
Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire 
bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de 
studierichting Engelse Taal- en Letterkunde. 
 

Artikel 1 Begripsomschrijving 
1. In deze regelen en richtlijnen wordt verstaan onder de nadere regeling: de nadere regeling 

van de inrichting en de omvang der examens, als bedoeld in artikel 8 van de Wet 
universitaire bestuurshervorming 1970, vast te stellen door de faculteitsraad. 

2. Onder examencommissie wordt verstaan de vaste commissie voor het propedeutisch c.q. 
het bachelorexamen in de Engelse Taal en Cultuur. 

3. Onder examen wordt verstaan het propedeutisch c.q. het bachelorexamen in de Engelse 
Taal en Cultuur. 

4. Onder examenonderdeel wordt verstaan: 
I. elk der negen verplichte hoofdvakken van de propedeuse Engels, te weten: 
Taalvaardigheid 1,  
Taalkunde 1, Filologie 1 , Literatuur 1A, Literatuur 1B, Taalvaardigheid 2, Taalkunde 2, 
Filologie 2 , Literatuur 2; 
II. a. elk der verplichte bachelorcursussen, te weten:  

Taalvaardigheid 3,  Filologie 3, Taalvaardigheid 4, Taalkunde 4, 
Taalvaardigheid 5, Taalvaardigheid 6. 

b. één van de bachelorcursussen: Literatuur 3A, Literatuur 3B. 
c. één van de bachelorcursussen: Literatuur 4A, Literatuur 4B. 
d. twee van de bachelorcursussen: Taalkunde 5A, Taalkunde 5B, Taalkunde 5C, 

Taalkunde 6A, Taalkunde 6B, Taalkunde 6C. 
e. één van de bachelorcursussen: Filologie 5/6.   
f.  één van de bachelorcursussen: Literatuur 5/6. 
g. één van de door de Opleiding als zodanig goedgekeurde minors met een 

studiebelasting van 30 ECTS. 
h. de kerncurricula Wetenschapsfilosofie en Humanities Computing. 
i. het werkstuk, af te ronden met een evaluatiegesprek (studiebelasting 10 ECTS). 

     De totale studiebelasting van de onder II genoemde onderdelen dient tenminste 120 
ECTS te bedragen. 

5. Waar in deze regelen en richtlijnen de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de 
vrouwelijke vorm worden gelezen. 

Artikel 2 Dagelijkse gang van zaken van de examencommissie 
De examencommissie, indien als zodanig geconvoceerd, wordt geacht in zitting te zijn, indien 
tenminste drie leden waaronder de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger aanwezig zijn. 

Artikel 3 Het afnemen van het examen of examenonderdeel 
1. Elk examen of examenonderdeel omvat het door de examencommissie te verrichten 

onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus alsmede 
de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. 

2. In elk van de in artikel 44, eerste lid van het Academisch Statuut bedoelde onderdelen 
van het examen wordt het onderzoek verricht en wordt het resultaat daarvan beoordeeld 
onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, door daartoe uit haar midden 
aangewezen examinatoren, te weten de bij het onderwijs in die onderdelen betrokken 
leden van de examencommissie, alsmede die bij het onderwijs betrokkenen die geen lid 
zijn van de examencommissie, maar aan wie de bevoegdheid tot het afnemen van 
examens is verleend. 



3.  In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één 
examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarvan wordt beoordeeld, ziet 
de examencommissie erop toe, dat die examinatoren beoordelen aan de hand van 
dezelfde norm. Daartoe worden de desbetreffende normen te voren schriftelijk 
vastgelegd. Zonodig wijst zij een voor het examineren eerstverantwoordelijke examinator 
aan. In principe is de coördinator van het desbetreffende examenonderdeel de eerst-
verantwoordelijke examinator. 

4. De vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden met het oog op de toelating tot het 
afleggen van het examen dan wel van één of meer onderdelen daarvan, geschiedt door de 
examencommissie of desbetreffende examinator. 

Artikel 4 Mondeling examen of examenonderdeel 
1. Mondelinge examens worden afgenomen aan niet meer dan één persoon tegelijk. 

Afzonderlijke examenonderdelen kunnen, afhankelijk van de inrichting van het 
examenonderdeel, aan meer dan één kandidaat tegelijk worden afgenomen. 

2. Het mondeling afnemen van examens of examenonderdelen geschiedt niet in het 
openbaar, tenzij de examencommissie of examinator in bijzondere gevallen anders heeft 
bepaald dan wel de examinandus daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

Artikel 5 De taal waarin het examen of examenonderdeel wordt afgenomen  
1.  De examens en onderdelen daarvan worden afgenomen in het Engels of, voor zover de 

examencommissie of examinator dit nodig of gewenst acht, in een andere taal. 
2. De examenonderdelen behorende tot de Anglistiek worden in de Engelse taal afgenomen.  
3. Indien de examinandus verzoekt één of meer examenonderdelen, behorende tot de 

zogenaamde minor, in een andere taal dan het Nederlands te mogen afleggen, is het 
bepaalde in artikel 7 van de nadere regeling op het verzoek van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 6      Verklaring waaruit de uitslag blijkt 
In geval een examenonderdeel is afgenomen, wordt door de examencommissie een daarop 
betrekking hebbende verklaring uitgereikt, waaruit de uitslag blijkt. De verklaring wordt 
ondertekend door de examencommissie. 

Artikel 7 De volgorde waarin de examenonderdelen moeten worden afgelegd.  
1. De examenonderdelen behorende tot het tweede jaar dienen te worden gevolgd en met 

goed gevolg afgelegd alvorens men wordt toegelaten tot de examenonderdelen behorend 
tot het derde jaar. 

2. De examinandus wordt geacht het tweede jaar te hebben voltooid indien hij voor alle 
examenonderdelen daarvan tenminste het cijfer 6 heeft behaald.  

3. Voor toelating tot het derde jaar worden door de examencommissie toelatingsbepalingen 
vastgesteld, die in de studiegids worden vermeld. 

4.  Het werkstuk dient 10 ECTS te bedragen.  
5. De examencommissie kan op verzoek van de examinandus en met inachtneming van 

artikel 7 van de nadere regeling beslissen in afzonderlijke gevallen van het in de vorige 
leden gestelde af te wijken. 

6. De evaluatie van het werkstuk kan pas worden gedaan na voltooiing van alle verplichte 
onderdelen. 

Artikel 8 De vaststelling van de uitslag van het examen 
1. De cijfers van de examenonderdelen genoemd in artikel 1, lid 4.I en 4.II worden afgerond 

op halve getallen van 1 tot 10. Nadat alle onderdelen van het examen zijn afgenomen, 
wordt de uitslag van het examen met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 



vastgesteld door de examencommissie, die met betrekking tot de vaststelling van de 
uitslag van het bachelorexamen aan de commissie belast met de dagelijkse gang van 
zaken, hiertoe mandaat kan verlenen. 

2. Ter voorbereiding van de vaststelling van de uitslag van het propedeutisch examen stelt 
de examencommissie een voorbereidingscommissie in van twee leden. De secretaris van 
de examencommissie notuleert. 

3. De voorbereidingscommissie doet ten aanzien van elke uitslag een voorstel aan de 
examencommissie. Die uitslagen waarover in de voorbereidingscommissie geen verschil 
van mening bestond, worden in één stemming door de examencommissie overgenomen. 
In alle overige gevallen neemt de examencommissie de beslissing per geval en na 
discussie, bij gewone meerderheid van stemmen. 

4. In geval de vereiste meerderheid om te besluiten dat een geëxamineerde is geslaagd niet 
is bereikt, is deze afgewezen. 

5. De vergaderingen van voorbereidingscommissie en examencommissie ter zake van de in 
dit artikel bedoelde vaststelling zijn toegankelijk voor alle leden van het 
wetenschappelijk personeel, alsmede voor één door de studenten aangewezen 
vertegenwoordiger uit de propedeusefase c.q. de vervolgfase. 

Artikel 9 Het getuigschrift en de cijferlijst 
1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de 

examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Het getuigschrift wordt ondertekend door 
tenminste twee door de examencommissie aan te wijzen leden. Uitreiking geschiedt in 
een openbare uitreikingsbijeenkomst, tenzij de examencommissie in bijzondere gevallen 
anders heeft bepaald. 

2. Op een van het getuigschrift deel uitmakende bijlage worden de tot het examen 
behorende onderdelen vermeld. Daarboven worden vermeld de niet tot het examen 
behorende onderdelen waarin op verzoek van de examinandus is geëxamineerd, mits die 
onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. 

3. In geval de geëxamineerde tijdens het afleggen van het examen blijk heeft gegeven van 
uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het getuigschrift worden vermeld met de 
woorden “cum laude” dan wel “met lof”. Het bepaalde in artikel 8, 4e en 5e lid, is van 
overeenkomstige toepassing. De kwalificatie zal gelden voor het gehele examen, en niet 
voor afzonderlijke examenonderdelen. 

4. Uitzonderlijke bekwaamheid, bedoeld in het vorige lid, is in elk geval aanwezig wanneer 
de examinandus voor de negen onderdelen van het propedeutisch examen tenminste een 
totaal van zesenzeventig punten heeft behaald. Over alle examenonderdelen behorende 
tot het bachelorexamen moet een gemiddeld cijfer van 9 of hoger zijn behaald. In geval 
van vrijstellingen zoals bedoeld in artikel 13 beslist de examencommissie per geval. 

5. Aan de geëxamineerde wordt bij de uitreiking van het getuigschrift een afzonderlijke 
cijferlijst, vermeldend de eindcijfers van de examenonderdelen, verstrekt. 

Artikel 10      De tijdstippen 
1. Schriftelijk af te nemen examenonderdelen worden afgenomen op de tijdstippen die 

tenminste twee maanden van te voren door de examencommissie worden vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 tot en met 10 van de nadere regeling. 

2. Bij de vaststelling van de tijdstippen bedoeld in het 1e lid wordt zo veel mogelijk 
voorkomen dat examenonderdelen samenvallen. 

3. Mondeling af te nemen examenonderdelen worden op door de examinator dan wel 
examinatoren te bepalen tijdstippen afgenomen, met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 8 tot en met 10 van de nadere regeling. 

Artikel 11      De aanmelding 



1. De aanmelding voor het volgen van een examenonderdeel geschiedt bij de administratie 
van de Opleiding door inschrijving in U-twist en binnen de door de administratie daartoe 
gestelde termijn. 

2. De aanmelding voor het afleggen van een examenonderdeel geschiedt bij de administratie 
van de Opleiding uiterlijk 1 maand voor het tijdstip waarop het desbetreffende examen of 
onderdeel daarvan zal worden afgenomen. 

3. De aanmelding, bedoeld in het vorige lid, geschiedt door inschrijving in U-twist. De 
beschikbaarheid van de inschrijving, alsmede het tijdstip waarop moet worden 
ingeschreven, dient tijdig aan de examinandi te worden bekend gemaakt middels 
aankondigingen via e-mail. 

4. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het bepaalde 
in het 2e lid met betrekking tot de plaats waar en het tijdstip waarop de aanmelding 
uiterlijk moet zijn geschied en van het bepaalde in het 3e lid met betrekking tot de wijze 
van aanmelding. 

5. De aanmelding van het examen zelf geschiedt bij de administratie van de opleiding  met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 78 bis, 5e lid, van de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs uiterlijk 21 dagen voor het tijdstip waarop het examen 
wordt afgenomen. 

6. De administratie van de opleiding draagt ervoor zorg dat de examinandus uiterlijk één 
week voor de datum waarop het examen of examenonderdeel wordt afgenomen, een 
oproep ontvangt. 

Artikel 12 De terugtrekking 
1.  Terugtrekking voor het examen is toegestaan, mits deze uiterlijk plaatsvindt één week 

voordat het examen zou worden afgelegd. Terugtrekking op een later tijdstip is de 
examinandus uitsluitend toegestaan in geval van overmacht, te beoordelen door de 
examencommissie. 

2. De terugtrekking dient te geschieden door een mededeling aan de instantie bij wie in 
gevolge het bepaalde in artikel 11 de aanmelding heeft plaatsgevonden.  

3. Ontijdige terugtrekking en niet verontschuldigbare afwezigheid leidt tot uitsluiting van 
het examen. Deze uitsluiting geldt slechts voor het desbetreffende tijdvak, als bedoeld in 
artikel 8, 1e lid, van de nadere regeling. Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 9, 
1e lid, van de nadere regeling wordt het examen, waarvoor de uitsluiting geldt, 
beschouwd als te zijn afgelegd. 

4. Terugtrekking voor examenonderdelen geschiedt door een mededeling aan de 
administratie van de opleiding. Het ongemeld niet deelnemen aan een onderdeel van het 
examen wordt beschouwd als een terugtrekking. Voor de toepassing van het bepaalde in 
artikel 9, 1e lid, van de nadere regeling wordt het examenonderdeel beschouwd als te zijn 
afgelegd. 

5. In geval de examinandus zich beroept op overmacht kan de examencommissie op diens 
verzoek besluiten dat alsnog in hetzelfde tijdvak een examenonderdeel kan worden 
afgelegd. 

6. Alvorens een beslissing, als bedoeld in het 1e en 5e lid, te nemen hoort de 
examencommissie, indien de examinandus daarom verzoekt, de studiecoördinator. 

 

Artikel 13 Vrijstelling van een examen of examenonderdeel 
1. Een verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een examen of een examenonderdeel op 

grond van het bepaalde bij of krachtens de wet, wordt ingediend bij de 
examencommissie, uiterlijk zes weken voor het betreffende examen of examenonderdeel. 



2. Een besluit om de vrijstelling geheel of gedeeltelijk niet te verlenen wordt door de 
examencommissie niet genomen dan nadat de verzoeker desgevraagd in de gelegenheid 
is gesteld te worden gehoord. 

3. De examencommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen vier weken na 
ontvangst van het verzoek. De examinandus wordt van het besluit onverwijld in kennis 
gesteld. 

4. Indien een examinandus bij of krachtens de wet reeds vrijstelling geniet van één of meer 
examenonderdelen doet hij hiervan mededeling aan de examencommissie. 

5. Vrijstelling voor het afleggen van een examen of examenonderdeel houdt in dat de 
examinandus geacht wordt voor het desbetreffende examen of examenonderdeel te zijn 
geslaagd zonder judicium. 

Artikel 14 De orde tijdens een examen of examenonderdeel 
1. De examencommissie draagt er zorg voor, dat ten behoeve van de schriftelijke 

examinering surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat het examen of 
examenonderdeel ordelijk verloopt. 

2. De examinandus is verplicht zich te legitimeren met het bewijs van inschrijving, en een 
geldig legitimatiebewijs. 

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

4. Een examinandus, die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het 2e en 3e lid kan 
door de examencommissie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan 
het desbetreffende examenonderdeel, of wanneer het gaat om deelname aan het examen, 
van verdere deelname aan het examen. 

5. De uitsluiting bedoeld in het 4e lid geldt tot de eerstvolgende herkansing. In geval van 
zulke uitsluiting wordt het examen of examenonderdeel beschouwd als te zijn afgelegd 
met als uitslag “afgewezen zonder judicium”. 

6. In geval van fraude besluit de  examencommissie tot ongeldig verklaring van het examen 
of examenonderdeel. 

7. De duur van het examen of examenonderdeel is zodanig dat examinandi, naar redelijke 
maatstaven gemeten, voldoende tijd hebben om de vragen te beantwoorden, met dien 
verstande dat niet langer dan 3 uur achtereen schriftelijk, dan wel 1 uur mondeling wordt 
geëxamineerd. 

8. Examinandi mogen gedurende 30 minuten na de aanvang van het schriftelijk examen of 
examenonderdeel de zaal niet verlaten. Na 30 minuten mogen geen examinandi de zaal 
nog betreden. 

9. Examinandi mogen gedurende 15 minuten voor het aflopen van het schriftelijk examen 
of examenonderdeel de zaal niet verlaten. 

10. Tijdens het examen of examenonderdeel mogen geen ingeschakelde mobiele telefoons 
worden meegenomen. De verantwoordelijke examinator heeft het recht bij overtreding de 
telefoon in beslag te nemen en de examinandus verder uit te sluiten van deelname aan het 
examen of examenonderdeel. 

Artikel 15 De vragen en opgaven 
1. De vragen en opgaven van het examen of examenonderdeel gaan de tevoren 

bekendgemaakte bronnen (dat wil zeggen titels van boeken of syllabi, eventueel 
collegestof) waaraan de examenstof is ontleend niet te buiten. Deze worden voor de 
aanvang van het onderwijs, dat op het examen of examenonderdeel voorbereidt, globaal 
bekend gemaakt.  



 Uiterlijk een maand voor het afnemen van het examen of examenonderdeel wordt de 
precieze omvang van de stof definitief bekend gemaakt. 

2. De vragen en opgaven van het examen of examenonderdeel zijn zo evenwichtig mogelijk 
gespreid over de examenstof. 

3. Het examen of examenonderdeel representeert de onderwijsdoelstellingen naar inhoud en 
vorm. 

4. De vragen en opgaven van het examen of examenonderdeel dienen duidelijk en 
ondubbelzinnig geformuleerd te zijn. 

5. Uit de vraagstelling moet blijken hoe gedetailleerd het antwoord van de examinandus 
moet zijn. 

6. Twee maanden voor het afnemen van het desbetreffende examen of examenonderdeel 
maakt de examencommissie c.q. de examinator bekend op welke manier uitvoering wordt 
gegeven aan het bepaalde in artikel 9 van de nadere regeling met betrekking tot de wijze 
waarop het examen of de examenonderdelen worden afgelegd. 

Artikel 16      De beoordeling 
1. Men is in elk geval voor het propedeutisch examen geslaagd, indien men voor de negen 

verplichte examenonderdelen binnen de Opleiding Engels aan alle verplichtingen heeft 
voldaan, en voor elk van deze negen vakken tenminste het cijfer 6 heeft behaald. De 
examencommissie beslist tevens dat de examinandus is geslaagd indien het totaal van de 
behaalde cijfers minimaal 54 punten is waarbij voor maximaal één van de 
examenonderdelen een vijf is behaald. Deze vijf mag niet gehaald zijn voor één van de 
examenonderdelen Taalvaardigheid 1 of 2. Cijfers lager dan vijf kunnen niet 
gecompenseerd worden. 

2. Aan de examinandus wordt het bachelordiploma uitgereikt indien hij kan aantonen voor 
alle in artikel 1 lid 4 onder II a. t/m i. vermelde examenonderdelen aan alle verplichtingen 
te hebben voldaan en voor elk examenonderdeel tenminste het cijfer 6 te hebben behaald. 

3. Het staat de examinandus die enig niet verplicht onderdeel met onvoldoende resultaat 
heeft afgelegd vrij aan de desbetreffende herkansing(-en) deel te nemen, het betreffende 
examenonderdeel ten hoogste één maal opnieuw te volgen, dan wel een andere cursus te 
kiezen. 

4. Het hoogst behaalde cijfer voor enig examenonderdeel geldt als eindcijfer, met dien 
verstande dat voldoende behaalde onderdelen niet mogen worden herkanst. 

5. Alle in het 1e en 2e lid bedoelde verplichtingen, waaraan de examinandus voor elk 
examenonderdeel moet voldoen, worden in de studiegids opgenomen. Ook eventuele 
compensatieregelingen binnen een examenonderdeel dienen aldus te worden vastgelegd, 
met vermelding van de mate waarin elk deel van een examenonderdeel meeweegt in de 
eindbeoordeling. 

6. De beoordeling van schriftelijke examens en examenonderdelen geschiedt zo veel 
mogelijk aan de hand van tevoren voor de beoordeling schriftelijk vastgelegde en 
eventueel naar aanleiding van de correctie van het examenvak bijgestelde normen. 

7. De wijze van beoordeling en de weging van onderdelen van examenonderdelen of 
examens is zo doorzichtig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de uitslag van zijn 
examen of examenonderdeel tot stand is gekomen. 

8. De eindcijfers van examens en examenonderdelen worden in de propedeuse afgerond op 
halve getallen van 1 tot en met 10. Aan de cijfers voor examenonderdelen van het 
propedeutisch examen worden voor elk onderdeel gelijke voorspellende waarden 
gehecht, namelijk: 

 a. voor de cijfers 1 tot en met 4: geen uitzicht op succesvolle voortzetting van de studie; 
 b. voor het cijfer 5: geringe kans dat de vervolgfase voldoende zal zijn; 



 c. voor het cijfer 6: redelijke kans op een voldoende resultaat in de vervolgfase, mits de 
student volledig gebruik maakt van de gelegenheid die daartoe door het onderwijs wordt 
geboden; 

 d. voor de cijfers 7 tot en met 10: geen problemen te verwachten. 
 Aan de cijfers voor examenonderdelen van het bachelorexamen worden voor elk onderdeel de 

volgende judicia gehecht: 
 
 
 
 
      

10  uitmuntend 5   licht onvoldoende 
9    zeer goed 4   onvoldoende 
8    goed 3   zeer onvoldoende 
7    ruim voldoende 2   slecht 
6    voldoende 1   zeer slecht 

   
9. Met inachtneming van artikel 12 van de nadere regeling kan de examencommissie op 

advies van dan wel gehoord de vaste commissie voor het propedeutisch examen een 
examinandus op diens verzoek toegang verlenen tot het afleggen van onderdelen van het 
bachelorexamen voordat hij aan alle verplichtingen van het propedeutisch examen zoals 
bedoeld in het 1e lid heeft voldaan, met dien verstande dat de examinandus niet kan 
worden toegelaten tot het volgen van examenonderdelen die aansluiten op 
examenonderdelen van het propedeutisch examen waarvoor geen voldoende resultaat 
(cijfer 6 of hoger) is behaald. Voldoende tentamenresultaten blijven geldig, met 
inachtneming van art. 12 van de nadere regeling. 

10. In geval van vrijstellingen, zoals bedoeld in artikel 13, beslist de examencommissie per 
geval, met inachtneming van het gestelde in het  1e, 2e en 9e lid van dit artikel. 

Artikel 17      Bekendmaking en registratie van de uitslag 
1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen na afloop van het examen of examenonder-

deel, wordt de uitslag vastgesteld door de examencommissie c.q. examinator. Onder 
schriftelijk examen of examenonderdeel ook te verstaan: op geluidsband vastgelegde 
spreekvaardigheidstoetsen. 

2. De examencommissie c.q. de examinator brengt de uitslag ter kennis van de administratie 
van de opleiding die de geëxamineerde schriftelijk hiervan mededeling doet. 

3. De administratie van de opleiding draagt zorg voor de registratie van de uitslagen van 
examens of examenonderdelen. Zij registreert tevens welke getuigschriften aan een 
geëxamineerde zijn uitgereikt. Over geregistreerde gegevens met uitzondering van 
gegevens, over uitgereikte getuigschriften, wordt aan anderen dan de geëxamineerde, de 
studiecoördinator, de studentendecaan en het college van beroep voor de examens geen 
mededeling gedaan. Met toestemming van de geëxamineerde kan van het bepaalde in de 
vorige volzin worden afgeweken. 

Artikel 18 De nabespreking 
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling examen of 

examenonderdeel kan desgevraagd een nabespreking plaatsvinden tussen de examinator 
en de geëxamineerde. Alsdan wordt de gegeven beschikking gemotiveerd. 

2. Gedurende een termijn van twintig dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking 
van de uitslag, kan de geëxamineerde die een schriftelijk examen of examenonderdeel 
heeft afgelegd aan de examencommissie dan wel examinator om een nabespreking 
verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de  examinator te bepalen plaats en 



tijdstip. De examinandus heeft ingevolge artikel 13 van de nadere regeling het recht op 
inzage in het beoordeelde schriftelijk werk, met inachtneming van artikel 17, 2e lid van 
dit reglement. 

3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve nabespreking wordt 
georganiseerd kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas 
indienen, wanneer hij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en het 
desbetreffende verzoek motiveert. 

4. Het bepaalde in het 2e en 3e lid is van overeenkomstige toepassing indien de 
examencommissie dan wel de examinator aan de geëxamineerde gelegenheid biedt om 
zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden. 

5. De examencommissie draagt zorg voor teruggave van de tentamens, na de inzagetermijn 
van 4 weken, via de postvakjes van de studenten. 

6. De examencommissie zal na ieder academisch jaar de niet opgehaalde tentamens 
vernietigen. 

Artikel 19 Het gebruik maken van een afwijkingsmogelijkheid 
 De examinandus c.q. geëxamineerde kan de examencommissie of examinator verzoeken om 

alvorens van een in de nadere regeling of in deze regelen en richtlijnen geboden 
afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken, de studiecoördinator of studentendecaan in de 
gelegenheid te stellen te dienen van bericht en raad. 

Artikel 20 Wijzigingen van deze regelen en richtlijnen 
Geen wijzigingen vinden plaats, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de 
belangen van de geëxamineerde hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

Artikel 21 Inwerkingtreding 
Deze regelen en richtlijnen treden in werking op 1 september 2008. 
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