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Algemeen 
 
  
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
 
De begripsomschrijvingen in artikel 1.1 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021 en artikel 1.2 
GMW OER Masteropleiding 2020-2021 zijn hier onverkort van toepassing. 
 
 
Artikel 2 Dagelijkse gang van zaken Examencommissie 
 
1. De voorzitter en secretaris van de Examencommissie worden door het faculteitsbestuur 

benoemd. De voorzitter en de secretaris zijn belast met de behartiging van de dagelijkse 
gang van zaken van de Examencommissie. 
 

2. Tot de dagelijkse gang van zaken worden onder meer gerekend beslissingen omtrent: 
a. De goedkeuring van onderwijseenheden, zoals bedoeld in artikel 7.3d WHW; 
b. Beslissingen omtrent regelingen die in afwijking van de geldende bepalingen op 

verzoek van de student kunnen worden getroffen;  
c. Beslissingen omtrent vrijstellingen;  
d. Voorbereiding van de vaststelling van de uitslag van examens; 
e. Het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens een tentamen bedoeld in 

artikel 16 en bij fraude, bedoeld in artikel 22. 
 
3. De voorzitter en secretaris zijn verantwoording verschuldigd aan de gehele 

Examencommissie.  
 
 
Artikel 3 Beroepsrecht 
 
Tegen beslissingen van de Examencommissie of van examinatoren staat beroep open bij het 
College van Beroep voor de Examens als bedoeld in artikel 7.60 e.v. WHW.  
 
 
Artikel 4 Wijziging regels en richtlijnen 
 
In de regel worden geen wijzigingen in de R&R aangebracht die van toepassing zijn op het lopende 
studiejaar. Als er toch wijzigingen worden doorgevoerd die van toepassing zijn op het lopende 
jaar, mogen deze de belangen van de studenten redelijkerwijs niet schaden. 
 
 
Artikel 5 Inwerkingtreding 
 
Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2020. Aldus vastgesteld door de 
Examencommissie op 17 augustus 2020.  
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Verzoeken 
 
Artikel 6 Verzoeken  
 
1. Een student of een examinator kan bij de Examencommissie een verzoek indienen, 

bijvoorbeeld een verzoek om toekenning van een buitenreguliere tentamenmogelijkheid, 
een verzoek om goedkeuring minor, of een vrijstellingsverzoek.  
 

2. Een verzoek wordt schriftelijk met onderbouwing, en, in het geval van een student, 
voorzien van een uitdraai van tot dan toe behaalde studieresultaten, ingediend bij de 
Examencommissie. 

 
3. De Examencommissie beslist als regel binnen zes weken na ontvangst van een verzoek. 

De verzoeker wordt onverwijld in kennis gesteld van de beslissing. 
 

4. M.b.t. een verzoek kunnen eventueel bijzondere omstandigheden van toepassing zijn. 
Onder bijzondere omstandigheden worden de omstandigheden gespecificeerd in artikel 
7.51 lid 2 WHW verstaan. 

 
5. De Examencommissie behoudt zich het recht voor alle betrokkenen van een verzoek te 

horen voordat een besluit wordt genomen. 
 

 
Artikel 7 Verzoek buitenreguliere tentamenmogelijkheid  
 
Zie artikel 9.8 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021. 
Zie artikel 5.4 GMW OER Masteropleiding 2020-2021. 
 
Ter aanvulling op lid 2 van beide artikelen wordt onder onaanvaardbare studievertraging in de 
regel een studievertraging van meer dan 6 maanden verstaan. 
 
Ter aanvulling op lid 3 van beide artikelen geldt dat de student voor de laatste twee reguliere 
tentamenmogelijkheden van het vak waarvoor hij een buitenreguliere tentamenmogelijkheid 
aanvraagt tenminste het cijfer 4.0 moet hebben behaald, indien de student hier aan heeft 
deelgenomen. 
 
 
Artikel 8 Vrijstellingsverzoek 
 
Zie artikel 9.13 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021. 
Zie artikel 5.3 GMW OER Masteropleiding 2020-2021. 
 
Een aanvulling op beide artikelen is dat vrijstellingen alleen mogelijk zijn voor onderdelen van 
het verplichte onderwijsprogramma. 
 
 
Artikel 9 Verzoek nieuwe inleverdeadline thesis  
 
1. Een student kan de Examencommissie verzoeken om een nieuwe inleverdeadline van de 

thesis.  
 
2. Een dergelijk verzoek kan worden gehonoreerd, indien de student door bijzondere 

omstandigheden de thesis niet voor de deadline heeft kunnen afronden.  
 

3. De Examencommissie hoort de desbetreffende thesebegeleider(s), alvorens te beslissen 
over het verzoek.  
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Examinatoren 
 
Artikel 10 Examinatoren 
 
1. De Examencommissie stelt examinatoren aan op basis van een lijst met voordrachten die 

zij voor de start van elk semester ontvangt.  
 
2. De volgende eisen worden gehanteerd: 

a. Examinering van cursussen (m.u.v. thesis en stage): gepromoveerd, in bezit van 
BKO; 

b. Thesisbeoordeling: gepromoveerd, in bezit van BKO, deelname aan de jaarlijkse 
kalibreersessie; 

c. Stagebeoordeling: relevant masterdiploma. 
 
3. Indien door een voorgedragen persoon niet aan deze eisen is voldaan, maar de 

opleidingsdirecteur betreffende persoon wel als examinator zou willen laten fungeren, 
dient er in een voorstel met argumenten te worden toegelicht waarom betreffende persoon 
wel mag worden geacht over de kwaliteiten te beschikken om op goede wijze de betreffende 
examineringen uit te voeren. 

 
 
Artikel 11 Regels binnen een onderdeel 
 
Een examinator kan binnen een opleidingsonderdeel naar eigen inzicht regels toepassen, mits: 
a. de regels niet in strijd zijn met GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021 of GMW OER 

Masteropleiding 2020-2021, de studiegids of deze R&R; 
b. de regels tijdig, uiterlijk bij de start van het onderdeel, en helder gecommuniceerd zijn aan 

de studenten.  
 
 
Artikel 12 Maatstaven 
 
De examinatoren nemen bij hun beslissingen de volgende maatstaven als richtsnoer: 
a. Het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen; 
b. Doelmatigheidseisen, onder meer gericht op: 

i. het beperken van tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang maken met de 
studie; 

ii. tijdig staken van de studie door studenten, waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij 
zullen slagen voor een examen of tentamen; 

c. Bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen; 
d. Mildheid jegens studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld, studievertraging 

hebben ondervonden. 
 
 
Artikel 13 Inzet promovendi bij toetsing 
 
1. Promovendi kunnen worden ingezet voor beoordeling van tentamens, bijv. bij nakijken 

essayvragen of opdrachten. De examinator van het onderdeel is in alle gevallen 
verantwoordelijk voor de beoordeling. 
 

2. De examinator maakt de afweging welke taak in de beoordeling belegd kan worden bij een 
bepaalde promovendus. De examinator stelt alle antwoordmodellen op. 
 

3. De kwaliteit van de toetsing wordt gewaarborgd door een 1) briefing door de examinator 
vooraf, 2) steekproefsgewijze controle van de beoordelingen van de promovendus door de 
examinator en 3) bespreking van moeilijk te beoordelen werk. 
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Tentamens 
 
 
Artikel 14 Het afnemen van tentamens 
 
1. De Examencommissie wijst voor het afnemen van elk tentamen één of meer 

examinatoren aan. De eisen voor examinatoren staan in artikel 10. 
 
2. Elk tentamen omvat het door de examinator te verrichten onderzoek naar de kennis, het 

inzicht en de vaardigheden van de student alsmede de beoordeling van de uitkomsten van 
dat onderzoek. 

 
3. In geval één en hetzelfde tentamen al dan niet op hetzelfde tijdstip door meer dan één 

examinator wordt afgenomen en de uitkomst daarvan wordt beoordeeld, ziet de 
Examencommissie erop toe, dat die examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde 
normen. Daartoe worden de betreffende normen door de betrokken examinatoren 
tevoren schriftelijk vastgelegd. Zo nodig wijst de Examencommissie een voor het 
tentamineren eerstverantwoordelijke examinator aan. 

 
 
Artikel 15 Tijdstippen 
 
1. Schriftelijke tentamens worden afgenomen op de tijdstippen, die voor de aanvang van het 

betreffende semester door de opleidingsdirecteur zijn vastgesteld, gehoord de 
desbetreffende examinatoren. 
 

2. Bij de vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in lid 1, wordt zoveel mogelijk voorkomen 
dat tentamens gelijktijdig worden afgenomen. 

 
3. Wijziging van een in lid 1 bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht, 

bijvoorbeeld wegens het niet beschikbaar zijn van de benodigde tentamenruimte. 
 

4. Mondelinge tentamens worden op een door de desbetreffende examinator dan wel 
examinatoren, zo mogelijk na overleg met de student, te bepalen tijdstip afgenomen. 

 
5. Het bepaalde in lid 4 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op tentamens die 

anders dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen. 
 

 
Artikel 16 De orde tijdens een tentamen 
 
1. De Faculteit GMW zorgt ervoor dat ten behoeve van de schriftelijke examinering 

surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat het tentamen in goede orde verloopt. 
 

2. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de Examencommissie, de examinator 
en/of surveillant te legitimeren door middel van zijn collegekaart. 
 

3. De student is verplicht de aanwijzingen van de Examencommissie c.q. de examinator, die 
voor de aanvang van het examen of tentamen zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen die 
tijdens het examen of tentamen en onmiddellijk na afloop daarvan worden gegeven, op te 
volgen. Volgt de student een of meer aanwijzingen niet op, dan kan hij door de 
Examencommissie c.q. de examinator c.q. de surveillant worden uitgesloten van de verdere 
deelname aan het desbetreffende tentamen. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag 
wordt vastgesteld van dat tentamen. 
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Artikel 17 Aanmelding tentamens 
 
1. Studenten die zich intekenen voor een studieonderdeel worden automatisch ook 

ingetekend voor het tentamen bij dat studieonderdeel. Studenten die door 
omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het tentamen kunnen zich daarvoor 
uitschrijven. 
 

2. Met betrekking tot herkansing gelden de volgende regels: 
a. Studenten die een onvoldoende behalen voor de eerste kans worden automatisch 

ingeschreven voor de tweede kans; 
b. Studenten die niet deel hebben genomen aan de eerste kans, maar wel willen 

deelnemen aan de herkansing, dienen zich hiervoor zelf in te schrijven. Studenten 
die zakken voor het tweede tentamen of hieraan niet deelnemen, moeten om toegang 
te verkrijgen tot het onderwijs en de tentaminering, zich in een volgende collegejaar 
weer zelf inschrijven voor het onderdeel; 

c. Studenten die een voldoende hebben gehaald bij de eerste kans van een cursus, 
kunnen zich desgewenst inschrijven voor de herkansing in hetzelfde studiejaar. 
Beide cijfers worden geregistreerd. Het hoogst behaalde cijfer wordt gebruikt bij de 
bepaling van het gewogen gemiddelde; 

d. Studenten die niet voor een onderdeel of een tentamen zijn ingeschreven en wel aan 
het tentamen hebben deelgenomen, dienen een verzoek bij de Examencommissie in 
te dienen om achteraf ingeschreven te worden en het cijfer te laten registreren. 

 
 
Artikel 18 Alternatieve tentamenvormen  
 
Zie artikel 9.7.2 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021. 
Zie artikel 4.7.2 GMW OER Masteropleiding 2020-2021. 
 
 
Artikel 19 Vragen en opgaven 
 
1. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekendgemaakte bronnen 

waaraan de examenstof is ontleend niet te buiten. Deze bronnen worden voor de aanvang 
van het onderwijs dat op het tentamen voorbereidt bekendgemaakt. 
 

2. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid en op die 
wijze representeren ze de leerdoelen naar inhoud en vorm.  
 

3. De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en bevatten 
voldoende aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden. 

 
4. De vragen en opgaven van een tentamen zijn zo gesteld dat de student ze binnen de 

daarvoor gestelde tijd redelijkerwijs kan beantwoorden.  
 
5. Van elk schriftelijk tentamen worden voorbeeldvragen beschikbaar gesteld. Zie artikel 

9.7.3  GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021, en artikel 4.7.3 GMW OER 
Masteropleiding 2019-2020. 
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Artikel 20 Short Answer Method (SAM) 
 
Bij het gebruik van SAM moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

a. Na automatische clustering van de antwoorden kijkt de docent alle (typen) 
antwoorden die niet overeenkomen met de sleutel en die dus niet automatisch zijn 
goedgekeurd, handmatig na. Hierdoor is het niet nodig 1) om studenten in de 
gelegenheid te stellen antwoorden te suggereren, en 2) de antwoordsleutel van de 
SAM-items zichtbaar te maken in de tentamenhal. 

b. Voor studenten die i.v.m. met dyslexie van de Examencommissie een speciale 
voorziening hebben gekregen geldt dat antwoorden die niet overeenkomen met de 
sleutel  na toepassing van lid a, nogmaals handmatig apart worden nagekeken. Bij 
de beoordeling worden spel- en taalfouten van een tentamen buiten beschouwing 
gelaten wanneer deze niet tot de essentie van de te tentamineren stof behoren en 
wanneer deze fouten voor het halen van de leerdoelen niet expliciet ter zake doen. 

c. Het is niet toegestaan dat een SAM-item automatisch kleine afwijkingen accepteert 
tussen het antwoord van de studenten en een antwoord in de antwoordsleutel. 

 
 
Artikel 21 Beoordeling 
 
1. Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 

of hoger, respectievelijk 5 of lager. Cijfers worden in het algemeen uitgedrukt in één 
decimaal achter de komma. In het geval van deelresultaten wordt het definitieve cijfer 
berekend over deelresultaten met minstens drie decimalen achter de komma. Definitieve 
cijfers lager dan een 5,000 en hoger dan een 6,000 kunnen vervolgens worden afgerond 
naar één decimaal achter de komma; cijfers van 5,001 t/m 5,499 worden afgerond naar 
een 5,0 en de cijfers van 5,500 t/m 5,999 worden afgerond naar een 6,0. Een resultaat 
kan ook in een woordoordeel worden uitgedrukt. 
 

2. Indien deelresultaten worden verwacht, moeten in de regel alle deelresultaten binnen een 
onderdeel voldoende zijn. De examinator van een onderdeel kan hier anders beslissen 
mits aan de voorwaarden van artikel 11 is voldaan. 
 

3. Men is geslaagd voor het bachelor- dan wel masterexamen indien alle tentamens met 
voldoende resultaat (cijfer ≥  6,0) zijn afgelegd. 

 
4. Vrijstelling van het afleggen van een tentamen wordt gelijkgesteld met de beoordeling: 

Voldoende (= V) en aangeduid met: VR. 
 

5. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren schriftelijk 
vastgelegde normen. 
 

6. De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de uitslag van 
zijn tentamen tot stand is gekomen. 

 
7. Als schriftelijke tentamens worden afgenomen met behulp van essayvragen, dan moeten 

de antwoordprotocollen worden opgesteld en bekend zijn bij de beoordelaars voordat de 
tentamens worden nagekeken. 

 
8. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan de student tentamens afleggen over 

onderdelen van opleidingen van buitenlandse universiteiten. De beoordelingen hiervan 
zullen worden geregistreerd met Voldoende (= V) of Onvoldoende (= O) en niet met een 
cijfer. 
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Artikel 22 Fraude  
 
1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten 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. Onder fraude wordt tevens het plegen van plagiaat verstaan, te weten het overnemen van 
andermans werk zonder bronvermelding. 

 
3. Onder fraude wordt tevens verstaan het verstrekken van onjuiste gegevens op grond 

waarvan in de opleiding bepaalde mogelijkheden, faciliteiten of voorzieningen rond 
tentaminering, toetsing of onderwijsdeelname kunnen worden verkregen. 
 

4. Een docent die fraude vermoedt of constateert doet hiervan melding bij de 
Examencommissie. 

 
5. In geval van fraude tijdens het afleggen van een tentamen wordt het resultaat ongeldig 

verklaard, wordt de betrokkene geregistreerd op de fraudelijst van de Examencommissie 
voor intern gebruik, en krijgt de betrokkene geen judicium op het diploma. Verder kan de 
Examencommissie de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de 
Examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door 
de Examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar.  

 
6. Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de Examencommissie de 

inschrijving voor de opleiding definitief beëindigen, zulks nadat de Examencommissie de 
betrokkene heeft meegedeeld welke maatregel de Examencommissie zelf heeft opgelegd.  

 
7. De beslissing dat er sprake is van fraude wordt genomen naar aanleiding van het 

schriftelijk verslag van de examinator of surveillant van de door hem geconstateerde of 
vermoede fraude.  

 
8. Voordat de Examencommissie een beslissing neemt, als bedoeld in lid 7, stelt zij de 

student in de gelegenheid te worden gehoord.  
 
9. In spoedeisende gevallen kan de Examencommissie een voorlopige beslissing tot 

uitsluiting nemen op grond van een mondeling verslag van de examinator of surveillant. 
Hij draagt zorg dat dit verslag terstond na afloop van het tentamen op schrift wordt 
gesteld en in afschrift aan de student wordt verstrekt.  

 
 
Artikel 23 Plagiaatcontrole 

 
1. In de regel dienen alle digitale uitwerkingen van tentamens die onderdeel zijn van het 

eindcijfer van een onderdeel via de ter zake aangewezen plagiaatcontrole ingeleverd te 
worden. 
 

2. De examinator beoordeelt de overlap van uitwerkingen van studenten met andere 
documenten en geeft aan of er naar zijn/haar oordeel sprake is van een vermoeden van 
plagiaat. 

 
3. Bij vermoeden van plagiaat of twijfel hierover meldt de examinator dit bij de 

Examencommissie. Bij twijfel beoordeelt de Examencommissie de overlap tussen de 
documenten. 

 
4. Bij vermoeden van plagiaat stelt de Examencommissie de student in de gelegenheid te 

worden gehoord, alvorens een besluit te nemen. 
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Artikel 24 Inzagerecht 
 
Zie artikel 9.16 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021. 
Zie artikel 4.11 GMW OER Masteropleiding 2020-2021. 
 
 
 
Afsluitend examen en uitreiking 
 
 
Artikel 25 Vaststelling uitslag examen 
 
Zie artikel 10.1 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021. 
Zie artikel 4.15 GMW OER Masteropleiding 2020-2021. 
 
 
Artikel 26 Judicium Cum Laude en Summa Cum Laude 
 
Zie artikel 10.5 GMW OER Bacheloropleiding 2020-2021. 
Zie artikel 4.14 GMW OER Masteropleiding 2020-2021. 
 
Ter aanvulling op beide artikelen geldt dat woordoordelen en vrijstellingen niet worden 
meegenomen bij de bepaling van het gewogen gemiddelde. 
 
 
Artikel 27 Ondertekening en uitreiking van het getuigschrift 
 
1. Het getuigschrift van de student die geslaagd is voor het bachelorexamen of het 

masterexamen wordt ondertekend door twee leden van de Examencommissie; een lid zal 
als voorzitter ondertekenen, terwijl het andere lid als secretaris zal ondertekenen. 
 

2. Nadat de uitslag van het bachelorexamen is vastgesteld kan het bijbehorende getuigschrift 
aan de geslaagde student worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt 1 tot 2 keer per jaar 
plenair plaats door ten minste 2 vertegenwoordigers van de Examencommissie tijdens een 
zitting waarvoor die student wordt uitgenodigd die op het tijdstip van de zitting geslaagd 
is voor het bachelorexamen.  

 
3. Nadat de uitslag van het masterexamen is vastgesteld, kan het bijbehorende getuigschrift 

aan de geslaagde student worden uitgereikt. Het getuigschrift kan in de regel niet eerder 
worden uitgereikt dan 28 dagen nadat de student de schriftelijke kennisgeving via het 
Onderwijsbureau Pedagogische en Onderwijswetenschappen heeft doen toekomen. Deze 
uitreiking geschiedt door ten minste 2 vertegenwoordigers van de Examencommissie 
tijdens een zitting waarvoor die student wordt uitgenodigd die op het tijdstip van de zitting 
geslaagd is voor het masterexamen.  

 
 
 


