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Paragraaf 1 Algemene Bepalingen
Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling
1. Deze regeling is van toepassing op de toelating en het examen van de
masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie, Leraar
Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde, Leraar Voorbereidend Hoger
Onderwijs in Scheikunde, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde,
hierna te noemen: de opleiding.
2. De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de Faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: de
faculteit.
3. De studieonderdelen van de opleiding worden verzorgd door de Universitaire
Lerarenopleiding Groningen (onderdeel van GMW), conform de Onderwijs- en
Examenregeling van de lerarenopleiding waarin eveneens het doel van de
opleiding, de examenonderdelen en beoordeling, het afleggen van
examenonderdelen, de tentamenuitslag, vrijstellingen en het afsluitend examen
zijn opgenomen.
4. Onderhavige regeling is een aanvulling op de in lid 3 bedoelde Onderwijs- en
Examenregeling van de Universitaire Lerarenopleiding Groningen.
Artikel 1.2 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het
onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en het examen van de opleiding;
c. studieonderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet;
d. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 van de wet, in één van
de volgende vormen:
1. het maken van een werkstuk of een proefontwerp,
2. het uitvoeren van een onderzoekopdracht,
3. het deelnemen aan veldwerk of een excursie,
4. het doorlopen van een stage,
5. het maken van een scriptie,
6. of het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het
bereiken van bepaalde vaardigheden;
e. examen: het masterexamen van de opleiding;
f. lerarenopleiding: opleiding welke in samenhang met de totale opleiding leidt tot
een bevoegdheid als eerstegraads docent voor een bepaald schoolvak, de
lerarenopleiding wordt verzorgd door de Universitaire Lerarenopleiding
Groningen;
g. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een
door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel
beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en
eindigend op 31 augustus;
h. ECTS: studiepunten volgens het European Credit Transfer and Accumulation
System (1 ECTS = 28 uren studie).
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.
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Artikel 1.3 Vorm en taal van de opleiding
1. De opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd.
2. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd.
Artikel 1.4 Studielast
1. De opleiding heeft een studielast van 60 ECTS.
2. De studielast wordt weergegeven in gehele ECTS.
Artikel 1.5 Iudicium Abeundi
1. In geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een student kan het
College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de Examencommissie of
van het faculteitsbestuur de inschrijving van een student beëindigen.
2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid eerst
nadat de betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat
een zorgvuldige afweging van alle belangen van de student en van de instelling heeft
plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat de student door zijn
gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor
uitoefening van één of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde studie opleidt,
dan wel voor de praktische voorbereiding op die beroepsuitoefening. Het
faculteitsbestuur, de Examencommissie en het College van Bestuur nemen daarbij
het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de Nederlandse Federatie van
Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is vastgesteld.

Paragraaf 2 Examen van de opleiding
Artikel 2.1 Examen
1. De examencommissie stelt de uitslag van het afsluitend examen vast, zodra de
student de voor het afsluitend examen benodigde tentamens heeft behaald,
waarmee hij tevens de benodigde academische vorming heeft verworven en reikt
daartoe een getuigschrift uit.
2. Alvorens de uitslag van het afsluitend examen vast te stellen kan de
examencommissie een onderzoek instellen naar de kennis van de student met
betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor
zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens daartoe aanleiding geven.
3. Met de vaststelling van de uitslag van het afsluitend examen draagt de
examencommissie tevens zorg voor een spoedige afhandeling van de buluitreiking.
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4. Indien de student de datum van zijn afstuderen wil uitstellen in verband met nog
extra af te leggen tentamens, dient hij de examencommissie tijdig schriftelijk
hiertoe te verzoeken.
Artikel 2.2 Graad
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad “Master
of Science” verleend.
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.
3. Indien door de examencommissie van de Universitaire Lerarenopleiding
Groningen het judicium ‘cum laude’ wordt verleend, wordt dit op het getuigschrift
van het examen aangetekend.

Paragraaf 3 Toelating tot de opleiding
Artikel 3.1.a Vooropleidingseisen
1. Een natuurwetenschappelijke masteropleiding in de richting van de opleiding kan
toegang tot de opleiding verschaffen.
2. Studenten met een in lid 1 vermelde vooropleiding kunnen worden toegelaten tot
de masteropleiding, dit ter beoordeling van de toelatingscommissie (FWN).
Hiervoor dient eventueel een toelatingsprogramma afgerond te worden. De vakken
van het toelatingsprogramma worden vastgesteld door de examencommissie
(FWN).
3. Binnen het toelatingsprogramma mag een student een tentamen eenmaal
herkansen en wel dat tentamen dat direct volgt op de eerste kans.
4. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Artikel 3.1.b Equivalente vooropleiding
Toegang tot de opleiding hebben studenten met een binnenlands of buitenlands
diploma dat door de toelatingscommissie van de opleiding tenminste equivalent wordt
gewaardeerd als de masterdiploma's genoemd in artikel 3.1.a, eerste lid. Artikel 3.1.a,
tweede lid is onverminderd van toepassing.
Artikel 3.1.c Vervangende eisen deficiënties vooropleiding
1. De toelatingscommissie van de opleiding kan onder bepaalde voorwaarden
studenten toegang verlenen tot de opleiding als zij niet in het bezit zijn van één van
de diploma’s die genoemd worden in artikel 3.1.a of artikel 3.1.b.
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2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan
door het met goed gevolg afleggen van een staatsexamen Nederlands als tweede
taal, programma II (NT2-II).
3. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie besluiten dat aan de eis inzake
voldoende beheersing van de Nederlandse taal is voldaan, zonder dat het in lid 2
bedoelde examen is afgelegd.
Artikel 3.2 Toelatingscommissie
De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie van de
opleiding.
Artikel 3.3 Toelatingsonderzoek: criteria
Met het oog op de toelating tot de opleiding, als bedoeld in artikel 3.1.a t/m 3.1.c, stelt
de toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis en de vaardigheden van de
kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de
commissie bepaalde kennis en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of
buiten de universiteit.
Artikel 3.4 Toelatingsonderzoek
1. Het toelatingsonderzoek vindt eenmaal per jaar plaats m.b.t. het begin van de
opleiding.
2. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding kan tot 1 mei worden ingediend
bij de toelatingscommissie.
3. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie een na de in het tweede lid
genoemde sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen.
4. De toelatingscommissie beslist voor 1 juni op het verzoek. De toelating wordt
verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffende
begindatum van de opleiding zal voldoen aan de in art. 3.3 bedoelde eisen t.a.v.
kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde
opleidingen. Op de schriftelijke verklaring omtrent toelating wordt de student
gewezen op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens.

Paragraaf 4 Studiebegeleiding
Artikel 4.1 Studieresultatenadministratie
1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten.
2. Zij verschaft elke student tenminste eenmaal per jaar een gewaarmerkt overzicht
van de door hem behaalde studieresultaten.
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Artikel 4.2 Studiebegeleiding
1. In het kader van de toelatingsprocedure maakt de faculteit een afspraak met de
student over de individuele inrichting van het door hem te volgen programma.
2. De faculteit draagt zorg voor voldoende begeleiding van de student tijdens zijn
opleiding.

Paragraaf 5 – Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 5.1 Wijziging
1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, gehoord de
opleidingscommissie en, daar waar van toepassing, na instemming van de
faculteitsraad bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar,
tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige
beslissing, die krachtens deze regeling is genomen ten aanzien van een student.
Artikel 5.2 Bekendmaking
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze
regeling, van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld,
alsmede van elke wijziging van deze stukken.
2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste
lid bedoelde stukken verkrijgen.
Artikel 5.3 Overmachtclausule
In uitzonderingsgevallen en gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist de
examencommissie. Tegen beslissingen van de examencommissie (de Universitaire
Lerarenopleiding Groningen dan wel FWN) kan beroep aangetekend worden bij het
College van Beroep voor de Examens.
Artikel 5.4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012.

