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Artikel 1 TOEPASSINGSGEBIED 
Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in de bacheloropleiding 
Werktuigbouwkunde, hierna te noemen: de opleiding. 
 
Artikel 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING 

1. In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder onderwijs- en examenregeling (OER) de geldende 
onderwijs- en examenregeling bedoeld in artikel 7.12 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek(WHW). 

2. De overige in deze Regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de OER en in de WHW. 
 
Artikel 3 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 
De examencommissie bestaat uit een aantal docenten die betrokken zijn bij de opleiding en als zodanig vermeld zijn 
in de studieprogramma’s, beschreven in de tabellen in paragrafen 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3 in de studiegids. De 
commissie wijst uit haar midden de voorzitter aan. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
De voorzitter en de ambtelijk secretaris zijn belast met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de 
commissie. 
 
Artikel 4 AANMELDING TENTAMENS en EXAMENS 

1. De aanmelding voor tentamens geschiedt bij de examenadministratie van de opleiding door invoering van 
data in het tentamen-aanmeldsysteem, dan wel bij het niet inwerking zijn daarvan door overhandiging of 
inzending van een daartoe door de examenadministratie beschikbaar gesteld formulier, uiterlijk tot 10 
werkdagen voor het tentamen. 

2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van de aanmeldingstermijn, zoals vermeld in de 
leden 1 en 4 van dit artikel, mits ten gunste van de student. 

3. Alleen die studenten die op de door tentamen-aanmeldsysteem of door een eventueel als alternatief 
gehanteerd systeem, geproduceerde aanmeldingslijst staan geregistreerd, worden toegelaten tot het 
tentamen. 

4. Indien een student meent zich op overmacht te kunnen beroepen, dient hij zich uiterlijk twee werkdagen 
voor de dag van het tentamen tot de examencommissie te wenden. Door het overleggen van een door of 
namens de examencommissie afgegeven verklaring van aantoonbare overmacht kan hij alsnog worden 
toegelaten tot het tentamen. 

5. Aanmelden voor het P- en BSc-examen dient uiterlijk 20 werkdagen voor de zitting van de Examencommissie 
plaats te vinden. 

6. Alle resultaten behorende bij deze examenprogramma’s dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting 
van de Examencommissie in het bezit te zijn van het SSC O&S. 

 
Artikel 5 DE ORDE TIJDENS EEN TENTAMEN 

1. De examencommissie c.q. de aangewezen examinator draagt er zorg voor, dat ten behoeve van de 
schriftelijke tentaminering surveillanten worden aangewezen die namens en onder verantwoordelijkheid van 
de examinator erop  toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. 

2. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te legitimeren met het bewijs 
van inschrijving van de TU Delft (campuscard). 

3. Aanwijzingen van de examencommissie c.q. de examinator of surveillant die voor de aanvang van het 
tentamen zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen die tijdens het tentamen en onmiddellijk na afloop 
daarvan worden gegeven, dienen door de student te worden opgevolgd. 

4. Een student die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het tweede en derde lid kan door de 
examencommissie c.q. de examinator worden uitgesloten van verdere deelname. De uitsluiting heeft heeft 
tot gevolg dat geen uitslag van het betreffend tentamen wordt vastgesteld. Voordat de examencommissie 
hiertoe besluit stelt zij de student in de gelegenheid te worden gehoord. 

5. De duur van het tentamen is zodanig dat studenten, naar redelijke maatstaven gemeten, voldoende tijd 
hebben om de vragen te beantwoorden. 

6. De tentamenopgaven mogen door de studenten na afloop van het tentamen worden meegenomen. Een 
uitzondering op deze regel geldt voor tentamens waarbij de opgaven en antwoorden tezamen dienen te 
worden ingeleverd. 

7. De tentamenruimte mag niet eerder worden betreden dan na toestemming van de surveillant.  
8. Vanaf een half uur na aanvang van de tentamenzitting worden geen kandidaten meer tot de tentamenruimte 

toegelaten. 



Regels en Richtlijnen BSc-Wb 2008-2009  
- 3 - 

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

10. Documentenkoffers, tassen, mobiele telefoons e.d. mogen niet in de tentamenzaal worden 
gebruikt/gehanteerd 

11. Kandidaten dienen zelf voor schrijf-, reken- en tekenmateriaal te zorgen. Uitwerk- en kladpapier is evenwel 
aanwezig. 

12. Indien bij een bepaald tentamen het gebruik van een rekentuig noodzakelijk is, dient een dergelijk apparaat 
te voldoen aan de door de docent opgegeven maximum mogelijkheden; programmeerbaar rekentuig is in 
het algemeen niet toegestaan. (Tentamenopgaven dienen in het algemeen zo te worden opgesteld dat deze 
met eenvoudig rekentuig kunnen worden uitgevoerd. Studenten mogen geen voordeel behalen met 
complexe rekentuigen.) 

13. De tekst van de tentamenuitwerkingen mag niet met potlood worden geschreven (tenzij daartoe van tevoren 
door de docent toestemming is gegeven). 

14. Tijdens de tentamenzitting mogen geen boeken, dictaten etc. worden geraadpleegd (tenzij daartoe van 
tevoren door de docent toestemming is gegeven). 

15. Indien door een surveillant fraude wordt geconstateerd, wordt gehandeld conform artikel 6, lid 2 van deze 
regeling. 

16. Alvorens de tentamenzaal definitief te verlaten (niet eerder dan een half uur na aanvang van de 
tentamenzitting) dient de kandidaat ten minste het voorblad van de uitwerking, voorzien van naam en 
studienummer, aan de surveillant te overhandigen. 

17. De surveillant geeft voor aanvang van het tentamen aanwijzingen over hoe te handelen indien de kandidaat 
het tentamen voortijdig meent te moeten afbreken. 

18. Studenten die menen in aanmerking te kunnen komen voor een afwijkende tentaminering dienen, conform 
het bepaalde in artikel 14 lid 4 en 5 van de OER1, een met redenen omkleed verzoekschrift in bij de 
voorzitter van de examencommissie. 

 
Artikel 6 FRAUDE 

1. Onder fraude wordt verstaan het handelen van een student dat erop is gericht het vormen van een juist 
oordeel omtrent zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. 

2. In geval van fraude als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdens het afleggen van een tentamen kan de 
examencommissie de student uitsluiten van het tentamen. 

3. De beslissing inzake uitsluiting wordt genomen naar aanleiding van het verslag van de surveillant van de 
door hem geconstateerde fraude. 

4. In spoedeisende gevallen kan een surveillant namens de examencommissie tot uitsluiting beslissen. De 
examencommissie draagt er zorg voor dat het in het derde lid bedoelde verslag terstond na afloop van het 
tentamen op schrift wordt gesteld en in afschrift aan de student wordt verstrekt. 

5. De student kan binnen 20 werkdagen aan de examencommissie verzoeken de uitsluiting ongedaan te 
maken. Bij dit verzoek voegt hij een afschrift van het verslag, bedoeld in het vierde lid van dit artikel, en 
desgewenst zijn schriftelijk commentaar daarop. 

6. Voordat de examencommissie een beslissing neemt op een verzoek, als bedoeld in het vijfde lid van dit 
artikel, stelt zij de student en de examinator in de gelegenheid te worden gehoord. 

7. De examencommissie beslist binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek om de uitsluiting ongedaan 
te maken. 

8. Een uitsluiting heeft tot gevolg, dat geen uitslag wordt vastgesteld voor het in het tweede lid van dit artikel 
bedoelde tentamen. 

9. In geval van fraude kan de examencommissie de student voorwaardelijk of onvoorwaardelijk voor de termijn 
van ten hoogste één jaar het recht ontnemen om tentamens en examens af te leggen. 

 
Artikel 7 MAATSTAVEN 
De examencommissie c.q. de examinator neemt bij de beslissingen, die hij/zij moet nemen, tot richtsnoer de 
volgende maatstaven en weegt bij strijdigheid het belang van hanteren van de ene maatstaf tegen dat van de andere 
af: 

a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van een tentamen; 
b. doelmatigheidsniveau, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om tijdverlies voor studenten, die 

goede voortgang met de studie maken bij de voorbereiding van een examen of examenonderdeel zoveel 
mogelijk te beperken. 

c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen; 
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d. mildheid ten opzichte van studenten die door omstandigheden, buiten hun schuld, in de voortgang van hun 
studie vertraging hebben ondervonden. 

 
Artikel 8 VRAGEN EN OPGAVEN 

1. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekend gemaakte bronnen, waaraan de 
tentamenstof is ontleend, niet te boven. Het van toepassing zijnde dictaat of studieboek dient uiterlijk bij 
aanvang van het college beschikbaar te zijn. Uiterlijk een maand voor het afnemen van het tentamen wordt 
de omvang van de te tentamineren stof bekend gemaakt. 

2. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk verspreid over de examenstof. 
3. Het tentamen representeert de onderwijsdoeleinden naar inhoud en vorm. 
4. De vragen en opgaven zijn duidelijk en ondubbelzinnig. Tevens is duidelijk kenbaar gemaakt hoeveel een 

goede beantwoording van een (sub)vraag bijdraagt aan de beoordeling van een tentamen. 
5. Geruime tijd voor het afnemen van het desbetreffende tentamen maakt de examencommissie resp. de 

examinator bekend op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 14 van de OER, met 
betrekking tot de wijze waarop het tentamen wordt afgelegd. 

6. Geruime tijd voor het schriftelijke tentamen stelt de examencommissie of examinator de studenten die 
daaraan deel willen nemen, in de gelegenheid kennis te nemen van een schriftelijke proeve van een dergelijk 
tentamen, evenals de modelbeantwoording en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden. 

 
Artikel 9 BEOORDELING 

1. De beoordeling van een tentamen of project wordt uitgedrukt volgens de beoordelingsschaal 1 tot en met 10 
en vindt plaats in hele cijfers. Voor practica kunnen ook de volgende beoordelingen worden gebruikt: 
onvoldoende of voldoende. Een voldoende komt overeen met een 7. Een vrijstelling komt overeen met het 
cijfer 6. 
 

2. De student is geslaagd voor het Propedeutisch examen 
a. indien alle (eind)vakken en (eind)projecten met het resultaat >= 6 zijn behaald. 
b. indien voldaan is aan 2a en er ten hoogste voor 4 ECTS een cijfer 5 is behaald in de lijst van 

(eind)vakken en (eind)projecten. 
3. De student is geslaagd voor het Bachelor examen 

a. indien de student voor het Propedeutische examen is geslaagd en alle (eind)vakken en 
(eind)projecten van het 2e en 3e studiejaar van het Bachelor examen zijn behaald met een resultaat 
>= 6. 

b. indien voldaan is aan 3a en er ten hoogste voor 8 ECTS het cijfer 5 is behaald in de lijst van 
(eind)vakken en (eind)projecten. 

4. Bovengenoemde slaagregeling is van kracht voor studenten: 
a. die in het studiejaar 2007-2008 de Propedeuse aanvangen. 
b. die in het studiejaar 2006-2007 de Propedeuse hebben aangevangen. 

De clusterslaagregeling van de Propedeuse blijft voor hen nog van kracht (zie hiervoor de 
studiegids 2006-2007). 

c. die in het studiejaar 2005-2006 de Propedeuse hebben aangevangen.  
De clusterslaagregeling van de Propedeuse en van het 2e studiejaar van de Bachelor blijft voor hen 
nog van kracht (zie hiervoor oudere studiegidsen). 

De clusterslaagregeling uit voorgaande studiejaren blijft van kracht voor studenten als zij in de 
onderwijsprogramma’s actief zijn waaraan deze clusterslaagregeling is gekoppeld 

5. Het hoogst behaalde cijfer voor een bepaald vak wordt in de examenlijst van de student opgenomen. 
6. Datering tentamens 

a. Voor mondelinge en schriftelijke tentamens geldt de datum waarop het tentamen is afgenomen. 
b. Voor practicum- en projectverslagen geldt de datum van inleveren van het definitieve rapport. 

 
Artikel 10 VASTSTELLING EXAMENUITSLAGEN 

1. Uitslagen van stemmingen van de examencommissie geschieden bij gewone meerderheid van stemmen. 
2. Staken de stemmen, dan geeft de stem van de voorzitter van de examencommissie de doorslag, tenzij het 

schriftelijke stemmingen betreft. 
3. Staken de stemmen bij een schriftelijke stemming, dan vindt eenmaal herstemming plaats; staken de 

stemmen weer, dan is het voorstel waarvoor wordt gestemd verworpen. 
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Artikel 11 MET LOF 
1. Een student kan voor het propedeuse-examen het predikaat “met lof” verkrijgen indien de examencommissie 

daartoe besluit en aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. het gewogen gemiddelde van de (eind)vakken en (eind)projecten voor het propedeuse-examen is 

minimaal een 7,5. 
b. er zijn voor de eindvakken/projecten geen cijfers lager dan een 6 behaald. 
c. de studieduur voor de propedeutische fase van de opleiding is niet langer dan 1 jaar. 

2. Een student kan voor het bachelorexamen het predikaat “met lof” verkrijgen indien de examencommissie 
daartoe besluit en aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. het gewogen gemiddelde van de (eind)vakken en (eind)projecten (excl. de BSc-Onderzoekopdracht) 

voor het bachelor-examen is minimaal een 7,5. 
b. er zijn voor de eindvakken/projecten geen cijfers lager dan een 6 behaald. 
c. de studieduur van de bacheloropleiding (inclusief de propedeuse) bedraagt ten hoogste 3,5 jaar. 
d. het cijfer voor de BSc-Onderzoekopdracht ter afronding van de bacheloropleiding is minimaal een 8. 

3. Bij het bepalen van de studieduur als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt in ieder geval rekening gehouden 
met  studievertraging door omstandigheden die een student in aanmerking doen komen voor een 
ondersteuning volgens de Regeling Afstudeersteun Studenten (Ras) 

4. De examencommissie is te allen tijde gerechtigd een besluit te nemen over het predikaat “met lof” in 
gevallen die niet aan het bovenstaande voldoen. 

 
Artikel 12 GETUIGSCHRIFTEN EN VERKLARINGEN 

1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift 
uitgereikt. Het getuigschrift wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie. 

2. Op het getuigschrift als bedoeld in lid 1 wordt vermeld welke onderdelen het examen heeft omvat en, in 
voorkomende gevallen, welke bevoegdheid daaraan is verbonden. 

3. Bij het getuigschrift wordt een Nederlandstalige cijferlijst verstrekt. 
4. In geval de geëxamineerde tijdens het afleggen van de studieonderdelen blijk heeft gegeven van 

uitzonderlijke bekwaamheden kan dit op het getuigschrift worden vermeld met de woorden met lof. In deze 
regeling (artikel 11) wordt aangegeven aan welke voorwaarden de student moet voldoen. 

5. De student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie, bij het verlaten van de 
universiteit, geen getuigschrift als bedoeld in lid 1 kan worden uitgereikt, ontvangt op zijn verzoek een door 
de desbetreffende examencommissie afgegeven verklaring. 

 
Artikel 13 GOEDKEURINGSPROCEDURE 

1. Een verzoek tot goedkeuring als bedoeld in artikel 7.3 lid 4 van de WHW (vrij studieprogramma) wordt door 
de student op een zodanig tijdstip ingediend, dat goedkeuring redelijkerwijs kan worden gegeven voor het 
afleggen van het eerste tentamen, de termijnen waarbinnen de examencommissie beslist (zie artikel 14, lid 
1) in acht nemend. Het verzoek gaat vergezeld van een duidelijke motivatie en, waar mogelijk, van stukken 
die het verzoek ondersteunen. 

2. Een verzoek tot goedkeuring als bedoeld in artikel 12, lid 2 van de OER wordt geacht door de student te zijn 
gedaan door zich voor een dergelijk tentamen aan te melden. Dit laat onverlet de eventueel in de OER of de 
uitvoeringsregeling opgenomen eisen met betrekking tot de volgorde van afleggen van tentamens. 

3. Een verzoek tot vrijstelling voor een tentamen of een praktische oefening als bedoeld in artikel 19 van de 
OER wordt door de student bij de examencommissie ingediend. Een besluit hierover wordt door de 
examencommissie genomen na advies van de studieadviseur waar het tentamens in de propedeuse en het 
tweede studiejaar betreft en na advies van de studieadviseur, vergezeld van een inhoudelijk advies van de 
eerstaangewezen examinator voor het betreffende studieonderdeel als dit in het derde studiejaar valt. De 
termijnen waarop beslissingen worden genomen staan in artikel 14, lid 2 van deze Regels en Richtlijnen. 

4. Een verzoek om af te wijken van het te volgen studieprogramma zoals voorgeschreven in de 
uitvoeringsregeling wordt door de student op een zodanig tijdstip ingediend, dat goedkeuring redelijkerwijs 
gegeven kan worden voor het afleggen van het eerste afwijkende tentamen, de termijnen waarbinnen de 
examencommissie beslist (zie artikel 14, lid 1), in acht nemend. 

5. Een besluit goedkeuring te onthouden aan een verzoek als in lid 1, 3 en 4 van dit artikel, wordt door de 
Examencommissie gemotiveerd genomen, nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 
De student kan zich voor raad en advies laten bijstaan door de studieadviseur. 

6. De student wordt van het besluit onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Indien de desbetreffende 
examencommissie niet binnen de termijn dan wel de verdaagde termijn, heeft beslist, wordt de goedkeuring 
geacht te zijn verleend. 
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Artikel 14 TERMIJNEN 

1. Over een verzoek als in artikel 13, lid 1 of lid 4 wordt beslist 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 daarvan. 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. 

2. Op een verzoek als in artikel 13 lid 3 is het gestelde in het voorgaande lid van toepassing, met dien 
verstande dat de termijn ingaat op het moment dat het advies van de studieadviseur dan wel van de 
studieadviseur en de eerstaangewezen examinator bij de examencommissie, is ingediend. De adviezen 
worden uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek door studieadviseur/eerstverantwoordelijk 
examinator bij de examencommissie ingediend. 

 
Artikel 15 BEROEPSRECHT 
Tegen beschikkingen van de examencommissie, dan wel van examinatoren alsmede tegen de behandeling 
ondervonden tijdens het afleggen van een tentamen of examen, staat gedurende 4 weken nadat deze aan de student 
bekend zijn gemaakt, beroep open bij het College van Beroep voor de examens bedoeld in artikel 7.60 WHW. 
 
Artikel 16 WIJZIGING REGELS EN RICHTLIJNEN 
Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van studenten 
hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
Artikel 17 INWERKINGTREDING 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2008. 


