
Uitvoeringsregeling behorende bij de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER)  
(ex. Artikel 7.13 WHW) 
Datum aanpassing: 07 november 2016 

Betreft: Aanpassing in artikel 6 – toelatingseisen Bachelor KTO, ten gunste van de student.  

 

 

Nieuw artikel 

ARTIKEL 6 – TOELATINGSEISEN BACHELOR KLINISCH TECHNOLOGISCH 

ONDERZOEK 

1. Om te mogen starten aan het Klinische Technologisch Onderzoek dient aan de volgende voorwaarden 
voldaan te zijn: 

a. Studiejaar een (1) van de Bachelor dient volledig te zijn behaald (60 EC) 
b. Studiejaar twee (2) van de Bachelor dient met minimaal 54*EC te zijn behaald. 

*Uitzondering op deze regels geldt als een van de volgende vakken niet is behaald en daarmee 
53,5EC worden behaald, namelijk: KT2100, KT2200, KT2300, KT2400, KT2500, KT2600. 

 
2. Het voorbereidende klinische technologisch onderzoek vangt aan in het derde octaal van het derde 

studiejaar. 
 

3. Het uiteindelijke onderzoek vangt aan in het zevende octaal van het derde studiejaar. 

 

Ter referentie 

Oud artikel: 

 

ARTIKEL 6 – TOELATINGSEISEN BACHELOR KLINISCH TECHNOLOGISCH 

ONDERZOEK 

1. Om te mogen starten aan het Klinische Technologisch Onderzoek dient aan de volgende voorwaarden 
voldaan te zijn: 

a. Studiejaar een (1) van de Bachelor dient volledig te zijn behaald (60 EC) 
b. Studiejaar twee (2) van de Bachelor dient met minimaal 54 EC te zijn behaald. 

 
2. Het voorbereidende klinische technologisch onderzoek vangt aan in het derde octaal van het derde 

studiejaar. 
 

3. Het uiteindelijke onderzoek vangt aan in het zevende octaal van het derde studiejaar. 
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ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING 

De opleiding is zo veel mogelijk georganiseerd conform de uniforme 3TU (TU Eindhoven, Universiteit Twente en 

TU Delft) jaarindeling in samenspraak met de Universiteit Leiden, faculteit LUMC, en Erasmus Universiteit 

Rotterdam, faculteit Erasmus MC. De jaarindeling is gebaseerd op basis van octalen, dat wil zeggen acht modules 

van vijf onderwijsweken met elk een afsluitend tentamen. 

 

Curriculum overzicht Bacheloropleiding Klinische Technologie 
  

 
  



Jaarindeling Bacheloropleiding Klinische Technologie 
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ARTIKEL 2 - SAMENSTELLING BACHELOR PROGRAMMA - MAJOR 

HET EERSTE CURSUS JAAR VAN DE BACHELOR 
Het eerste cursusjaar heeft een studielast van 60,0 EC en omvat de volgende onderwijseenheden: 

 

Blokken: 

 

Blok Code Module/Titel 

 

EC 

1,2 KT1100-15 Systeembiologie 1,2 7 

1,2 WI1100KT Wiskunde 1,2 6 

3 KT1400-16 Spierskeletsysteem en biomechanica 1 6.5 

4 KT1300-15 Spijsvertering en Thermodynamica 6.5 

5 KT1500-16 Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1 6.5 

6 KT1700 Bloedvorming, afweer en laboratoriumtechnieken 6.5 

7 KT1600-15 Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 1 6.5 

8 KT1800 Urogenitaal systeem en medische statistiek 6.5 

 

Lijnonderwijs: 

 

Code Module/Titel 
 

EC 

KT1900 Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag jr1,sem1 4 

KT1950 Academische vorming 1 4 

 

De diverse vak beschrijvingen en toets vormen zijn terug te vinden in de blokboeken van de vakken en in de 

studiegids, www.studiegids.tudelft.nl  

 
  

http://www.studiegids.tudelft.nl/


HET TWEEDE CURSUS JAAR VAN DE BACHELOR 
Het tweede cursusjaar heeft een studielast van 60,0 EC en omvat de volgende onderwijseenheden: 

 

Blokken: 

 

Blok Code Module/Titel EC Volgende 

vakken moeten 

vooraf zijn 

behaald* 

9 KT2100 Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek 6.5  

10 KT2200 Wiskunde 3 en Golven 6.5  

11 KT2300 Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden 6.5  

12 KT2400-16 Spierskeletsysteem en biomechanica 2 6.5  

13 KT2500 Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2 6.5  

14 KT2600 Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 2 

6.5  

15 KT2700 Ontwerpen medische technologie 3  

15 KT2750 Kennismaking beroepspraktijk 3.5 KT1900 1 

16 KT2800-16 Technische Heelkunde 3  

16 KT2850 Signalen en stochastiek 3.5  

 

Lijnonderwijs: 

 

Code Module/Titel EC Volgende vakken 

moeten vooraf 

zijn behaald* 

KT2900 Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag jr2 4 KT1900 

KT2950-16 Academische vorming 2 4  

 

De diverse vak beschrijvingen en toets vormen zijn terug te vinden in de blokboeken van de vakken en in de 

studiegids, www.studiegids.tudelft.nl  

 

*Indien een voorafgaand genoemd vak niet is behaald, is toelating tot het genoemde vak uitgesloten. 

 
1 Naast te behalen van de genoemde vakken gelden tevens de volgende toelatingseisen bij de vakken: 

 

KT2750- Kennismaking beroepspraktijk 

 Voor de toelating tot de zorgstage geldt de eis dat de student bij aanvang van de zorgstage kan aantonen 
dat hij voldoet aan de eisen, wat de infectiepreventie betreft, van de instelling of praktijk waar de student 
zijn zorgstage gaat lopen. De student die niet aan de eisen voldoet van de instelling of praktijk en daarom 
geen risicovormende handelingen mag verrichten, dient zich te wenden tot de Opleidingsdirecteur 
Klinische Technologie voor afspraken over een alternatieve invulling van de zorgstage. 

  

http://www.studiegids.tudelft.nl/


Uitvoeringsregeling behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling 
BSc Klinische Technologie, 2016-2017 
 

 
7 

  
 

HET DERDE CURSUS JAAR VAN DE BACHELOR 
Het derde cursusjaar heeft een studielast van 60,0 EC en omvat de volgende onderwijseenheden: 

Minor: 

 

Blok Code Module/Titel EC  

17, 18  MINOR 15  

 

Blokken: 

 

Blok Code* Module/Titel EC Volgende 

vakken moeten 

vooraf zijn 

behaald* 

19 KT3300 Spijsvertering en medische beeldverwerking 6.5  

20 KT3400 Intensive care en computersimulatie 6.5  

21 KT3500 Complexe diagnose-therapie-combinaties 6.5  

22 KT3600 Organisatie van de zorg en Medische Informatica 6.5  

23 KT3750 Bio-informatica 4  

23, 24 KT3800 Klinisch Technologisch onderzoek (BEP) 11 Zie artikel 5 & 6 

 

Lijnonderwijs: 

 

Code* Module/Titel EC Volgende 

vakken moeten 

vooraf zijn 

behaald* 

KT3900 Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag jr3 1 KT2900 

KT3950 Academische vorming 3 2  

 

De diverse vak beschrijvingen en toets vormen zijn vanaf 2016-17 terug te vinden in de blokboeken van de vakken 

en in de studiegids, www.studiegids.tudelft.nl  

 

*Indien een voorafgaand genoemd vak niet is behaald, is toelating tot het genoemde vak uitgesloten. 

  

http://www.studiegids.tudelft.nl/


ARTIKEL 3 – TOETSINGSOVERZICHT BACHELOR PROGRAMMA - MAJOR 

Het overzicht met daarin de toetsingsmomenten voor studiejaar 2016-2017 voor de bacheloropleiding is terug te 

vinden in het toetsingsoverzicht op www.studenten.tudelft.nl/3me onder Bachelor, Klinische Technologie, 

Onderwijsprogramma, Toetsingsoverzicht.  

 

Voor studiejaar 2016-2017 gelden de volgende herkansingsuitgangspunten: 

 

1. (eind)Tentamens Vangen aan in week 5 van het betreffende blok 

2. Hertentamens Vangen aan in de 7de week na afsluiting van het blok op een avond (met 

uitzondering van de hertentamens van periode 4A en 4B. Deze worden in 

onderwijsweek 5.6 gegeven). 

3. Uitzonderingen Tussentoetsen en deeltentamens. Deze kunnen getentamineerd worden 

gedurende het blok. 

 
Vakcode Tentamen (in week) 

Tentamen vindt plaats op vrijdag. 

JR1 ochtend 

JR2 ochtend/middag 

JR3 middag 

KT*950 reeks in afstemming met 

onderwijs/coördinator. 

Hertentamen (in week)  

Hertentamen vindt plaats op een avond in die 

gewenste week, liefst op de ma/di avond.  

 

KT1100-15 (periode 1) 40 47 

KT1100-15 (periode 2) 45 2 

WI1100KT (periode 1) 40 47 

WI1100KT (periode 2) 45 2 

KT1400-16 50 8 

KT1300-15 5 13 

KT1500-16 11 18 

KT1700 16 24 

KT1600-15 22 33 

KT1800 27 33 

KT1900 / KT1950 26 / 27 33 

 

KT2100 40 47 

KT2200 45 2 

KT2300 50 8 

KT2400-16 5 13 

KT2500-16 11 18 

KT2600 16 24 

KT2700 22 33 

KT2750 22 33 

KT2800-16 27 33 

KT2850 27 33 

KT2900 / KT2950 27 33 

   

KT3300 50 8 

KT3400 5 13 

KT3500 11 18 

KT3600 16 24 

KT3900 / KT3950 16 24 

KT3700 22 33 

KT3800 22 / 27 33 
Notabene: het uiteindelijke tentamenrooster in OSIRIS. 

 

http://www.studenten.tudelft.nl/3me


Voor studiejaar 2016-2017 geldt dat er voor de volgende toetsen een cijfer dient te worden weggeschreven 

in OSIRIS. 

 

Studiejaar 1       

        

Vakcode Toets Naam toets EC Weging Toets vorm Min.  

Cijfer 
Afronding 

cijfers 

KT1100-15 | Systeembiologie     7,0 100   6,0 0,5 

KT1100-15 | Systeembiologie T1 tussentijds 

tentamen 1,0 10 Tentamen 5 0,1 

KT1100-15 | Systeembiologie T2 eindtentamen 5,0 80 Tentamen 5 0,1 

KT1100-15 | Systeembiologie T3 presentaties 1,0 10 Mondeling 5 0,1 

KT1100-15 | Systeembiologie T4 practica 0,0 0 Practicum v 0,1 

KT1300-15 | Spijsvertering en thermodynamica     6,5 100   6,0 0,5 

KT1300-15 | Spijsvertering en thermodynamica T1 Tentamen 5,0 70 Tentamen 5 0,1 

KT1300-15 | Spijsvertering en thermodynamica T2 Opdrachten 1,5 30 Opdrachten 5 0,1 

KT1400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 1     6,5 100   6,0 0,5 

KT1400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 1 T1 Tentamen 5,0 75 Tentamen 5 0,1 

KT1400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 1 T2 Presentatie 1,5 25 Mondeling 5 0,1 

KT1500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1     6,5 100   6,0 0,5 

KT1500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1 T1 Tentamen 5,5 100 Tentamen 5 0,1 

KT1500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1 T2 practica 1 0 Practicum 5 0,1 

KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 1     6,5 100   6,0 0,5 

KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 1 T1 Tentamen 6,0 80 Tentamen 5 0,1 

KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 1 T2 Practicum verslag 0,5 10 Rapportage 5 0,1 

KT1600-15 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 1 T3 Groepsopdrachten 0,0 10 Opdrachten 5 0,1 

KT1700 | Bloedcelvorming, afweer en laboratoriumtechnieken     6,5 100   6,0 0,5 

KT1700 | Bloedcelvorming, afweer en laboratoriumtechnieken T1 Tentamen 5,5 85 Tentamen 5 0,1 

KT1700 | Bloedcelvorming, afweer en laboratoriumtechnieken T2 Presentatie 1,0 15 Mondeling en Schriftelijk 5 0,1 

KT1800 | Urogenitaal systeem en medische statistiek     6,5 100   6,0 0,5 

KT1800 | Urogenitaal systeem en medische statistiek T1 Tentamen 6,5 100 Tentamen 5 0,1 

KT1800 | Urogenitaal systeem en medische statistiek T2 Huiswerkopdrachten 0,0 0 Opdrachten v V/O 

KT1900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 1     4,0 100   V V/O 

KT1900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 1 T1 Eindbeoordeling 4,0 100 Epass v V/O 

KT1950 | Academische Vorming 1     4,0 100   6,0 0,5 

KT1950 | Academische Vorming 1 T1 Tentamen AV1 2,0 60 Tentamen 5 0,1 

KT1950 | Academische Vorming 1 T2 Schrijftoets Abstract 1,0 40 Tentamen 5 0,1 

KT1950 | Academische Vorming 1 T3 Practicum verslag 1,0 0 Rapportage v V/O 

WI1100KT | Wiskunde     6,0 100   6,0 0,5 

WI1100KT | Wiskunde T1 Tentamen 1 2,5 40 Tentamen 5 0,1 

WI1100KT | Wiskunde T2 Tentamen 2 2,5 40 Tentamen 5 0,1 

WI1100KT | Wiskunde T3 Matlab tentamen 1,0 20 Tentamen 5 0,1 

WI1100KT | Wiskunde T4 Matlab opdrachten 0,0 0 Opdrachten v V/O 
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Studiejaar 2       

        

Vakcode Toets Naam toets EC Weging Toets vorm Min. 

Cijfer 
Afronding 

cijfer 

KT2100 | Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek     6,5 100   6,0 0,5 

KT2100 | Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek T1 Tentamen 5,0 80 Digitaal 5,0 0,1 

KT2100 | Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek T2 Practica 1,5 20 Practicum 5,0 0,1 

KT2200 | Wiskunde 3 en Golven     6,5 100   6,0 0,5 

KT2200 | Wiskunde 3 en Golven T1 Tentamen 5,0 80 Digitaal 5,0 0,1 

KT2200 | Wiskunde 3 en Golven T2 Matlab opdracht 1,5 20 Digitaal 5,0 0,1 

KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden     6,5 100   6,0 0,5 

KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden T1 Tentamen en practicum 

Stralingshygiëne 1,0 0 Schriftelijk 5,5 0,1 

KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden T2 Tentamen 4,5 85 Digitaal 5,0 0,1 

KT2300 | Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden T3 Practica 1,0 15 Practicum 5,0 0,1 

KT2400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 2     6,5 100   6,0 0,5 

KT2400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 2 T1 Tentamen 5,0 75 Digitaal 5,0 0,1 

KT2400-16 | Spierskeletsysteem en biomechanica 2 T2 Presentatie 1,5 25 Digitaal 5,0 0,1 

KT2500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2     6,5 100   6,0 0,5 

KT2500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2 T1 Tentamen 5,5 100 Digitaal 5,0 0,1 

KT2500-16 | Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2 T2 Practica 1 0 Rapportage 5,0 0,1 

KT2600 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 2     6,5 100   6,0 0,5 

KT2600 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 2 T1 Tentamen 5,0 80 Schriftelijk 5,0 0,1 

KT2600 | Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische 

instrumentatie 2 T2 Practica en werkgroepen 1,5 20 Rapportage 5,0 0,1 

KT2700 | Ontwerpen Medische Technologie     3,0 100   6,0 0,5 

KT2700 | Ontwerpen Medische Technologie T1 Eindcijfer 3,0 100 Rapportage 5,0 0,1 

KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage     3,5 100   V V/O 

KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage T1 Reflectieverslagen 1,0 0 Epass V V/O 

KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage T2 Beoordeling stagebegeleider 1,0 0 Rapportage V V/O 

KT2750 | kennismaking beroepspraktijk en Zorgstage T3 Presentatie 1,5 0 Mondeling V V/O 

KT2800-16 | Technische Heelkunde     4,0 100   6,0 0,5 

KT2800-16 | Technische Heelkunde T1 Tentamen 3,0 80 Digitaal 5,0 0,1 

KT2800-16 | Technische Heelkunde T2 Eindbeoordeling opdrachten 1,0 20 Rapportage 5,0 0,1 

KT2850 | Signalen en Stochastiek     2,5 100   6,0 0,5 

KT2850 | Signalen en Stochastiek T1 Tentamen 2,0 80 Digitaal 5,0 0,1 

KT2850 | Signalen en Stochastiek T2 Practica 0,5 20 Practicum 5,0 0,1 

KT2900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 2     4,0 100   V V/O 

KT2900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag 2 T1 Eindbeoordeling 4,0 0 Epass V V/O 

KT2950-16 | Academische Vorming 2     4,0 100   6,0 0,5 

KT2950-16 | Academische Vorming 2 T1 Jaaropdracht 4,0 100 Rapportage 5,0 0,1 
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Studiejaar 3       

        

Vakcode Toets Naam toets EC Weging Toets vorm Min. 

Cijfer 
Afronding 

cijfers 

MINORRUIMTE n.v.t. n.v.t. 15,0 100   6,0 0,5 

KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking     6,5 100   6,0 0,5 

KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking T1 Tentamen 5,0 70 Tentamen 5,0 0,1 

KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking T2 Presentatie 1,5 30 Mondeling 5,0 0,1 

KT3300 | Spijsvertering en Medische beeldverwerking T3 Opdrachten 0,0 0 Rapportage 5,0 0,1 

KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie     6,5 100   6,0 0,5 

KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie T1 Practicum 1,0 20 Practicum 5,0 0,1 

KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie T2 Verslag 4,5 70 Rapportage 5,0 0,1 

KT3400 | Intensive Care en Computersimulatie T3 Peer review 1,0 10 Epass 5,0 0,1 

KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties     6,5 100   6,0 0,5 

KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T1 Tentamen 1,5 25 Tentamen 5,0 0,1 

KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T2 Matlab practicum 0,0 0 Practicum V V/O 

KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T3 Battle 1,5 25 Mondeling 5,0 0,1 

KT3500 | Complexe diagnose-therapie-combinaties T4 Verslag 3,5 50 Rapportage 5,0 0,1 

KT3600 | Organisatie van de zorg en Medische 

informatica     6,5 100   6,0 0,5 

KT3600 | Organisatie van de zorg en Medische 

informatica T1 Tentamen 5,5 100 Tentamen 5,0 0,1 

KT3600 | Organisatie van de zorg en Medische 

informatica T2 Practicum 1,0 0 Rapportage V V/O 

KT3700 | Bio-informatica     4,0 100   6,0 0,5 

KT3700 | Bio-informatica T1 Tentamen 2,0 50 Tentamen 5,0 0,1 

KT3700 | Bio-informatica T2 Project 2,0 50 Rapportage 5,0 0,1 

KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject     11,0 100   6,0 0,5 

KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject T1 Tentamen methodologie 2,0 60 Tentamen 5,0 0,1 

KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject T2 Verslag en presentatie - 

methodologie 1,5 40 Rapportage 5,0 0,1 

KT3800 | Klinisch Technologisch Eindproject T3 Eindproject beoordeling 7,5 100 Rapportage 6,0 0,1 

KT3900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel 

Gedrag 3     2,0 100   V V/O 

KT3900 | Klinische Vaardigheden en Professioneel 

Gedrag 3 T1 Eindbeoordeling 2,0 100 Epass V V/O 

KT3950 | Academische Vorming 3     2,0 100   6,0 0,5 

KT3950 | Academische Vorming 3 T1 Eindbeoordeling 2,0 100 Schriftelijk 5,0 0,1 
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ARTIKEL 4 - SAMENSTELLING BACHELOR PROGRAMMA - MINOR 

De minor is geroosterd in de eerste twee octalen van het derde studiejaar. De minor kan door de student 
naar keuze op de volgende wijze worden ingevuld: 
 

1. Minor binnen de opleiding Klinische Technologie 
a. De bacheloropleiding Klinische Technologie biedt 15 ECTS aan minorruimte. 
b. De student heeft de mogelijkheid te kiezen voor een van de minors die aan Technische 

Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden worden 
aangeboden en waarin geen overlap voorkomt met de inhoud van de vakken die tot de 
major van de opleiding behoren. In aanmerking komen de minors die door de drie 
betrokken instellingen worden aangeboden. 

i. Minor site TU Delft: http://minors.tudelft.nl/  
ii. Minor site UL:  http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren/  
iii. Minor site EUR:  http://www.eur.nl/minor/  

c. Het is vereist dat de student zich voor deze minors inschrijft op de wijze als op de website 
voor de betreffende minors is beschreven. 

d. De student dient te voldoen aan de voorwaarden die de betreffende minor stelt. Dit kan 
het geval zijn indien een minor bepaalde voorwaarden stelt voor toelating. Deze informatie 
wordt via blackboard, en/of via de website van de betreffende minor naar de student 
gecommuniceerd. 

e. Informatie over minormogelijkheden zijn terug te vinden op de websites van de 
instellingen en op blackboard in de organisatie: Student Information Bachelor Klinische 
Technologie. 
  

2. Vrije minor 
Een samenhangend geheel van vakken van voldoende academisch niveau, tezamen 15 ECTS. In 
een vrije minor mogen geen vakken uit een masteropleiding van de Technische Universiteit Delft, 
Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden worden opgenomen.  
Voor een vrije minor dient de student minimaal 3 maanden van tevoren met een gemotiveerd 
verzoek goedkeuring aan de examencommissie-KT te vragen. Ook als een minor aan een andere 
universiteit gevolgd wordt dient deze als vrije minor te worden aangevraagd.  
Meer informatie en de procedure is terug te vinden via, 
http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie-
3me/bachelor/minors/vrije-minor-kt/.   

 
 

ARTIKEL 5 – BACHELOR EINDPROJECT 

1. De Bacheloropleiding wordt afgesloten met een klinisch technologisch onderzoek (KTO) in het 
derde cursusjaar.  

 

 

ARTIKEL 6 – TOELATINGSEISEN BACHELOR KLINISCH TECHNOLOGISCH 

ONDERZOEK 

1. Om te mogen starten aan het Klinische Technologisch Onderzoek dient aan de volgende 
voorwaarden voldaan te zijn: 

a. Studiejaar een (1) van de Bachelor dient volledig te zijn behaald (60 EC) 
b. Studiejaar twee (2) van de Bachelor dient met minimaal 54*EC te zijn behaald. 

*Uitzondering op deze regels geldt als een van de volgende vakken niet is behaald en 
daarmee 53,5EC worden behaald, namelijk: KT2100, KT2200, KT2300, KT2400, KT2500, 
KT2600. 
 

2. Het voorbereidende klinische technologisch onderzoek vangt aan in het derde octaal van het derde 
studiejaar. 
 

3. Het uiteindelijke onderzoek vangt aan in het zevende octaal van het derde studiejaar. 

http://minors.tudelft.nl/
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren/
http://www.eur.nl/minor/
https://blackboard.tudelft.nl/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_50991_1&url=
https://blackboard.tudelft.nl/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_50991_1&url=
http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie-3me/bachelor/minors/vrije-minor-kt/
http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie-3me/bachelor/minors/vrije-minor-kt/
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ARTIKEL 7 – REGELING AANMELDEN VOOR ONDERWIJS 

1. De aanmeldingsperiode sluit circa 5 kalenderweken voor de eerste dag van het semester waarin het 
betreffende onderwijs wordt aangeboden. De faculteit maakt de precieze deadline tijdig bekend. 
 

2. De aanmelding geschiedt per semester, derhalve voor de vakken van vier octalen tegelijk.  
 
3. De aanmeldperiodes zijn aangegeven op de pagina Aanmelden voor onderwijs/tentamens, die wordt 

gepubliceerd op de studentenportal van de Faculteit 3mE website (http://onderwijs.3me.tudelft.nl/osiris). 
De aanmeldperiode wordt bovendien door Onderwijs- & Studentenzaken 3mE aangekondigd per e-mail 
aan het TU Delft e-mailadres van de student. 

 
4. Bijzonderheden met betrekking tot de aanmelding voor onderwijs worden eveneens per e-mail bekend 

gemaakt. Aanmelding vindt plaats via OSIRIS, meer informatie via http://onderwijs.3me.tudelft.nl/osiris. 
 

5. Aanmelden voor onderwijs geschiedt via Osiris op de volgende wijze: 
 
a. Studenten controleren voorafgaand aan de aanmeldperiode of hun 

studievoortgangsoverzicht up-to-date is. 
b. Studenten melden zich vervolgens aan via Osiris > Inschrijving. 
c. De student zoekt hier via cursuscode naar het vak en bevestigt deze. De student wordt op de 

wachtlijst geplaatst. 
d. Na inschrijving controleert de student zelf in Osiris of de (voor)aanmelding daadwerkelijk is 

gelukt.  

 
6. Als de student voldoet aan de ingangseisen wordt de aanmelding definitief, dit gebeurt aan de hand 

van twee controlemomenten. Deze controles vinden plaats in de week na de sluiting van de 
aanmeldperiode en in de week voorafgaand aan de start van het betreffende semester. 
 

a. Aan het einde van de aanmeldperiode vindt de eerste controle plaats aan de hand van de 
gestelde ingangseisen, zie Artikel 2. 

b. Indien de student niet aan de ingangseisen voldoet blijft deze op de wachtlijst staan tot een 
tweede controle plaatsvindt. 

c. Indien de student bij de tweede controle nog steeds niet voldoet aan de ingangseisen wordt 
de student voor het betreffende vak definitief uitgeschreven.  

 
6 Het aanmelden geldt voor het volgen van onderwijs. Een student die alleen het tentamen moet behalen, 

hoeft zit niet aan te melden voor onderwijs. Wel is te zijner tijd aanmelden voor het tentamen verplicht. 
 

7 Voor het intekenen op een Minor (Artikel 4) hebben de instellingen een afzonderlijke regeling. Details 
daarover zijn te vinden op de studentenportal van de faculteit 3mE (http://studenten.3me.tudelft.nl/ > 
minors). 

 
8 Studenten die voor de eerste keer deelnemen aan het eerste studiejaar van het bachelor programma, 

worden door de faculteit aangemeld voor alle vakken in de eerste vier octalen (het eerste semester) 
van het eerste studiejaar. 
 

9 De student kan de opleidingsdirectie van de opleiding, via onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl, 
verzoeken hem ontheffing te verlenen van het bepaalde inzake de aanmelding voor vakken op grond 
van bijzondere omstandigheden. Alvorens een beslissing op het verzoek te nemen hoort de 
opleidingsdirectie zo nodig de student en wint zo nodig advies in bij de studieadviseur, en/of 
opleidingscoördinatoren. De opleidingsdirectie weegt bij haar beslissing de belangen van de student af 
tegen de belangen van het onderwijs.  

 

10 Aanmelden voor onderwijs bij andere opleidingen vindt plaats op de wijze en het moment zoals door 
de desbetreffende opleiding is aangegeven.  
 

11 Als een student na het aanmelden voor het onderwijs besluit om het onderwijs toch niet te volgen, dient 
de student zich terug te trekken voor het onderwijs via OSIRIS tot de laatste dag van de aanmeldperiode 
via OSIRIS of via onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl na deze periode en voor de start van het nieuwe 
semester. 

 

http://onderwijs.3me.tudelft.nl/osiris
http://onderwijs.3me.tudelft.nl/osiris
http://studenten.3me.tudelft.nl/
mailto:onderwijsorganisatie-3me@Tudelft.nl
mailto:onderwijsorganisatie-3me@tudelft.nl
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ARTIKEL 8 – FREQUENTIE, TIJDVAKKEN EN VOLGORDELIJKHEID TENTAMENS 

1. Er is sprake van opbouw van kennis door de blokken heen, waardoor het wenselijk is de tentamens 
in volgorde van de blokken te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de student de juiste 
voorkennis verworven te hebben.  
 

2. De opleiding heeft de intentie om tentamens op werkdagen af te nemen. 
 

3. Tot het afleggen van de tentamens van de opleiding wordt tweemaal per jaar de gelegenheid 
gegeven. De eerste maal tijdens of zo spoedig mogelijk na het octaal waarin het vak wordt 
aangeboden, de tweede maal in de herkansingsperiode, zie hiervoor Artikel 3. 

  

4. Tot het afleggen van praktische oefeningen, opdrachten en (deel)projecten wordt men in principe 
eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld. Indien er door overmacht niet kan worden 
deelgenomen aan een praktische oefening of project, dient er door de student contact te worden 
opgenomen met de betreffende docent en vakcoördinator.  

 

 

ARTIKEL 9 – VORM VAN DE TENTAMENS/ WIJZE VAN TOETSEN 

De tentamens die behoren tot het Bachelorexamen worden afgelegd op de wijze zoals in de Onderwijs- en 

Examenregeling en in de digitale studiegids zijn beschreven. 

 

 

ARTIKEL 10 – HONOURS PROGRAMME BACHELOR 

Het reguliere onderwijsprogramma is gemaakt voor de ‘gemiddelde’ student. Excellente studenten ronden 

alle studieonderdelen gemakkelijk af, met minder tijd en met hoge cijfers. Voor hen is het Honours 

Programme Bachelor [HPB] (van tenminste 20 EC bovenop het reguliere programma) een extra uitdaging: 

ze hebben de tijd en de capaciteiten om een extra uitdagend programma te doen naast het reguliere 

onderwijsprogramma zonder studievertraging op te lopen.  

 
Instroomeisen: 

- Studenten die het honours programma willen doen hebben hun eerste cursusjaar cum laude 
afgerond (volgens de definities in Artikel 4.6 van de Regels en Richtlijnen van de 
Examencommissie).  

- Een student die niet helemaal voldoet aan de hierboven benoemde selectiecriteria kan een 
gemotiveerd verzoek tot toelating indienen bij de honourscommissie. Op basis hiervan neemt de 
honourscommissie een besluit of de student al dan niet wordt toegelaten. 

 

De omvang van het HPB bestaat uit tenminste 20 EC extra, bovenop het reguliere programma. Studenten 

besteden 5 EC aan universiteitbrede modules die worden aangeboden aan Honours studenten. 

Studenten ronden hun opdracht af met een (wetenschappelijk) paper/verslag of ontwerp met schriftelijke 

documentatie. Studenten ronden hun Honours programma af met een door hen georganiseerd symposium 

waarin ze hun ervaringen delen en doorgeven. Het Honours certificaat wordt uitgereikt als Honours 

studenten alle gekozen onderdelen met een voldaan resultaat hebben afgerond drie jaar na aanvang van 

het bachelorprogramma. 

 

Studenten Klinische Technologie zijn vrij te kiezen tussen de HPB-programma’s van de Technische 

Universiteit Delft en Universiteit Leiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de plichten die voor het door jouw 

gekozen Honours Programme Bachelor worden gesteld. 

 
TU Delft / Faculteit 3mE 

http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie-3me/honours-programma-
3me/ 
 
Ten hoogste 15 EC worden gedaan in het facultaire deel van het Honours Programma Bachelor, waarvan 
de samenstelling - inhoud en keuzemogelijkheden - wordt beschreven in de Honours Programma Bachelor 

http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie-3me/honours-programma-3me/
http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie-3me/honours-programma-3me/
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van TU Delft. Voor studenten wordt nadrukkelijk de mogelijkheid aangereikt om deze 15 EC van het Honours 
Programma Bachelor te gebruiken om additionele minorruimte te creëren, Dit biedt de mogelijkheid om ook 
deel te nemen aan een minor van 30 EC. De keuze uit het instellingsbrede deel van het Honours Programma 
bachelor heeft in dat geval een omvang van 5 EC. 
 

Universiteit Leiden/LUMC 

http://education.leiden.edu/honoursclasses/classes/  

Studenten Klinische Technologie kunnen kiezen voor het doen van een of meerdere onderdelen van het 
Klinisch onderzoek-epidemiologie traject dat wordt aangeboden door de Universiteit leiden (geneeskunde). 
Daarnaast kunnen ze 1 of meerdere interdisciplinaire Honours classes (5EC) kiezen die worden 
aangeboden door de Universiteit Leiden. 

 

ARTIKEL 11 – OVERGANGSREGELING 

Wijzigingen vakken studiejaar 2016-2017 ten op zichtte van studiejaar 2015-2016. Het betreft hier enkel 

een wijziging in de vakcodes en een verandering in de weging van deelcijfers. 

 

Oud  Nieuw 
Vakcode Vaknaam EC  Vakcode Vaknaam EC 

KT1400-15 

 

 

Spierskeletsysteem en 

Biomechanica 1 
6.5  KT1400-16 Spierskeletsysteem en 

Biomechanica 1 
6.5 

KT1500 

 

 

 

 

Zenuwen, Zintuigen en 

Signalen 1 
6.5  KT1500-16 Zenuwen, Zintuigen en 

Signalen 1 
6.5 

KT2400 Spierskeletsysteem en 

biomechanica 2 
6.5  KT2400-16 Spierskeletsysteem en 

biomechanica 2 
6.5 

KT2800 Technische Heelkunde 6.5  KT2800-16 Technische Heelkunde 6.5 
KT2950 Academische vorming 2 4  KT2950-16 Academische vorming 2 4 

 

 

 

  

http://education.leiden.edu/honoursclasses/classes/
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ARTIKEL 12 – UITGANGSPUNTEN EN PRAKTISCHE UITWERKING “REGELS EN 

RICHTLIJNEN M.B.T. PATIËNTGEBONDEN VAARDIGHEDEN” VOOR WAT 

BETREFT HET ONDERLING LICHAMELIJK ONDERZOEK 

Naast het actief oefenen op een medestudent, heeft ook het passief ondergaan van lichamelijk onderzoek 
een duidelijke functie binnen de opleiding, in de zin dat studenten daardoor letterlijk aan den lijve 
ondervinden wat het lichamelijk onderzoek voor patiënten inhoudt. Bij dit laatste gaat het vooral om de wijze 
waarop een ander hen aanraakt, de mate waarin deze aanrakingen al of niet gevoelig of pijnlijk zijn, maar 
ook aan de eigen gêne die optreedt bij inspectie en onderzoek van het ontklede lichaam, hetgeen uiteraard 
in de klinische situatie ook van patiënten wordt verlangd. Bovendien zullen studenten in het algemeen alleen 
zelf actief kunnen oefenen wanneer andere studenten hen daartoe de gelegenheid bieden. Het adequaat 
aanleren van lichamelijk onderzoek is alleen mogelijk bij voldoende ontkleding; studenten bij wie het 
lichamelijk onderzoek wordt geoefend dienen zich daarom tijdens de practica te ontkleden tot op het 
ondergoed. Een belangrijk uitgangspunt is dat het over en weer oefenen en ondergaan van lichamelijk 
onderzoek plaatsvindt in een setting waarbij mannelijke en vrouwelijke studenten door elkaar oefenen en 
onder begeleiding staan van zowel mannelijke als vrouwelijke docenten. Dit is belangrijk omdat normaliter 
in de dagelijkse praktijk zowel mannelijke als vrouwelijke technisch geneeskundigen mannelijke en 
vrouwelijke patiënten hebben, en vice versa, en je altijd, ongeacht sekse, met de beste voorbereiding de 
beste zorg wilt geven c.s. ontvangen.  
Aankomende studenten Klinische Technologie aan de Technische Universiteit Delft, het LUMC en het 
Erasmus MC dienen op de hoogte te worden gebracht van deze “Regels en Richtlijnen” en de 
uitgangspunten en praktische uitwerking daarvan. Wanneer zij zich als student voor de opleiding inschrijven, 
worden zij geacht de hieruit voortvloeiende rechten en plichten zoals vervat in deze praktische uitwerking, 
gedurende de gehele opleiding te aanvaarden.  
 
Om het onderwijs in het lichamelijk onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, dienen de volgende 
voorschriften in acht genomen te worden:  

 

1 Het onderling lichamelijk onderzoek vindt op respectvolle en professionele wijze plaats, met adequate 

zorg voor privacy en discretie en optimale aandacht voor veiligheid en geheimhouding. 

2 Docenten, student-assistenten en studenten zelf zorgen samen voor een professionele leeromgeving 

waarbij bovengenoemde aspecten worden gewaarborgd. Zij spreken zo nodig elkaar op gedrag en 

attitude aan. 

3 Studenten nemen afwisselend de dokter- en patiëntrol aan op basis van gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid.  

4 In de dagelijkse medische praktijk vindt thoraxonderzoek plaats op ontblote thorax. Voor het aanleren 

van dit onderzoek brengt dit met zich mee dat docenten en student-assistenten, bij bepaalde delen van 

het lichamelijk onderzoek, dan ook adviseren het onderzoek te verrichten bij een student met volledig 

ontblote thorax. Hierbij wordt ook de communicatie met de patiënt betrokken; studenten moeten ook 

leren de patiënt te vragen zich geheel te ontkleden. Studenten mogen zonder opgaaf van redenen afzien 

van het volledig ontbloten van de thorax. Docenten en student-assistenten bieden studenten de 

gelegenheid het onderling lichamelijk onderzoek te verrichten achter gesloten gordijnen dan wel 

kamerschermen. Ten behoeve van een optimale leeromgeving kan het advies worden gegeven de 

gordijnen te openen, maar studenten mogen hier zonder opgaaf van redenen vanaf zien. Docenten en 

student-assistenten zullen om didactische redenen wel meekijken achter de gordijnen. Wanneer 

studenten ervoor kiezen het lichamelijk onderzoek te ondergaan zonder volledig ontblote thorax of te 

oefenen achter gordijnen, heeft dit geen effect op de beoordeling van de student, ook niet wat betreft 

professioneel gedrag. Uit privacyoverwegingen zien docenten en student-assistenten erop toe dat de 

ruimte waarin het practicum plaatsvindt, aan het zicht wordt onttrokken en zo mogelijk wordt afgesloten 

voor derden. 

5 Bij plenaire demonstraties van lichamelijk onderzoek wordt de medewerking van studenten, om het 

lichamelijk onderzoek te ondergaan, verondersteld. Studenten mogen zonder opgaaf van redenen 

afzien van passieve deelname aan een plenaire demonstratie. 
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6 Wanneer tijdens een onderwijssituatie een afwijkende bevinding wordt gedaan, wordt de docent of 

student-assistent op de hoogte gesteld. In dergelijke gevallen neemt de docent kennis van de bevinding 

en indien nodig wordt de student verwezen naar de eigen huisarts. De docent treedt niet op als 

zorgverlener.  

7 Wanneer een student zich onheus bejegend voelt door een docent, student-assistent of medestudent, 

dan spreekt hij/zij daar in eerste instantie de docent of de persoon in kwestie op aan. Zo nodig of indien 

gewenst kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwensarts/vertrouwenspersoon.  

8 In zeer bijzondere omstandigheden kunnen studenten schriftelijk dispensatie krijgen voor 

bovengenoemde regels in het kader van het ondergaan van lichamelijk onderzoek tijdens het onderwijs. 

Zie hiervoor de procedure beschreven in de facultaire "Regels en Richtlijnen m.b.t. Patiëntgebonden 

Vaardigheden en Patiëntencontacten" van het Erasmus MC welke ook voor de opleiding Klinische 

Technologie van toepassing zijn. Te denken valt hierbij aan: lichamelijke verminkingen, zwangerschap, 

extreme lichaamsbeharing of traumatische seksuele ervaringen, zulks ter beoordeling van de 

gemandateerde klinisch docent. Zoals meegedeeld aan alle studenten zal beroep op religie, opvoeding, 

geweten etc. als zodanig niet voldoende worden geacht om dispensatie te krijgen voor het lichamelijk 

onderzoek. 

Eventuele gegronde en beargumenteerde bezwaren dienen ruim voorafgaand (twee weken) aan het 

onderwijsonderdeel waarop het bezwaar betrekking heeft, schriftelijk of per mail bij de gemandateerd 

klinisch docent te worden ingediend. 

Studenten met een dispensatie voor bovengenoemde regels tonen de schriftelijke verklaring van 

dispensatie voorafgaand aan de les aan de docent en student-assistent. Zij hoeven geen nadere uitleg 

voor de verkregen dispensatie te verschaffen.  

 

 

De gemandateerde klinisch docent tot wie studenten zich kunnen wenden indien zij menen gegronde 

bezwaren te kunnen aanvoeren is:  

 

Mevr. Roodnat 

Gemandateerd klinisch docent Patiëntgebonden Vaardigheden (Erasmus MC) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de decaan van de Faculteit 3mE TU Delft, 

mede namens de decaan van het Leids Universitair 

Medisch Centrum en de decaan van het Erasmus MC 

Rotterdam, na instemming van de Facultaire Studentenraad 

en na advies bij de Opleidingscommissie te hebben 

ingewonnen. 
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BIJLAGE 1: PROCEDURE MET BETREKKING TOT HET IUDICIUM ABEUNDI ALS 

BEDOELD IN ARTIKEL 29 VAN DE OER [7.42A]  

 

Artikel 1 – Procedures 

Het Iudicium Abeundi heeft betrekking op het beëindigen van, of het weigeren van het verzoek tot, 

inschrijving als student of als extraneus bij de onderwijsinstelling op grond van gedragingen en/of uitlatingen 

die hem of haar ongeschikt doen zijn voor de uitoefening van het beroep waartoe de Opleiding opleidt. 

Achtergrond en details over deze procedure staan vermeld in het landelijke Protocol Iudicium Abeundi1. 

De in deze bijlage opgenomen procedures worden in acht genomen bij geconstateerde ernstige 

tekortkomingen op het gebied van professioneel gedrag en/of handelen.  

Slechts indien deze tekortkomingen van dien aard zijn dat zij wijzen op een mogelijke ongeschiktheid voor 

de beroepsuitoefening als technisch geneeskundige treedt de procedure rond het Iudicium Abeundi in 

werking (zie artikelen 10 tot en met 17). 

 
Artikel 2 – De eerste melding 

Indien op enig moment tijdens de Opleiding een student naar het oordeel van een docent/ examinator, 

coördinator Bachelor, of Opleidingsdirectie Klinische Technologie blijk heeft gegeven onvoldoende te 

beschikken over de algemene vaardigheden die zijn vereist in het contact met anderen, zoals omschreven 

in het beroepsprofiel Technische Geneeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Technische 

Geneeskundigen (NVvTG)  dan stelt de desbetreffende docent/examinator de Opleidingsdirectie Klinische 

Technologie, de Examencommissie en de commissie Professioneel Gedrag hiervan onverwijld schriftelijk 

en gemotiveerd op de hoogte. Er komt een aantekening in het portfolio Professioneel Gedrag van deze 

student. 

 

Artikel 3 – Het dossier 

De Examencommissie neemt van de in artikel 2 bedoelde melding nota en legt in verband met deze melding 

een vertrouwelijk dossier aan. 

 

Artikel 4 – Het weerwoord van de student 

De Examencommissie stelt de student, over wie de melding als bedoeld in artikel 2 handelt, zo spoedig 

mogelijk schriftelijk op de hoogte en stelt de student in de gelegenheid schriftelijk en/of mondeling zijn of 

haar visie op het gestelde in de melding te geven. 

Een schriftelijke visie van de student wordt door de Examencommissie aan het dossier toegevoegd. Van 

een mondelinge visie legt de Examencommissie verslag, welk verslag aan de student wordt voorgelegd en 

– voorzien van diens eventuele commentaar – door de Examencommissie eveneens aan het dossier wordt 

toegevoegd. 

 

Artikel 5 – Ordemaatregel van de Examencommissie 

De Examencommissie kan naar aanleiding van deze eerste melding een ordemaatregel nemen, afhankelijk 

van de ernst van de in die melding omschreven tekortkomingen of gedragingen en van het weerwoord van 

de student. Zo nodig kan de Examencommissie zich in dit verband door derden laten informeren of op dat 

moment al een onafhankelijke beoordelaar aanwijzen zoals beschreven in artikel 7. 

 

Artikel 6 – Een nieuwe melding 

1. Indien de Examencommissie op enig moment tijdens de Opleiding over dezelfde student opnieuw een 

melding als bedoeld in artikel 2 van een of meerdere docent(en)/ examinator(en) ontvangt, dan wordt 

de procedure als omschreven in artikel 3 tot en met 5 herhaald. 

                                                                 
1 http://www.nfu.nl/img/pdf/Protocol_Iudicium_Abeundi.pdf 

http://www.nfu.nl/img/pdf/Protocol_Iudicium_Abeundi.pdf
http://www.nvvtg.nl/technische-geneeskunde/
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2. Indien de aard van hetgeen in de nieuwe melding is gesteld naar de mening van de Examencommissie 

daartoe aanleiding geeft, vraagt de Examencommissie het advies van een onafhankelijke beoordelaar 

omtrent de vraag of de Opleiding door de student kan worden vervolgd en zo ja, onder welke 

voorwaarden. 

 

Artikel 7 – Het aanwijzen van de onafhankelijke beoordelaar 

Indien zich een geval als bedoeld in artikel 6, lid 2, voordoet, verzoekt de Examencommissie de 

Opleidingsdirectie Klinische Technologie een onafhankelijke beoordelaar aan te wijzen, al dan niet afkomstig 

uit de faculteit. 

 

Artikel 8 – De door de onafhankelijke beoordelaar te volgen procedure 

1. Alvorens aan de Examencommissie advies uit te brengen hoort de onafhankelijke beoordelaar de 

desbetreffende student en docent(en)/examinator(en), bij voorkeur in elkaars aanwezigheid. 

2. In het gesprek/de gesprekken onderzoekt de onafhankelijke beoordelaar of, en zo ja op welke manier, 

de student de gesignaleerde tekortkomingen zal kunnen oplossen.  

3. Van dit gesprek/deze gesprekken stelt de onafhankelijke beoordelaar een verslag op dat aan beide 

partijen in afschrift wordt toegezonden en waarop beide partijen commentaar kunnen leveren.  

4. Zo spoedig mogelijk na het horen van beide partijen brengt de onafhankelijke beoordelaar aan de 

Examencommissie gemotiveerd verslag uit. Het advies wordt, met de aangehechte bescheiden, door 

de Examencommissie toegevoegd aan het dossier. 

 

Artikel 9 – De beslissing van de Examencommissie 

1. De Examencommissie neemt binnen drie weken na ontvangst van het advies van de onafhankelijke 

beoordelaar een beslissing over eventuele ordemaatregelen, waarbij het advies van de onafhankelijke 

beoordelaar zwaar weegt. Deze beslissing kan onder meer inhouden dat het protocol Iudicium Abeundi 

wordt doorlopen. Zie artikel 10 tot en met 17. 

2. De beslissing van de Examencommissie wordt gemotiveerd en schriftelijk aan de student ter kennis 

gebracht. 

 

Artikel 10 – Melding ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen – het Protocol Iudicium Abeundi 

Indien op enig moment tijdens de Opleiding een student naar het oordeel van een docent of examinator blijk 

heeft gegeven van gedragingen en/of uitlatingen die hem of haar ongeschikt doen zijn voor de latere 

uitoefening van het beroep als technisch geneeskundige, of voor de praktische voorbereiding op die het 

beroepsprofiel Technische Geneeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Technische 

Geneeskundigen (NVvTG), stelt de desbetreffende docent of examinator de Examencommissie en de 

decaan hiervan onverwijld en gemotiveerd op de hoogte.  

 

Artikel 11 – Het dossier Iudicium Abeundi 

1. De Examencommissie neemt van een in artikel 10 genoemde melding goede nota en overlegt met de 

decaan, conform het landelijke Protocol Iudicium Abeundi, over de te volgen procedure.  

2. Indien het een melding betreft die betrekking heeft op een onderwijssituatie zoals gedefinieerd in het 

genoemde Protocol, dan legt de Examencommissie in verband met deze melding een vertrouwelijk 

dossier Iudicium Abeundi aan en handelt vervolgens conform het stroomschema in het Protocol.  

3. Dit dossier kan worden aangevuld met eventuele eerdere meldingen en de daaropvolgende procedures 

zoals genoemd in artikel 3. Indien de melding niet specifiek op een onderwijssituatie betrekking heeft 

wordt deze behandeld door de decaan.  

4. De decaan zal eveneens volgens het Protocol Iudicium Abeundi de melding verder behandelen volgens 

het aldaar beschreven stroomschema. 

5. De behandeling door de decaan verloopt analoog aan de behandeling door de Examencommissie zoals 

die hieronder in artikel 12 tot 17 verder wordt uitgewerkt. 
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Artikel 12 – Het weerwoord van de student 

De Examencommissie stelt de student over wie de melding zoals bedoeld in artikel 10 handelt, hier zo 

spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte en biedt de student de mogelijkheid zijn of haar visie op het 

gestelde in de melding, mondeling toe te lichten in een onderhoud met (leden van) de Examencommissie. 

Een verslag van dit onderhoud wordt aan de student voorgelegd, en—voorzien van diens eventuele 

commentaar—door de Examencommissie aan het in artikel 11 bedoelde dossier toegevoegd.  

 

Artikel 13 – Eventuele ordemaatregel in verband met een melding 

1. De Examencommissie kan tijdens het doorlopen van het stroomschema naar aanleiding van een in 

artikel 10 bedoelde melding besluiten een ordemaatregel op te leggen conform artikel 5. 

2. De Examencommissie kan tijdens het doorlopen van het stroomschema naar aanleiding van een in 

artikel 10 bedoelde melding ook besluiten een verzoek tot het uitvaardigen van een Iudicium Abeundi 

in te dienen, indien en voor zover de aard van de gewraakte gedragingen en/of uitlatingen van de 

student dit naar de mening van de Examencommissie rechtvaardigt. Dit verzoek wordt slechts 

ingediend na het inwinnen van het advies van de decaan en wordt gericht aan het College van Bestuur.  

 

Artikel 14 – Beëindiging inschrijving van de student aan de instelling 

Het College van Bestuur kan na advies van de Examencommissie of van de decaan de inschrijving van een 

student beëindigen, indien de stappen in het protocol Iudicium Abeundi zijn doorlopen. 

 

Artikel 15 – Besluitvorming College van Bestuur 

Het College van Bestuur neemt een beslissing, als bedoeld in artikel 14, pas nadat de betreffende student 

is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing,  nadat een zorgvuldige afweging van alle belangen van 

student en van de instelling heeft plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat een student door 

zijn/haar gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een 

of meer beroepen waartoe de hem/haar gevolgde studie opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding 

op de beroepsbeoefening. 

 

Artikel 16 – Bezwaar van de student  

Tegen een besluit van het College van Bestuur kan een student, wiens belang daarbij rechtstreeks is 

betrokken, bezwaar maken bij de landelijke Geschillenadviescommissie Iudicium Abeundi (GIA). 

 

Artikel 17 – Beroep van de student 

Indien het bezwaar van de student ongegrond wordt verklaard door de GIA staat de student beroep open 

bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


