
Addendum OER/RRvE voor studiejaar 2020-2021 

 

OER 2020-2021 

Artikel 2 - Begripsbepalingen 

Artikel 2 wordt aangevuld met lid 4 en luidt als volgt: 

4. Een schriftelijk of mondeling tentamen kan ook digitaal en/of online worden afgenomen. 
Waar in deze regeling tentamen staat vermeld, wordt ook een digitaal en/of online tentamen 
bedoeld.  

Artikel 3 – Toelating bacheloropleiding (art. 7.25 en 7.28 WHW) OC adviesrecht 

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 

Artikel 3 wordt aangevuld met lid 3a en lid 3b met betrekking tot voorwaardelijke toelating, luidende: 

VO -> bacheloropleiding  

3a.  Voor het studiejaar 2020-2021 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student 
genoemd onder sub a van dit lid voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student 
aannemelijk maakt dat hij voor 1 januari 2021: 

- met goed gevolg de taaltoets NT2-II heeft afgerond, of 
- het staatsexamen Nederlands als tweede taal heeft gehaald of anderszins aantoont aan het 
vereiste taalniveau te voldoen, en 
- eventuele andere deficiënties middels het afleggen van staatsexamen heeft weggewerkt. 
 
Wanneer de student op 1 januari 2021 niet voldoet aan de in lid 1 onder a van dit artikel 
genoemde voorwaarden voor toelating, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

HBO propedeuse -> bacheloropleiding 

3b. Voor het studiejaar 2020-2021 geldt dat in aanvulling op lid 1 van dit artikel de student 
genoemd onder sub b van dit lid voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student: 

- Uiterlijk 1 augustus 2020 een afrondingsadvies van zijn HBO instelling aan TU Delft heeft 
verstrekt waaruit blijkt dat het in de rede ligt dat de student voor 1 januari 2021 de 
betreffende propedeuse afrondt en  

- op basis waarvan de opleiding positief heeft geoordeeld.  

Wanneer de student op 1 januari 2021 niet voldoet aan de in lid 1 onder b van dit artikel 
gestelde toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

Artikel 3 – Toelating masteropleiding (art. 7.30b WHW) OC adviesrecht 

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 

Artikel 3 wordt aangevuld met lid 3 (voorwaardelijke toelating), luidende: 

3. Voor het studiejaar 2020-2021 geldt dat in verband met de uitbraak van COVID-19 de student die 
in het studiejaar 2019/2020 stond ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit of HBO instelling 
voorwaardelijk kan worden toegelaten mits deze student op 31 augustus 2020: 

- maximaal 15 EC tekort komt voor het afsluitend bachelorexamen van de in dit artikel 
genoemde bacheloropleiding, of 

- maximaal 15 EC tekort komt om tot afronding van het in dit artikel genoemde 
schakelprogramma te komen, maar 



- in ieder geval de volgende onderdelen met goed gevolg heeft afgerond: 
Bachelor Eind Project. 

Wanneer de student op 31 augustus 2021 niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde 
toelatingseisen, wordt de student uitgeschreven van de opleiding. 

Artikel 13 - Aanmelden schriftelijk tentamen  
FSR instemmingsrecht, OC adviesrecht 
 

Artikel 13 lid 1 wordt aangevuld met de volgende cursief gedrukte zin en luidt als volgt: 

1. De aanmelding voor deelname aan een schriftelijk tentamen is verplicht en geschiedt door 
invoering van de gevraagde gegevens in Osiris, uiterlijk 14 kalenderdagen voor het tentamen. 
De student ontvangt hierover per email een tentamenticket als bevestiging. In afwijking van 
de eerste volzin geldt voor een schriftelijk tentamen een aanmeldtermijn van uiterlijk zes 
kalenderdagen voor de tentamendatum. 

Artikel 13 wordt aangevuld met lid 6 en lid 7, luidende: 

 6. De leden 2 en 4 van dit artikel gelden niet voor een schriftelijk tentamen dat online op afstand 
van de universiteit wordt afgenomen. 

 
 7. Indien onvoorziene omstandigheden of maatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19, 

noodzaken tot wijziging van de vorm of wijze van afleggen van het tentamen, blijft de 
oorspronkelijke aanmeldtermijn onverkort gelden tenzij de decaan besluit tot een ten gunste 
van de student afwijkende aanmeldtermijn. 

 

Artikel 14 - Aanmelden overige tentamens  
FSR instemmingsrecht, OC adviesrecht 
 
Artikel 14 lid 1 wordt aangevuld (met de hieronder cursief gedrukte zin) en luidt als volgt: 

 1. De aanmelding voor deelname aan een tentamen anders dan een schriftelijk tentamen is 
verplicht en geschiedt op de wijze en binnen de termijn die in de studiegids voor het betreffende  
tentamen is aangegeven. Indien wegens onvoorziene omstandigheden of maatregelen,  
bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19, de vorm of de wijze van afleggen van het tentamen 
wijzigt, geldt onverkort hetgeen in de studiegids is vermeld tenzij door de decaan besloten 
wordt tot afwijking van de in de studiegids voorgeschreven wijze of termijn voor aanmelden.  

 

Artikel 16 - Vorm van de tentamens en de wijze van toetsen algemeen (art. 7.13 lid 2 sub 
h en l WHW) FSR instemmingsrecht, OC adviesrecht 
 

Artikel 16 lid 1 wordt aangevuld (met de hieronder cursief gedrukte zinnen) en luidt als volgt: 

1. De tentamens worden afgelegd op de wijze, zijnde mondeling, schriftelijk of anderszins, 
zoals in de bijlage is beschreven. Onvoorziene omstandigheden, of maatregelen, 
bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19, kunnen noodzaken dat van de voorgeschreven 
vorm wordt afgeweken. Indien een tentamen middels online proctoring wordt 
afgenomen, vindt dit plaats volgens de Regeling online proctored tentamen TU Delft. 
 

Artikel 18 - Mondelinge tentamens (art. 7.13 lid 2 sub n WHW) 
FSR instemmingsrecht, OC adviesrecht 
 



Artikel 18 lid 3 wordt aangevuld met de hieronder cursief gedrukte bijzin en luidt als volgt: 

3. Het mondeling tentamen wordt door minimaal twee examinatoren afgenomen. In geval  
van onvoorziene omstandigheden of maatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19, 
kan het mondeling tentamen door één examinator worden afgenomen, in welk geval het 
mondeling tentamen op geluid en/of  beeld wordt vastgelegd.  

 
Artikel 27 – (negatief) bindend studieadvies 

Artikel 27 wordt aangevuld met lid 10. Deze luidt als volgt: 

10. De student die in het studiejaar 2019-2020 minder dan 45 studiepunten in zijn eerste 
jaar van de opleiding heeft gehaald en ten aanzien van wie het bindend studieadvies 
als gevolg van de voor het studiejaar 2019-2020 aangepaste regeling voor bindend 
studieadvies in verband met COVID-19 automatisch is uitgesteld, dient in een 
volgend studiejaar alle resterende studiepunten uit het eerste jaar van de opleiding 
behaald te hebben. De student die niet aan het eind van een volgend studiejaar alle 
resterende studiepunten heeft behaald, ontvangt een definitief negatief bindend 
studieadvies.  

 
Artikel 29 - Wijziging regeling 
 
Aan artikel 29 wordt een vierde lid toegevoegd. Deze luidt als volgt: 
 

 4.  Wegens onvoorziene omstandigheden of maatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van 
COVID-19, kan de decaan besluiten van deze regeling af te wijken, waaronder de 
feitelijke vormgeving van het onderwijs en eventuele verplichte aanwezigheidseisen. 
Dit houdt mede in dat afgeweken kan worden van hetgeen in de studiegids is bepaald.  



 
RRvE 2020-2021 

Artikel 10  afnemen tentamen 

Artikel 10 lid 4 wordt aangevuld met het hieronder cursief gedrukte gedeelte en luidt als volgt: 

 4. Bij onvoorziene omstandigheden kan het tentamen op een andere wijze of op een ander 
moment (opnieuw) worden afgenomen, en kan de wijze waarop het resultaat van een 
tentamen wordt aangegeven worden gewijzigd. De examencommissie beslist hiertoe na overleg 
met de examinator. 

Artikel 11  online gesurveilleerd tentamen 

Artikel 11 wordt vervangen door: 

Artikel 11  online proctored tentamen 
Een tentamen kan middels online proctoring worden afgenomen 
a) indien er geen andere wijze van tentaminering mogelijk is, en 
b) indien dit plaatsvindt volgens de Regeling online proctored tentamen TU Delft. 
 
 
Artikel 13  orde tijdens tentamens 
 
De laatste zin van artikel 13 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt:  

1. De examinator draagt er zorg voor dat ten behoeve van een tentamen surveillanten worden 
aangewezen die namens en onder verantwoordelijkheid van de examencommissie erop 
toezien dat de tentaminering in goede orde verloopt. De surveillant neemt bij het afnemen 
van een tentamen in een tentamenzaal het "Reglement van orde bij tentamens", dat in de 
tentamenzaal aanwezig is, in acht. 

 
Artikel 14  beoordeling 

Artikel 14 lid 8 wordt aangevuld met de hieronder cursief gedrukte bijzin en luidt als volgt: 

 8. Wanneer voor een vak meer resultaten zijn behaald, wordt het hoogst behaalde resultaat in de 
beoordeling van het examen betrokken met dien verstande dat wanneer sprake is van een 
‘voldaan’ en een voldoende cijfer of hoger, uitsluitend het cijferresultaat geldt. 
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