4.5 Diploma en diplomasupplement 
4.5.1 Ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door of namens de examen- 
commissie een getuigschrift uitgereikt. 

4.5.2 Het getuigschrift van het bachelorexamen wordt namens de examencommissie ondertekend door 
voorzitter en de secretaris van de examencommissie. 

4.5.3 Bij de uitreiking van het getuigschrift van het bachelorexamen wordt een diplomasupplement in de 
Engelse taal verstrekt waarin in ieder geval de behaalde resultaten worden vermeld. Een diplomasupplement 
in de Nederlandse taal kan bij de onderwijsadministratie worden aangevraagd. 

4.6 Examen met lof 
4.6.1 Een student kan voor het bachelorexamen het predicaat "met lof" verkrijgen indien de 
examencommissie daartoe besluit en ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. het naar studiepunten gewogen gemiddelde van de resultaten van de vakken van het tweede en derde 
cursusjaar zonder het bacheloreindwerk is ten minste 7,5 waarbij voldaan (v) en vrijstellingen (vr) 
buiten beschouwing worden gelaten; 

b. het resultaat voor het bacheloreindwerk is ten minste 8,0 
c. de studieduur voor de bachelorfase van de opleiding is niet langer dan 3,5 jaar. 

 

4.6.2 In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten het predicaat "met lof" te verlenen aan een 
student die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 1, wanneer deze student op andere wijze in de 
opleiding blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheden. 

 
5 Het bindend studieadvies 
5.1 Dossiervorming 
5.1.1 De Examencommissie houdt van iedere student die voor het eerste studiejaar van de 
bacheloropleiding is ingeschreven een dossier bij. 

5.1.2 In het dossier wordt een aanduiding van de persoonlijke omstandigheden van de student als bedoeld in 
artikel 7.8b, derde lid, van de wet opgenomen, alsmede indien van toepassing het aan de persoonlijke 
omstandigheden aangepaste studieplan dat de opleiding met de student heeft vastgelegd. 

5.1.3 Elke student heeft het recht zijn dossier, bedoeld onder 6.1.1, in te zien. 
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5.2 Het advies 
De Examencommissie brengt het advies namens het College van Bestuur van de penvoerder, TU Delft, uit 
met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de Regeling bindend studieadvies.  

 
6 Klachten, bezwaren en beroepen 
6.1 Indiening 
6.1.1 Een student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande extraneus 
of een voormalige extraneus dient een klacht en een beroep of bezwaar, als bedoeld in artikel 7.61 eerste lid 
van de wet, vanwege een genomen beslissing van de Examencommissie of van een of meer van de door haar 
aangewezen examinatoren dan wel het ontbreken ervan, schriftelijk in bij de faciliteit als bedoeld in artikel 
7.59a eerste lid van de wet. 

6.1.2 De termijn voor het indienen van een beroep of bezwaar als bedoeld in 7.1.1 bedraagt zes weken. 

6.2 Behandeling van klachten en bezwaren 
6.2.1.  De examencommissie beslist over een verzoek van een student binnen 40 werkdagen na ontvangst 
van het verzoek, of indien het verzoek is ingediend tijdens een academische vakantie, dan wel binnen een 
periode van drie weken voorafgaande aan een academische vakantie, binnen 40 werkdagen na afloop van die 
vakantie. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Van de verdaging 
wordt, voor de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn, schriftelijk mededeling gedaan aan de 
student.  

6.2.2 Indien de examencommissie overweegt de klacht of het bezwaar af te wijzen dan stelt zij de indiener 
in de gelegenheid te worden gehoord.  

6.2.3 Indien onverwijlde spoed dat vereist kan de voorzitter van de examencommissie een voorlopige 
voorziening treffen op verzoek van de indiener van de klacht of het bezwaar.  

6.3 Behandeling van beroepen 
6.3.1 Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het College van Beroep voor de Examens het 
beroepschrift aan de Examencommissie, met de uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of een 
minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. De Examencommissie deelt binnen drie weken, onder 
overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken, aan het College van Beroep mede tot welke uitkomst 
het beraad heeft geleid. 

6.3.2 Indien de examinator tegen wie het beroep is gericht, lid is van de Examencommissie, neemt hij geen 
deel aan de beraadslaging. 

6.3.3 Indien het College van Beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing geheel of 
gedeeltelijk. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt 
beslist, dan wel dat het tentamen, het examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig 
onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het College van Beroep te stellen voorwaarden. De 
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Examencommissie voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van het 
College van Beroep. Het College van Beroep kan daarvoor in zijn uitspraak een termijn stellen. 

 

7 Slotbepalingen 
7.1 Bijzondere omstandigheden 
7.1.1 In geval van een geschil omtrent de interpretatie van de in deze regeling gestelde artikelen, alsmede in 
alle gevallen waarin niet is voorzien door deze regeling, beslist de Examencommissie, gehoord de betrokken 
partijen. 

7.1.2 Indien in bijzondere gevallen onverkorte toepassing van hetgeen in deze regels en richtlijnen is 
bepaald tot schrijnende onbillijkheid leidt, is de Examencommissie bevoegd anders te besluiten. 

7.1.3 De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat ten voordele van de student wordt 
afgeweken van de bepalingen van deze regeling en van de Onderwijs- en Examenregeling. 

 
7.2 Wijzigingen 
7.2.1 Bij wijzigingen in deze regels en richtlijnen die betrekking hebben op het lopende studiejaar, dan wel 
gewichtige gevolgen hebben voor degenen die daarvoor al voor de opleiding waren ingeschreven, wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat de belangen van de betrokken studenten worden geschaad. 

 
7.3 Inwerktreding 
Deze regels en richtlijnen treden in werking met ingang van 1 september 2014.  
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