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Paragraaf 1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 
 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en 
Levensbeschouwing, hierna te noemen: de opleiding.  
De opleiding wordt verzorgd binnen de School of Catholic Theology van de Tilburg 
University, hierna te noemen: de faculteit. 
 
 
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 de examens van de opleiding1; 
c. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 
d. examen: het masterexamen van de opleiding; 
e. semester: deel van het studiejaar, beginnend op de maandag in de week van 1 

september en eindigend op een door de faculteit te bepalen datum omstreeks 31 
januari, dan wel beginnend uiterlijk op vorenbedoelde door de faculteit te bepalen 
datum omstreeks 31 januari en eindigend op 31 augustus;  

f. tentamen: het onderzoek als bedoeld in art. 7.10.1 van de wet, verbonden aan ieder 
onderdeel van de opleiding, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 
studenten en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. De beoordeling 
betreft: 
1. de beantwoording van een ondervraging, schriftelijk of mondeling 
2. de vertaling of transcriptie van een tekst 
3. het verslag van verrichte werkzaamheden, schriftelijk of mondeling (werkstuk, 

essay en referaat) 
4. de Masterthesis; 

g. EC (European Credits): studiepunten volgens het European Credit Transfer System. 
EC-punten (of EC) moet worden gelezen als ECTS-credits. 1 ECTS-credit = 28 
studie-uren; 

h. premastertraject: het onderwijstraject dat een student voorbereidt op het 
desbetreffende masterprogramma.  

 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
 
Artikel 1.3 Eindtermen van de opleiding 
 

1. De afgestudeerde beschikt over grondige kennis van en inzicht in de theologie en 
de daarvoor relevante disciplines filosofie en sociale wetenschappen (waaronder 

                                                  
1 Overal in dit reglement waar de student als ‘hij’ is benoemd, kan ook ‘zij’ gelezen worden. 
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onderwijskunde) en een daaraan beantwoordende beheersing van de 
grondslagen, benaderingswijzen en methoden ervan. 

2. De afgestudeerde is in staat deze kennis te vertalen en heeft inzicht in de 
betekenis ervan voor religieuze en levensbeschouwelijke leerprocessen van 
jongeren en scholen. 

3. De afgestudeerde is in staat zelfstandig praktijkgeoriënteerd academisch 
onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te beoordelen, te 
communiceren en in dialoog te brengen. 

4. De afgestudeerde beschikt als academisch theoloog over intellectuele 
zelfstandigheid, wetenschappelijk en maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef, kritische instelling, probleemoplossend vermogen en 
de vaardigheid om zelfstandig kennis, inzichten, waarden en normen vanuit 
geloof, traditie, wetenschap en cultuur te verwerven, te beoordelen, in dialoog te 
brengen en te integreren. 

5. De afgestudeerde is interpersoonlijk competent (5.1), pedagogisch competent 
(5.2), didactisch en vakinhoudelijk competent (5.3), organisatorisch competent, 
en daarbij in staat om bij te dragen aan de godsdienstige identiteit van de school 
(5.4), competent in het samenwerken met collega’s (5.5), competent in het 
samenwerken met de omgeving, met name met ouders en met religieuze en 
levensbeschouwelijke organisaties en instellingen die bij de school betrokken zijn 
(5.6), en competent in reflectie en ontwikkeling (5.7) 

6. De afgestudeerde is in staat om de christelijke geloofstraditie te verstaan en te 
interpreteren in het licht van het levensverhaal en de toekomstverwachting van 
jonge mensen en scholen. De afgestudeerde is bovendien in staat om deze 
levensverhalen en toekomstverwachtingen te verstaan en te interpreteren in het 
licht van de christelijke geloofstraditie. 

7. De afgestudeerde is in staat om hierin op een open en respectvolle wijze andere 
geloofstradities te betrekken en toegankelijk te maken en is in staat om bij te 
dragen aan de religieuze dialoog binnen en buiten de school. 

8. De afgestudeerde is in staat om de eigen persoon in te zetten om jonge mensen 
en scholen te begeleiden bij hun religieuze of levensbeschouwelijke zoektocht. 

9. De afgestudeerde is in staat om – vanuit de christelijke en katholieke traditie – bij 
te dragen aan de humanisering binnen scholen en van de maatschappij. 

10. De afgestudeerde kan de binnen de opleiding verworven kennis en inzichten op 
adequate wijze mondeling en schriftelijk tot uitdrukking brengen. 

 
 
Artikel 1.4 Context en inrichting van de opleiding  
 
De opleiding situeert zich voor een belangrijk deel in de context van de katholieke 
geloofsgemeenschap in de Nederlandse samenleving. De opleiding heeft een 
multidisciplinair en beroepsgericht karakter, waarbij in alle onderdelen de theologische 
component uitdrukkelijk aanwezig is. 
 
 
Artikel 1.5 Vorm van de opleiding 
 
1. De opleiding wordt verzorgd op de locatie Utrecht, zowel in voltijd als in deeltijd. 
2. Het onderwijs wordt aangeboden in het Nederlands. 
3. De feitelijke vormgeving van het onderwijs wordt beschreven in Osiris Catalogus. 
4. Aan het eind van elk semester wordt de studenten de gelegenheid geboden de 

gevolgde cursussen en de stage te evalueren aan de hand van een vragenlijst. 
 
 
Artikel 1.6 Examens van de opleiding 
 
In de opleiding kan alleen het Masterexamen worden afgelegd.  
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Paragraaf 2 Inrichting van de opleiding 
 
 
Artikel 2.1 Studielast 
 
1. De opleiding heeft een studielast van 120 ECTS-credits en duurt in voltijd twee jaar. 

In deeltijd duurt de opleiding drie en een half jaar. 
 
2. De studielast wordt uitgedrukt in hele ECTS-credits. 
 
3. De studielast van de onderwijsonderdelen bedraagt minimaal 3 ECTS-credits of een 

veelvoud daarvan. 
 
 
Artikel 2.2 Onderwijsonderdelen 
 
De masteropleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. 
Inhoudelijk kent het programma twee leerlijnen met elk een omvang van 60 EC: 

1. de onderzoek leerlijn 
2. de didactische leerlijn 

 
Voltijd (twee jaar) 

JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 
 Christelijke c.q. katholieke identiteit 

6 EC – U40012-M-6 
Katholiek sociaal denken 
6 EC – U40082-M-6  

Methoden van empirisch onderzoek 
6 EC – U40084-M-6 

Pastoraat en religieuze educatie in 
laatmoderne context 
6 EC – U40002-M-6 

Morele denkpatronen 
6 EC – U40067-M-6 

Wereldgodsdiensten in het onderwijs 
6 EC – U40078-M-6 

Methoden hermeneutisch onderzoek 
6 EC – U40083-M-6 

Algemene didactiek 
6 EC – 995070-M-6 

 Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levens-
beschouwing en historische catechetiek 
6 EC – 995071-M-6   

Vakdidactiek 
3 EC – 995077-M-6 

Stage 
3 EC – 995075-M-30 

JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 
 Stage 

12 EC – 995075-M-30 
Vakdidactiek 
3 EC – 995077-M-6 

Stage 
15 EC – 995075-M-30 

Didactisch lesontwerponderzoek 6 EC – 995072-M-6 
Systemische onderwijscontext  3 EC – U40077-M-3 
Seminar masterthesis   3 EC – U40079-M-6 

Jongerencultuur en spiritualiteit 
6 EC – U40075-M-6 

Masterthesis 
12 EC – U40076-M-12 

 
 
 
Deeltijd (drie en een half jaar) 

JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 
 Christelijke c.q. katholieke identiteit 

6 EC – U40012-M-6 
Katholiek sociaal denken 
6 EC – U40082-M-6 

Methoden van empirisch onderzoek 
6 EC – U40083-M-6 

Pastoraat en religieuze educatie in 
laatmoderne context 
6 EC – U40002-M-6 

Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levens-
beschouwing en historische catechetiek 
6 EC – 995071-M-6   

 

JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 
 Morele denkpatronen 

6 EC – U40067-M-6 
Wereldgodsdiensten in het onderwijs 
6 EC – U40078-M-6 
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Methoden hermeneutisch onderzoek 
6 EC – U40084-M-6 

Algemene didactiek 
6 EC – 995070-M-6 

Jongerencultuur en spiritualiteit 
6 EC – U40075-M-6 

Vakdidactiek 
3 EC – 995077-M-6 

Stage 
3 EC – 995075-M-30 

JAAR 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2 
 Stage 

9 EC – 995075-M-30 
Vakdidactiek 
3 EC – 995077-M-6 

Stage 
12 EC – 995075-M-30 

Didactisch lesontwerponderzoek 6 EC – 995072-M-6 
Systemische onderwijscontext  3 EC – U40077-M-3 
Seminar masterthesis   3 EC – U40079-M-6 

JAAR 4 SEMESTER 1  
 Stage 6 EC – 995075-M-30  

Masterthesis 12 EC – U40076-M-12 
 
 
Artikel 2.3 Practicum 
 
De volgende onderdelen, als genoemd in art. 2.2, omvatten naast of in plaats van het 
onderwijs in de vorm van een combinatie van hoor- en werkcolleges, onderwijs in de 
vorm van een practicum: 

• Seminar masterthesis godsdienst en levensbeschouwing 
• Stage; deze omvat 30 ECTS-credits. In het semester voorafgaand aan de stage 

vindt een toelatingsgesprek plaats met de verantwoordelijke docent. De toelating 
tot de stage en de beoordeling van de stage worden nader geregeld in het 
Stagereglement. Wanneer de student naar mening van de docent ongeschikt is 
om de stage te volgen of wanneer de aanstelling als stagiair voor de betrokkenen 
mogelijk ongewenste gevolgen met zich mee kan brengen, kan de docent 
besluiten de student niet tot de stage toe te laten. De student kan tegen dit besluit 
bezwaar aantekenen bij de Examencommissie. 
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Paragraaf 3 Tentamens en examens van de opleiding 
 
 
Artikel 3.1 Tijdvakken en frequenties tentamens 
 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de in artikel 2.2 genoemde 

onderwijsonderdelen wordt elk jaar tweemaal de gelegenheid geboden.  
 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt tot het afleggen van het 

tentamen van een onderwijsonderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald 
studiejaar niet is gegeven, de student tenminste eenmaal de gelegenheid geboden. 

 
3. Indien de toetsing plaatsvindt op basis van een werkstuk, paper of essay dient dit, 

tenzij de studiehandleiding in deze strikter is, uiterlijk te zijn ingeleverd  
- op de zondag voorafgaand aan de eerste collegeweek van het tweede 

semester in het geval van een cursus uit een eerste semester, 
- op 1 juli in het geval van een cursus uit een tweede semester. 

Een student is verplicht zich bij de docent te melden als hij zich niet aan deze 
deadline houdt. Indien een student zich niet aan deze deadline houdt, is er sprake 
van een gemiste kans.  
Een gemiste kans wordt beoordeeld met een 4 (zeer onvoldoende). De student heeft 
nog recht op een tweede kans.  

 
4. Indien een student gebruik maakt van een tweede kans, eventueel voor een 

herziene versie van een paper of essay, dient dit uiterlijk ingeleverd te zijn  
- op 30 maart in het geval van een cursus uit een eerste semester, 
- op 5 augustus in het geval van een cursus uit een tweede semester.  

Hierna is er sprake van een gemiste kans. Een gemiste kans wordt beoordeeld met 
een 4 (zeer onvoldoende). De student moet zich opnieuw inschrijven voor de cursus 
in een volgend studiejaar, wanneer de student opnieuw tentamen zou willen doen. 

 
5. In het geval van een eerste kans stelt de docent de uitslag van de beoordeling van 

een werkstuk, paper of essay dat onder bovengenoemde regeling valt, uiterlijk vast  
- na vijftien werkdagen na de inleverdatum in het geval van een cursus uit een 

eerste semester, 
- op 22 juli in het geval van een cursus uit een tweede semester 

en stelt de docent uiterlijk op die dag de administratie van de faculteit op de hoogte 
van de uitslag. 

 
6. In het geval van een tweede kans stelt de docent de uitslag van de beoordeling van 

een werkstuk, paper of essay dat onder bovengenoemde regeling valt, uiterlijk vast  
- op 20 april in het geval van een cursus uit een eerste semester, 
- op 25 augustus in het geval van een cursus uit een tweede semester 

en stelt de docent uiterlijk op die dag de administratie van de faculteit op de hoogte 
van de uitslag. 

 
7. Indien een student door overmacht de gestelde inleverdata niet haalt, kan hij uitstel 

krijgen van de genoemde data. De student dient hiervoor uiterlijk op de zevende 
werkdag na de desbetreffende inleverdatum een schriftelijk verzoek in te dienen bij 
de Examencommissie, die beoordeelt of er sprake van overmacht is. 
 

8. Indien een docent, anders dan door overmacht, zich niet houdt aan bovengenoemde 
deadlines, dan zal hij in een functioneringsgesprek hierop worden aangesproken. 
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Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 
 
1. De tentamens van de onderdelen, genoemd in artikel 2.2, worden mondeling of 

schriftelijk afgelegd, overeenkomstig de vermelding in Osiris Catalogus. 
Onder een schriftelijk tentamen wordt mede verstaan een tentamen dat door middel 
van het schrijven van één of meer opdrachten of het schrijven van een werkstuk, 
verslag of thesis is afgelegd. 
 

2. Op verzoek van de student kan de Examencommissie besluiten dat een tentamen op 
een andere wijze en ander tijdstip dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 
 

3. Aan studenten met een functiebeperking wordt de gelegenheid geboden de 
tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele functiebeperking aangepaste 
wijze af te leggen. Wanneer het op aangepaste wijze afleggen van het tentamen 
bijzondere faciliteiten vergt of een bijzondere vorm van tentamineren, moet de 
student een verzoek indienen bij het Digitaal Meldpunt Functiebeperking. 

 
4. Voor alle onderdelen van het practicum geldt een aanwezigheids- en 

participatieplicht.  
 

4a. Per 6 colleges van 2 of 3 x 45 minuten mag één bijeenkomst gemist worden. 
Afwezigheid wordt tevoren bij de docent gemeld. Voor een gemist college krijgt de 
student een vervangende opdracht. 

 
4b. Indien een student 3 of meer colleges uit een reeks van 12 bijeenkomsten mist, moet 

de student zich opnieuw inschrijven voor de cursus in een volgend studiejaar. Alleen 
in het geval dat de student door overmacht meer bijeenkomsten dan toegestaan 
gemist heeft, kan de student deze afwezigheid door een vervangende opdracht 
compenseren. De student kan daartoe een schriftelijk verzoek bij de 
Examencommissie indienen, die zal beoordelen of er sprake is van overmacht.  

 
4c. Indien het practicum een stage betreft, gelden de aanwezigheids- en participatieplicht 

volgens de formulering van de stagehandleiding. 
 
 
Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 
 
1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de 

Examencommissie anders heeft bepaald. 
 
2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de Examencommissie 

of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan 
wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

 
 
Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 
 
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien 

werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en in ieder geval vijf werkdagen vóór de 
volgende tentamengelegenheid, en verschaft de administratie van de faculteit de 
nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag. De uitslag zal 
bekend gemaakt worden middels de universitaire website. Voor het vaststellen van 
de uitslag van toetsing in de vorm van een werkstuk, paper of essay gelden 
afwijkende termijnen die worden beschreven in artikel 3.1 lid 5 en 6. 

 
2. De examinator stelt uiterlijk binnen vijf werkdagen, na het afnemen van een 

mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende 
schriftelijke verklaring uit. 
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3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt 

de Examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een 
schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen.  

 
4. De student heeft een beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de 

Examens tot zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen. 
 
 
Artikel 3.5 Geldigheidsduur 
 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. Behaalde resultaten voor 

deeltoetsen en tussentijdse opdrachten blijven alleen het lopende en het daarop 
volgende collegejaar geldig. 

 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie voor een 

onderdeel, waarvan het tentamen door voltijdstudenten langer dan vijf jaar en door 
deeltijdstudenten langer dan acht jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel 
vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het 
afleggen van het desbetreffende examen.  

 
3. Voor de geldigheidsduur van een vrijstelling voor een onderdeel zijn de leden 1 en 2 

van toepassing. 
 
 
Artikel 3.6 Inzagerecht 
 
1. Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een 

schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 
Tevens wordt hem op zijn verzoek een kopie verschaft van dat werk.  

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke student kennis nemen van 

vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de 
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.  

 
3. De Examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op 

een vaste plaats en op tenminste twee vaste tijdstippen. Indien de betrokkene 
aantoont door overmacht verhinderd te zijn of zijn geweest op een aldus vastgestelde 
plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid aangeboden, zo 
mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn.  

 
 
Artikel 3.7 Vrijstelling 
 
1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, zo nodig gehoord de 

desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 
 

• een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel gekoppeld aan een 
tentamen van een universitaire of hogere beroepsopleiding succesvol heeft 
voltooid; 

• aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken met betrekking tot het desbetreffende onderdeel 
(Eerder Verworven Competenties). 

 
2. Het verzoek dient vergezeld te gaan van bewijsstukken en met redenen te zijn 

omkleed en wordt ingediend bij de secretaris van de Examencommissie.  
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Artikel 3.8 Examen 
 
1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student 

voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens en de daarmee 
verworven academische vorming. 

 
2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de Examencommissie zelf 

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 haar daartoe aanleiding geven.  

 
3. De uitslag van het examen kan slechts dan worden vastgesteld wanneer de student 

met goed gevolg het bachelorexamen heeft afgelegd dat hem toelating heeft 
verschaft tot de betreffende masteropleiding. 

 
 
Artikel 3.9 Graad 
 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad ‘Master 

of Arts’ verleend. Tevens wordt de eerstegraads lesbevoegdheid Godsdienst / 
levensbeschouwing toegekend. 

 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.  
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Paragraaf 4 Vooropleiding, toelating 
 
 
Artikel 4.1 Toelatingscommissie 
 
De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de Toelatingscommissie van de 
opleiding. De Toelatingscommissie vormt een personele unie met de Examencommissie. 
 
 
Artikel 4.2 Vooropleiding en toelating  
 
1.  De opleiding kent jaarlijks twee instroommomenten, te weten: 

• 1 september; 
• 1 februari.  

 
2. Toelaatbaar tot de opleiding is degene die met goed gevolg aan de faculteit een 

examen heeft behaald in de bacheloropleiding Theologie 180 en de cursus 
Beroepsseminar met goed gevolg heeft afgerond, of met goed gevolg aan de faculteit 
een examen heeft behaald in de bacheloropleiding Theologie 147. 

 
3.a. Toelaatbaar tot de opleiding, via de in art. 4.1 bedoelde Toelatingscommissie, is 

degene die met goed gevolg een door de NVAO erkende academische 
bacheloropleiding heeft afgerond in de theologie, die naar het oordeel van de 
Toelatingscommissie gelijkwaardig is aan die in het tweede lid, dan wel over een 
getuigschrift van een gelijkwaardige vooropleiding beschikt.  

 
3.b. De categorie studenten bedoeld in lid 3a, dient bovendien te voldoen aan de kennis 

en vaardigheden zoals omschreven in de eindtermen van de bacheloropleiding 
Theologie van de faculteit, afgezien van art. 1.3 lid 2.a.4. 

 
4. Toelaatbaar tot het didactische deel van de opleiding zijn degenen met een aan 

Tilburg University afgeronde masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen: 
Religie in Samenleving en Cultuur, een afgeronde masteropleiding Theologie en 
Religiewetenschappen: Religie en Ritueel, een afgeronde masteropleiding Kunst- en 
Cultuurwetenschappen: Religie en Ritueel, of een afgeronde masteropleiding Kunst- 
en Cultuurwetenschappen: Ritual in Society. 

 
5. Degenen die in het bezit zijn van een diploma hbo bachelor Theologie van de Fontys 

Hogeschool Theologie Levensbeschouwing dienen een premaster van 30 EC te 
volgen. Dit geldt ook voor degenen die in het bezit zijn van een door de NVAO 
geaccrediteerd diploma hbo bachelor Theologie. 

 
6. Toelaatbaar is degene die met goed gevolg aan de faculteit de premaster Opleiding 

tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en 
Levensbeschouwing volledig heeft afgerond. 

 
7. Indien een student niet onder een van de bovengenoemde categorieën kan worden 

ondergebracht, wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk te handelen conform een van 
de bovengenoemde regelingen en de brochure Vakinhoudellijk Masterniveau van de 
Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen van de VSNU (2007). Hierover 
beslist de Toelatingscommissie. 

 
8. Studenten dienen tevens te voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de 

Nederlandse taal. Hieraan wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het 
staatsexamen Nederlands als tweede taal (Programma II), of het bezit van het 
Certificaat Nederlands als Vreemde taal (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs of 
Profiel Academische Taalvaardigheid). 
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Artikel 4.3 Toelatingsonderzoek: procedure 
 
1. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding kan gedurende het studiejaar, 

doch uiterlijk 1 juli (voor toelating per 1 september) of 1 december (voor toelating per 
1 februari), worden ingediend bij de Toelatingscommissie. 

 
2. Op een verzoek tot toelating van een student als bedoeld in artikel 4.2, derde lid, 

beslist de Toelatingscommissie binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek. 
 
3. Met het oog op de toelating tot de opleiding, als bedoeld in art. 4.2 derde lid, stelt de 

Toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de 
gevolgde opleiding(en) kan de commissie indien nodig bepaalde kennis en 
vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit. 

 
4. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de 

door hem gekozen startdatum van de opleiding zal voldoen aan de in art. 4.2 
bedoelde eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit 
getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. 

 
5. Op de schriftelijke verklaring omtrent toelating wordt de student gewezen op de 

beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens. 
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Paragraaf 5 Studiebegeleiding 
 
 
Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie 
 
1. Student Administration registreert de individuele studieresultaten van de studenten. 
 
2. Student Administration regisseert de bereikbaarheid van de 

studievoortgangsgegevens op de universitaire website alsmede de voorlichting 
hierover. 

 
 
Artikel 5.2 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 de introductie en de studiebegeleiding van de studenten 

die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op 
mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 

 
 
Artikel 5.3 Duale Carrière 
 
1. Studenten met een Duale Carrière kunnen een Talentstatus aanvragen die recht 

geeft op extra faciliteiten in bijvoorbeeld studiebegeleiding en/of financiële 
vergoeding. De faculteit zoekt binnen haar mogelijkheden naar passende extra 
faciliteiten in studiebegeleiding. De criteria voor het verkrijgen van een Talentstatus is 
te vinden in het Duale Carrière reglement dat als bijlage aan het Studentenstatuut is 
te vinden. 
 

2. Studenten die een Talentstatus hebben en die gebruik willen maken van de 
bovengenoemde faciliteiten, dienen bij aanvang van het academisch jaar of zodra het 
College van Bestuur de Talentstatus heeft toegekend een afspraak te maken met 
hun opleidingscoördinator om een studieplan op te stellen. 
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Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen 
 
 
Artikel 6.1 Wijzigingen 
 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, gehoord de 

opleidingscommissie en met 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 de studenten van invloed zijn op enige 

andere beslissing, die krachtens deze regeling door de Examencommissie is 
genomen ten aanzien van een student. 

 
 
Artikel 6.2 Bekendmaking 
 
1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

regelen en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van 
wijzigingen van deze stukken. 

 
2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste 

lid bedoelde stukken verkrijgen. Tevens zijn de regelingen te raadplegen op de 
universitaire website. 

 
 
Artikel 6.3 Onvoorziene omstandigheden 
 
1. De examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende 

aard in individuele gevallen ten voordele van de student een uitzondering te maken 
op de Onderwijs- en Examenregeling. 
 

2. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, beslist de 
Examencommissie. 

 
 
Artikel 6.4 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020. 
 
Vastgesteld door de decaan op 8 mei 2020. 
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