
 
 

 

Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology 
2022-2023 

 
Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12b, lid 1.b van de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), vast te stellen 
door de Examencommissie. 
 
Deze Regels en Richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en 
examens in alle opleidingen van de School of Catholic Theology en beogen 
aan te sluiten bij de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) van deze 
opleidingen, vast te stellen door de decaan. 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1  Begripsomschrijving 
 
In deze Regels en Richtlijnen wordt verstaan onder: 
 Examencommissie: de Examencommissie in de zin van de wet, voor alle 

opleidingen van de faculteit. Interne leden van de Examencommissie zijn 
wetenschappelijk medewerkers in vaste dienst die met het verzorgen van 
onderwijs zijn belast. Voorzitter is hoogleraar/uhd/ud. Leden en voorzitter 
worden benoemd door de decaan, nadat deze de leden van de 
Examencommissie gehoord heeft; 

 Examinandus: degene die deelneemt aan een tentamen of examen; 
 Examinator: degene die een tentamen of examen afneemt; 

 

Rules and Guidelines Tilburg School of Catholic Theology 
2022-2023 

 
Rules and Guidelines as referred to in Article 7.12b, subsection 1b of the 
Higher Education and Research Act (Wet op het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek – WHW), to be established by the 
Examination Board. 
 
These Rules and Guidelines apply to the examinations of all Bachelor’s and 
Master’s programs offered by the Tilburg School of Catholic Theology, and 
are linked to the Teaching and Assessment Regulations of these 
educational programs, to be adopted by the Dean. 
 
This English version is a translation of the Dutch original. In case of 
differences between these two versions, the Dutch version is leading.  
 
 
Article 1  Definitions 
 
In these Rules and Guidelines, the following definitions apply: 
 Examination Board: the Examination Board in the sense intended by the 

law, for all educational programs of the School. Internal members of the 
Examination Board are tenured members of the scientific staff involved 
in teaching or other educational activities. The chairperson is appointed 
from the body of professors/associate professors/assistant professors. 
Members and chairperson are appointed by the Dean, after consultation 
of the members of the Examination Board; 

 Examinee: the person who takes an examination or a final examination; 
 Examiner: the person who, on behalf of the Examination Board, is 

entitled to administer an examination or a final examination; 
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 Examen: de verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens in de tot 
een opleiding behorende onderdelen, eventueel aangevuld met een 
onderzoek van door de Examencommissie aangewezen examinatoren 
naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus; 

 Tentamen: het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden 
van de examinandus met betrekking tot een bepaald onderdeel van de 
opleiding, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek; 

 Toets: een deelonderzoek naar de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden op het gebied van een onderdeel, alsmede de beoordeling 
van de resultaten van het deelonderzoek; 

 Student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen 
van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en examens van 
de opleiding. 

 
 
Artikel 2  Taken en dagelijkse gang van zaken 
 
1. De decaan wijst de Examencommissie aan. Deze Commissie is belast 

met het afnemen van examens, de organisatie en coördinatie van 
tentamens en de goedkeuring van verzoeken tot toelating tot de 
opleidingen en van vrije opleidingsprogramma's. De secretaris is belast 
met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de 
Examencommissie. 

2. 1. De examencommissie wijst per studiejaar examinatoren aan die 
bevoegd zijn tot het afnemen van tentamens en het vaststellen van 
de einduitslag. Ook wordt periodiek bekeken of er nieuwe 
aanwijzingen gedaan moeten worden en/of aanpassingen gedaan 
dienen te worden. 
2. De examencommissie gaat pas tot aanwijzing als examinator 
over wanneer de betreffende docent voldoet aan de gestelde 
criteria. De eisen die in het algemeen worden gesteld aan een 

 Final examination: the collection of examinations of the program passed 
by the examinee, possibly extended with an investigation into the 
knowledge, the insight and the skills of the examinee, conducted by 
examiners appointed by the Examination Board; 

 Examination: the investigation into the knowledge, the insight and the 
skills of the examinee with respect to a certain course/unit of study of the 
program, as well as the assessment of the results of that investigation; 

 Test: an interim investigation into the knowledge, the insight and the 
skills with respect to a certain course/unit of study of the program, as 
well as the assessment of the results of that investigation; 

 Student: the person registered at the university to receive instruction 
and/or take examinations that are part of the program. 

 
 
 
Article 2  Tasks and day-to-day management 
 
1. The Dean appoints the Examination Board. This Board is charged with 

administering final examinations, organising and coordinating 
examinations and the approval of applications for admission to the 
various standard programs and the approval of free educational 
programs. The secretary is responsible for the day-to-day management 
of the affairs of the Examination Board. 

2. 1. The Examination Board appoints each academic year examiners 
who are authorized to conduct examinations and determine final 
results. It also periodically reviews whether new instructions should 
be made and/or adjustments should be made. 
2. The Examination Board will only appoint an examiner if the 
teacher in question meets the criteria set. The requirements that are 
generally set for an examiner are described in the document 
‘Description Job role of Examiner’. 
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examinator zijn beschreven in het document ‘Beschrijving functierol 
van Examinator’. 
3. De examencommissie kan deskundigen van buiten de instelling 
aanwijzen als examinator. Deze externe deskundigen worden dan 
tijdelijk toegevoegd aan de lijst examinatoren. 
4. De examencommissie kan besluiten de aanwijzing als 
examinator in te trekken wanneer sprake is van disfunctioneren. De 
procedure bestaat uit drie stappen: 

a. Indien een examinator naar de mening van de 
examencommissie niet functioneert conform de ‘Beschrijving 
functierol van Examinator’, krijgt de examinator een 
aanwijzing om dat te verbeteren. 
b. Wanneer, na de gegeven aanwijzing als bedoeld in sub a, 
in de volgende tentamenperiode waar de examinator deel 
van uitmaakt er geen verbetering is opgetreden, krijgt de 
examinator een officiële waarschuwing. Het faculteitsbestuur 
wordt hiervan op de hoogte gesteld. 
c. Wanneer, na de gegeven officiële waarschuwing, in de 
volgende tentamenperiode waar de examinator deel van 
uitmaakt blijkt dat er nog steeds geen verbetering is 
opgetreden, wordt de aanwijzing tot examinator met 
onmiddellijke ingang ingetrokken. Het faculteitsbestuur wordt 
hiervan op de hoogte gesteld opdat de betreffende docent 
niet meer als examinator ingezet wordt. 
d. In afwijking van hetgeen hiervoor onder sub a t/m c is 
vermeld kan in geval van fraude door een examinator de 
aanwijzing per direct worden ingetrokken. 

Voor alle stappen geldt dat een beslissing pas genomen wordt 
nadat de examinator door de examencommissie gehoord is. 
5. Indien de examencommissie besluit een docent niet aan te 
wijzen als examinator deelt zij haar besluit schriftelijk en 
gemotiveerd mee aan betrokkene. Deze kan binnen 6 weken na de 

 
 
3. The Examination Board may appoint experts from outside the 

institution as examiners. These external experts are then temporarily 
added to the list of examiners. 

4. The Examination Board may decide to revoke the appointment as 
examiner in case of dysfunction. The procedure consists of three 
steps: 
a. If, in the opinion of the Examination Board, an examiner does not 

function in accordance with the ‘Description Job role of Examiner’, 
the examiner will be instructed to improve. 

b. If, after the instruction given as referred to in subsection a, in the 
next examination period in which the examiner is part of there has 
been no improvement, the examiner will receive an official 
warning. The Faculty Board will be informed. 

c. If, after the official warning has been given, in the next 
examination period of which the examiner is part of there is still 
no improvement, the appointment as examiner will be revoked 
with immediate effect. The Faculty Board will be notified so that 
the teacher in question will no longer be used as an examiner. 

D. Notwithstanding the provisions of subsections a to c above, an 
examiner’s appointment may be revoked with immediate effect in 
the event of fraud. 

For all steps a decision will only be taken after the examiner has 
been heard by the Examination Board. 

 
 
 
 
5. If the Examination Board decides not to appoint a lecturer as 

examiner, it will inform the person concerned of its motivated 
decision in writing. The person concerned may lodge an objection 
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dag waarop het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de 
examencommissie. Met betrekking tot een ingediend bezwaarschrift 
zijn de artikelen 6:5, lid 1, 6:6, 6:7, 6:8, lid 1, 6:9, 7:2 t/m 7:5, 7:7, 
7:10 en 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
Tegen een beslissing op bezwaar staat geen beroep open. 

3. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht 
indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van de 
examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de 
behandeling van het verzoek of de klacht. 

4. Een schriftelijk verzoek aan de Examencommissie dient gemotiveerd te 
zijn. De Examencommissie neemt een gemotiveerd besluit binnen dertig 
werkdagen na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan eenmaal 
met ten hoogste tien werkdagen worden verlengd. Hiervan wordt voor 
afloop van de in de tweede volzin genoemde termijn, mededeling aan de 
student gedaan. 

 
 
Artikel 3  Het afnemen van een examen of examenonderdeel 
 
1. Elk examen, tentamen of ander examenonderdeel omvat het onderzoek 

naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus met 
betrekking tot een bepaald onderdeel van de opleiding, alsmede de 
beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. 

2. Dit onderzoek en deze beoordeling worden verricht door de 
Examencommissie aangewezen examinatoren, dan wel door de 
Examencommissie. 

3. In het geval dat van hetzelfde examenonderdeel, al dan niet tezelfdertijd, 
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 normen. Zo 
nodig wijst de Examencommissie een voor het examineren eerst 
verantwoordelijke examinator aan. 

with the Examination Board within 6 weeks of the day on which the 
decision was made. Articles 6:5, paragraph 1, 6:6, 6:7, 6:8, 
paragraph 1, 6:9, 7:2 up to and including 7:5, 7:7, 7:10 and 7:11 of 
the General Administrative Law Act apply to the appeal. No appeal is 
possible against a decision on an objection. 

3. When a student files a request or a complaint concerning an examiner 
who is a member of the Examination Board, the examiner in question 
does not participate in the handling of the request or complaint. 

4. A written request to the Examination Board must be motivated. The 
Examination Board takes a motivated decision within thirty working 
days of receiving the request. The Examination Committee may extend 
this period with no more than ten working days and must inform the 
student thereof before the end of the period referred to in the second 
sentence. 

 
 
 
Article 3  Administering examinations or parts of examinations 
 
1. Each final examination, examination or part of an examination includes 

an investigation into the knowledge, the insight and the skills of the 
examinee with respect to a certain course/unit of study of the program, 
as well as an assessment of the results of that investigation. 

2. This investigation and this assessment are carried out by examiners 
appointed by the Examination Board, or by the Examination Board. 
 

3. If the same part of a final examination is examined and assessed by 
more than one examiner, either at the same time or not, the Examination 
Board will see to it that the examiners use the same norms/standards of 
assessment. If necessary, the Examination Board will appoint a primarily 
responsible examiner. 
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4. De vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden voor de toelating tot 
het afleggen van het examen of van één of meer onderdelen daarvan 
geschiedt door de Examencommissie of de examinator. 

5. Een examinator kan alleen met instemming van de Examencommissie 
en de te examineren persoon of personen besluiten een tevoren 
aangekondigde wijze van tentamineren om te zetten in een andere wijze 
van tentamineren . 

 
 
Artikel 4  Tijdstippen van afleggen van tentamens en toetsen 
 
1. Schriftelijke tentamens of toetsen worden afgenomen op de tijdstippen 

die voor de aanvang van het betreffende cursusjaar door de 
Examencommissie zijn vastgesteld, gehoord de desbetreffende 
examinatoren. 

2. Bij de vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in het eerste lid, wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat tentamens gelijktijdig worden afgenomen. 
Tussen twee tentamens ligt zo mogelijk ten minste één tentamenvrije 
dag. 

3. Wijziging van een in het eerste lid bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats 
in geval van overmacht, bijvoorbeeld wegens het niet beschikbaar zijn 
van de benodigde tentamenruimte. 

4. Indien de student aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een 
tijdstip zoals bedoeld in het eerste lid, dient van deze verhindering vóór 
dit tijdstip melding gemaakt te worden (secretariaat 013 466 3800). 
Indien de melding van verhindering hetzij tijdig is geschied, hetzij door 
aantoonbare overmacht niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden, kan de 
student binnen 15 werkdagen na de datum waarop het schriftelijk 
tentamen of de schriftelijke toets is afgenomen (het tijdstip bedoeld in het 
eerste lid) een verzoek bij de Examencommissie indienen om het 
tentamen of de toets te laten plaatsvinden op een ander tijdstip. 

4. The determination of whether the conditions for admission to the final 
examination or one or more of its components have been met, is a 
matter for the Examination Board or for the examiner. 

5. Previously specified forms of examinations cannot be changed into other 
forms of examinations by the examiner without consent from the 
Examination Board and the examinee. 

 
 
 
Article 4  Dates on which examinations and tests are administered 
 
1. Having consulted the examiners concerned, the Examination Board, 

prior to the beginning of the academic year, determines the dates and 
times on which the written examinations and tests are to be 
administered. 

2. In determining the dates and times as referred to in subsection 1, 
precautions are taken to prevent examinations from coinciding or 
overlapping. If possible, at least one exam-free day will be scheduled 
between any two examinations of the compulsory curriculum. 

3. Changes in the time referred to in subsection 1 will only take place due 
to circumstances beyond the control of the Board, for instance if the 
room needed for the exam to take place is not available. 

4. If students can prove to have been unable to attend at a time and place 
specified in subsection 1 due to circumstances beyond their control, this 
inability to attend must have been reported to the secretarial office (013 
466 3800) prior to the scheduled time of the examination or test in 
question. If the inability to attend has been reported in time, or if due to 
circumstances beyond the student’s control this was impossible, the 
student can file a written request with the Examination Board within 15 
days after the scheduled date (as specified in subsection 1) of the 
written exam or test to reschedule the time and place for taking the 
exam in question. 
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5. Mondelinge tentamens of toetsen worden op een door de desbetreffende 
examinator dan wel examinatoren, zo mogelijk na overleg met de 
examinandus, te bepalen tijdstip afgenomen. Een mondeling tentamen 
moet op kantoortijden op de campus of online afgenomen worden. 

6. Het bepaalde in het vijfde lid is zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing op tentamens of toetsen die anders dan schriftelijk of 
mondeling worden afgenomen. 

 
 
Artikel 5  Aanmelding voor toetsen, tentamens en examens  
 
1. De aanmelding voor schriftelijke tentamens en toetsen geschiedt via 

internet. Deze aanmelding geschiedt overeenkomstig de richtlijnen zoals 
die door de Student Administration zijn vastgesteld. 

2. Aanmelding voor mondelinge tentamens of toetsen dient te geschieden 
door het invullen van het daarvoor bestemde formulier in overleg met de 
examinator. 

3. Om tot een afsluitend examen te kunnen worden toegelaten moet de 
examinandus ten minste drie weken voor de gewenste afstudeerdatum 
het daarvoor bestemde formulier, alsmede de vereiste overige 
bescheiden inleveren bij de Student Desk. Studenten die in Utrecht 
studeren kunnen deze bescheiden inleveren bij het secretariaat te 
Utrecht. 

 
 
Artikel 6  Vrijstelling van een onderdeel 
 
1. Een verzoek om vrijstelling van het afleggen van een examenonderdeel 

wordt ingediend bij de secretaris van de Examencommissie.  
 

5. Oral examinations or tests are scheduled at a time and place determined 
by the examiner in question, if possible after consultation with the 
examinee. Oral exams must be scheduled during office hours, either on 
the campus or online. 

6. Whenever possible, the provisions in subsection 5 are likewise 
applicable to examinations or tests that are neither written nor oral 
exams. 

 
 
Article 5  Registration for examinations and tests 
 
1. Registration for written examinations and tests takes place through the 

Internet. This registration takes place in accordance with the guidelines 
determined by the Student Desk. 

2. Registration for oral examinations takes place by filling out the relevant 
form, in consultation with the examiner in question. 

3. To be admitted to a final examination, the examinee has to hand in the 
relevant form at the Student Desk, together with any other required 
papers, no later than three weeks before the desired graduation date. 
Students who study in Utrecht can hand in these documents at te 
secretarial office in Utrecht. 

 
 
 
 
Article 6  Exemptions for components or sub-components 
 
1. Any request to be exempted from the obligation to take a final 

examination of a certain component or sub-component of the program 
must be filed with the secretary of the Examination Board. 
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2. De Examencommissie neemt zo nodig na ingewonnen advies van de 
desbetreffende vakdocent een gemotiveerde beslissing. De verzoeker 
wordt van het besluit schriftelijk in kennis gesteld. 

 
 
Artikel 7  De taal waarin het examen of examenonderdeel wordt 
afgenomen 
 
1. De examenonderdelen worden afgenomen in het Nederlands of in een 

andere taal die voortvloeit uit de aard van het onderwijs in het 
desbetreffende examenonderdeel. 

2. Een verzoek van de examinandus tot het afleggen van één of meer 
vakken of onderdelen in een andere taal dan de conform lid 1 bepaalde, 
moet tenminste twee maanden voor de tentamendatum worden 
ingediend bij de Examencommissie. 

 
 
Artikel 8  Vragen en opgaven, stof en duur van de tentamens en toetsen 
 
1. De vragen en opgaven van het tentamen of de toets moeten op basis 

van de tevoren bekend gemaakte bronnen waaraan de examenstof is 
ontleend redelijkerwijs te maken zijn. Deze bronnen worden voor de 
aanvang van het onderwijs dat op het tentamen of de toets voorbereidt in 
hoofdzaak bekend gemaakt. Uiterlijk een maand voor het afnemen van 
het tentamen of de toets wordt de precieze omvang van de stof definitief 
bekend gemaakt. 

2. Uiterlijk twee weken voor het afnemen van een toets of een tentamen 
stelt de examinator de examinandi zo mogelijk in de gelegenheid kennis 
te nemen van voorbeeldopgaven of een voorbeeld van een vergelijkbare 
toets of tentamen alsmede van de daarbij behorende antwoordindicaties 
zoals in het verleden afgenomen. 

2. The Examination Board will take a motivated decision after consulting 
with the lecturer in question. The applicant will receive a written 
notification of the decision. 

 
 
Article 7  The language in which the final examination or components 

of the final examinations are conducted 
 
1. The (final) examinations are conducted in Dutch or in another language 

determined by the nature of the course in question. 
2. Any requests by examinees to complete the exams of one or more 

courses/components of the final examination in another language than 
the language referred to in subsection 1 must be submitted to the 
Examination Board at least two months before the date of the 
examination or test. 

 
 
Article 8  Questions and assignment, content and duration of the 
examinations and tests 
 
1. Examinees must reasonably be able to answer the questions and 

assignments of the examination or test on the basis of the previously 
announced sources determining the material to be studied for the 
examination. These sources are for the most part announced before the 
start of the course that prepares students for the examination or test. 
The exact extent of the material to be studied is announced at the Latest 
one month before the date of the exam. 

2. The examiner will give the examinee the opportunity, at least two weeks 
in advance of the test or examination, to study sample questions or an 
example of a comparable test or examination, and provide them with 
answer keys if possible. 
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3. Wanneer het onderwijs ter voorbereiding op een tentamen of een toets 
opnieuw wordt gegeven, doet de examinandus examen over de stof die 
bij die gelegenheid voor dat tentamen of die toets is vastgesteld, tenzij de 
Examencommissie op verzoek van de examinator en/of de examinandus 
anders bepaalt. 

4. De duur van elk tentamen is zodanig dat de examinandus redelijkerwijs 
voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden. Schriftelijke 
tentamens duren in de regel 3 uur. Voor toetsen die gedurende het 
semester worden afgenomen, geldt de duur van maximaal twee college-
uren (1,5 uur), met uitzondering van toetsen van taalcursussen, daarvoor 
geldt de duur van maximaal 3 uur. Een mondeling tentamen of een 
mondelinge toets duurt minimaal 15 minuten. 

 
 
Artikel 9  Mondeling tentamen of toets 
 
1. Wanneer twee beoordelaars bij een mondeling tentamen of toets 

aanwezig zijn, moeten zij bij het begin van het examen toestemming 
vragen voor het opnemen van de sessie. Deze opname wordt gebruikt 
voor het inzagemoment. Als de student geen toestemming geeft, kan de 
beoordeling plaatsvinden, maar gaat de student akkoord met beperkte 
inzagemogelijkheden (d.w.z. op basis van aantekeningen van de 
beoordelaars als die beschikbaar zijn). 

2. Wanneer slechts één beoordelaar bij een mondeling tentamen of toets 
aanwezig is, informeert de beoordelaar de student over de noodzaak om 
de sessie vast te leggen voor zowel objectieve beoordeling als inzage. 
Als de student geen toestemming geeft, kan de beoordeling niet 
plaatsvinden en moet de student wachten op de volgende 
beoordelingsmogelijkheid. 

3. Een opname van een mondeling tentamen of toets wordt tot twee jaar na 
de tentamendatum door de faculteit bewaard. 

3. In case of classes being taught again in preparation for an examination 
or test, the examinee takes the examination on the material that is set 
for that particular examination or test, unless the Examination Board 
decides differently at the request of the examiner and/or the examinee. 

4. The duration of each examination is long enough for the examinee to 
answer the questions, by reasonable standards. The allotted time for 
written examinations in principle is 3 hours. Written tests administered in 
the course of the semester are allotted a maximum time equivalent to 
two lectures (1.5 hours). Written tests of language courses are allotted a 
maximum time of 3 hours. An oral examination or oral test has an 
allotted time of at least 15 minutes.  

 
 
 
Article 9  Oral examinations and tests 
 
1. When two assessors are present at the assessment, they must ask 

student permission for recording the session at the start of the 
assessment. This recording will be used for a post-evaluation meeting. If 
the student does not grant permission, the assessment can take place 
but the students agrees to have only limited post-evaluation possibilities 
(i.e., based on assessors’ notes if available). 

2. When only one assessor is present at the assessment, the assessor 
informs the student of the need to record the session for objective 
assessment as well as a post-evaluation meeting. If the student does not 
grant permission, the assessment cannot take place and the student 
needs to wait for the next assessment opportunity. 

3. The audio recordings of oral examinations and tests are archived until 
two years after the examination date. 
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Artikel 10  Toekenning tentamenvoorzieningen functiebeperking 
 

1. Studenten met een functiebeperking kunnen een verzoek indienen 
voor bijzondere tentamenvoorzieningen via het Digitaal Meldpunt 
Aanvraag Tentamenvoorziening bij Functiebeperking. De student is 
verplicht bewijsstukken in te dienen met betrekking tot zijn of haar 
functiebeperking.  

2. Verzoeken en bewijsstukken die bij het Digitaal Meldpunt Aanvraag 
Tentamenvoorziening binnenkomen, worden beoordeeld door de 
studentendecaan.  

3. De studentendecaan heeft mandaat om in individuele verzoeken 
namens de examencommissie te besluiten voor zover de 
functiebeperking en de daarbij gevraagde tentamenvoorzieningen is 
omschreven in het daartoe vastgestelde protocol.  

4. Een besluit als genoemd in het derde lid, is een voorgenomen 
besluit. Een voorgenomen besluit wordt na 14 dagen na dagtekening 
een definitief besluit, tenzij een student het niet eens is met het 
voorgenomen besluit en hij de studentendecaan binnen 
bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd verzoekt het 
voorgenomen besluit te heroverwegen.  

5. Na een verzoek tot heroverweging zal de studentendecaan in overleg 
met de examencommissie binnen 4 weken een definitief besluit 
nemen.  

6. Indien de functiebeperking van de student en/of de gevraagde 
tentamenvoorziening niet is omschreven in het daartoe vastgestelde 
protocol, zal de studentendecaan het verzoek zo spoedig mogelijk 
doorzenden naar de examencommissie, die een besluit zal nemen 
met betrekking tot dat verzoek.  

7. Tegen een definitief besluit kan de student binnen zes weken beroep 
aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens.  

 
 

Article 10  Granting of special requests with regard to examination 
facilities  
 

1. Students with functional limitations can file a request for special 
examination facilities through the Digital Report Desk Request 
Examination Arrangement in case of Functional Limitations. 
Students are obliged to supply evidence of their specific limitations.  

2. Requests and documents testifying to the student’s functional 
limitations filed at the Digital Report Desk Request Examination 
Arrangement are evaluated by the Student Dean.  

3. The Student Dean is authorized to decide on behalf of the 
Examination Board in individual requests where the functional 
limitations and the requested examination facilities are specified in 
the protocol drawn up for that purpose.  

4. A decision as specified in subsection 3 is an intended decision. An 
intended decision automatically becomes a definitive decision after 
14 days, unless the student concerned disagrees with the intended 
decision and files a motivated request in writing with the Student 
Dean within the term specified, to reconsider the intended decision.  

5. Having received a request for reconsideration, the Student Dean will 
take an official decision in consultation with the Examination Board 
within 4 weeks.  

6. If the student’s functional limitation and/or the requested examination 
facility is not specified in the protocol regarding special exam 
facilities for students with functional limitations, the Student Dean will 
forward the request as soon as possible to the Examination Board, 
which will subsequently decide on the request.  

7. Students can lodge an appeal against a final decision with the Board 
of Appeals for Examinations within six weeks.  
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Artikel 11  Surveillance bij tentamens en toetsen1  
 
1. De surveillance bij het afleggen van een tentamen geschiedt in 

beginsel door de eerstverantwoordelijke examinator van het 
examenonderdeel. Indien de verantwoordelijke docent om dringende 
redenen verhinderd is, dient hij zelf of de Examencommissie voor een 
(of meerdere) daartoe bevoegde surveillanten te zorgen. Deze 
surveillanten treden op namens de desbetreffende examinator of de 
Examencommissie. 

2. Bevoegde surveillanten zijn leden van het facultaire personeel, met 
uitzondering van student-assistenten. Student-assistenten mogen 
slechts surveilleren in aanwezigheid en onder toezicht van een lid van 
het wetenschappelijk personeel. 

3. Bij 50 of meer deelnemers dienen minimaal twee surveillanten 
aanwezig te zijn. Bij 100 of meer deelnemers dienen minimaal drie 
surveillanten aanwezig te zijn. 

 
 
Artikel 12  De orde tijdens tentamens en toetsen 
 
1. Een examinandus mag niet eerder dan een half uur na aanvang van een 

tentamen de zaal verlaten. 
2. Als een examinandus door vertraging als gevolg van externe 

omstandigheden na aanvang van het tentamen de betreffende zaal 
betreedt, mogen hem de opgaven slechts worden uitgereikt als nog geen 
van de andere deelnemers aan het tentamen het werk heeft ingeleverd 
en de zaal (zalen) heeft verlaten. De examinandus die te laat komt heeft 
geen recht zijn werk later dan de vastgestelde eindtijd van het tentamen 
in te leveren. 

3. De examinandus is verplicht zich op verzoek van of namens de 
Examencommissie te legitimeren m.b.v. zijn collegekaart, paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs. De examinandus die hieraan 

Article 11  Invigilation at examinations and tests2 
 
1. In principle, it is the examiner primarily responsible for the course/unit of 

study who invigilates at an exam. If for urgent reasons the lecturer in 
question is impeded, he or she is to see to it that one (or more) 
authorized invigilator(s) is/are present at the examination. These 
invigilator(s) act on behalf of the examiner concerned or on behalf of the 
Examination Board. 

2. Authorised invigilators are members of the School’s staff, with the 
exception of student assistants. Student assistants are only allowed to 
invigilate in the presence of and under supervision of a member of the 
scientific staff, being the lecturer present. 

3. If there are 50 participants or more, at least two invigilators must be 
present. If there are 100 participants or more, the number of invigilators 
must be at least three. 

 
 
 
Article 12  Order during examinations and tests 
 
1. Examinees are not allowed to leave the room until half an hour after the 

start of the examination. 
2. If, due to delays beyond their control, examinees enter the room after 

the start of the examination, they can only be handed the questions or 
assignments if none of the other examinees have already handed in 
their papers and have left the room(s). Delayed examinees have no right 
to hand in their work any later than the scheduled time fixed for the end 
of the examination. 
 

3. Examinees are obliged to identify themselves with their university card, 
their passport, ID card or driving license, if asked to do so by or on 
behalf of the Examination Board. Examinees that cannot or will not 
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niet voldoet wordt meegedeeld dat geen beoordeling van het tentamen 
zal plaatsvinden totdat namens de Examencommissie de identiteit van 
de examinandus genoegzaam is vastgesteld. 

4. Bij een schriftelijk tentamen dient de examinandus de presentielijst te 
tekenen. De examinandus gaat zitten op de genummerde plaats die hem 
middels een oproepkaart door de Student Administration is toegewezen. 
De examinandus die niet voorkomt op de door de Student Administration 
verstrekte lijst waarop de namen zijn vermeld van diegenen die zich voor 
het tentamen of de toets hebben aangemeld, wordt uitgesloten van 
deelname aan het desbetreffende tentamen of de desbetreffende toets. 

5. Tijdens het afleggen van het schriftelijk tentamen of de schriftelijke toets 
mag de examinandus geen elektronische appratuur, boeken, dictaten, 
aantekeningen of dergelijke binnen handbereik hebben, afgezien van 
schrijfgerei en het aan hem verstrekte materiaal (incl. kladpapier), tenzij 
namens de examinator of Examencommissie anders is bepaald. 

6. De examinandus dient tijdens het afleggen van een tentamen of toets 
uitsluitend gebruik te maken van eigen capaciteiten en van literatuur en 
apparatuur waarvan namens de Examencommissie of examinator is 
bepaald dat deze tijdens het examen of examenonderdeel mag worden 
gebruikt. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die hiermee 
niet te verenigen zijn, zoals afkijken bij medestudenten, inlichtingen aan 
medestudenten verschaffen of hen daartoe uitlokken. Het in dit lid 
bepaalde is tevens van toepassing op het maken van individuele 
werkstukken en take-home tentamens (plagiaat en fraude bij het 
verrichten van onderzoek). 

7. De examinandus is verplicht de aanwijzingen van de Examencommissie 
c.q. de examinator, die voor de aanvang van het examen, het tentamen 
of de toets zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen die tijdens het 
examen, het tentamen of de toets en onmiddellijk na afloop daarvan 
worden gegeven, op te volgen. Surveillanten zijn bevoegd aanwijzingen 
te geven en controles te verrichten ter bevordering van de goede gang 
van zaken tijdens het afleggen van het tentamen of de toets. De 

comply with requests to that effect will be told that there will be no 
assessment of their examination until, on behalf of the Examination 
Board, their identity has been satisfactorily established. 

4. At written exams, examinees have to sign the attendance list. 
Examinees are to take the numbered seat assigned to them by the 
Student Administration and indicated on the notification (card) they 
received. Examinees who are not present on the list of names supplied 
by the Student Administration of those that have registered for the exam 
are excluded from participation in the exam in question.  
 

5. During a written examination, examinees are not allowed to have any 
electronic equipment, books, readers, notes and the like within reach, 
except for writing materials and materials (including scrap paper) 
handed to them on the spot, unless decided otherwise on behalf of the 
Examination Board or the examiner. 

 
6. During the examination, examinees are only allowed to use their own 

capacities and the literature and the equipment allowed by the 
Examination Board or the examiner. It is forbidden to engage in activities 
that are not in accordance with this, such as cheating, copying things 
from fellow-students, supplying information to fellow-students or inviting 
them to do so. This provision also applies to the writing of individual 
papers and take-home examinations (plagiarism and fraud in conducting 
research). 

 
7. Examinees are obliged to follow the instructions of the Examination 

Board or of the examiner published prior to the examination, as well as 
any instructions given during or immediately after the examination. 
Invigilators are authorized to give instructions and carry out checks to 
ensure proper order during the exams. Invigilators are authorized to ask 
examinees for any form of identification mentioned in subsection 3.  
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surveillant kan de examinandus vragen eventueel materiaal zoals 
bedoeld in het derde lid aan hem te overhandigen. 

8. De vragen of opgaven mogen door de examinandus niet worden 
gefotografeerd en na afloop van het tentamen of de toets niet worden 
meegenomen. 

 
 
Artikel 12A  Online tentamens en online proctoring 
 
1. Ten behoeve van de praktische organisatie van online geproctorde 

tentamens en in aanvulling op het Onderwijs- en Examenreglement en 
de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie kan de 
Examencommissie besluiten tot nadere richtlijnen voor online proctoring.  

2. Deze nadere richtlijnen dienen in overeenstemming te zijn met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de plicht van 
het College van Bestuur om zorg te dragen voor de praktische 
organisatie van tentamens zoals vastgelegd in artikel 7.10, derde lid, van 
de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), 
in samenhang met artikel 7.12b, eerste lid onder e WHW. 

3. Studenten mogen geen telefoon gebruiken tijdens het afnemen van het 
tentamen om welke reden dan ook, tenzij de gepubliceerde regels voor 
het tentamen dit specifiek toestaan zoals opgenomen in het voorblad of 
om contact op te nemen met de TiU Service Desk. 

4. Tenzij een mondeling tentamen door twee examinatoren wordt 
afgenomen, wordt van het online mondeling (deel)tentamen een 
(geluids)opname gemaakt die tot twee jaar na de tentamendatum 
bewaard zal worden. In het geval de Examencommissie een vermoeden 
van fraude heeft, kan de (geluids)opname bewaard worden tot finale en 
onherroepelijke besluitvorming over de rechtmatigheid van het tentamen. 

 
 
 

 
 
8. Examinees are not allowed to take home the assignments after the 

examination or to photograph the assignments. 
 
 
 
Article 12A Online examinations and online proctoring 
 
1. For the purpose of the practical organization of online proctored 

examinations and in addition to the Education and Examination 
Regulations and the Rules and Guidelines of the Examination Board, the 
Examination Board may decide to adopt further guidelines for online 
proctoring.  

2. These further guidelines must comply with the General Data Protection 
Regulation (“GDPR”) and the duty of the Executive Board to ensure the 
practical organization of examinations as laid down in Article 7.10, third 
paragraph of the Dutch Higher Education and Scientific Research Act 
(“HERA”), in conjunction with Article 7.12b, first paragraph under e 
WHW. 

3. Students may not use their phone while taking the examination for any 
reason, unless the published rules on the examination (as included on 
the cover page) specifically allow for this or if they use their phone to 
contact the TiU Service Desk. 

4. Unless an oral examination is conducted by two examiners, a (sound) 
recording will be made of the online oral (partial) examination and until 
two years after the date of the examination. If the Examination Board 
suspects (identity) fraud, the Proctored Data which has been collected 
via the Test system can be retained for the period necessary to reach a 
final decision on the legitimacy of the result of an examination (including 
the period in which legal proceedings take place). 
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Artikel 13  Fraude 
 
1. Met het oog op de controle op fraude is de examinandus verplicht een 

schriftelijk werkstuk of een bachelor- dan wel masterthesis of 
andersoortige schriftelijke opdracht ook elektronisch in te leveren.  

2. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten daarvan door een 
examinandus, dat tot gevolg heeft dat het vormen van een juist oordeel 
over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk wordt gemaakt. 

3. In ieder geval wordt als fraude aangemerkt: 
a. Het voorhanden hebben tijdens een tentamen of toets  van 

geschriften, elektronische apparatuur of enig ander middel met 
vergelijkbare eigenschappen of functie, waarvan de raadpleging of 
het gebruik tijdens het tentamen of de toets niet nadrukkelijk is 
toegestaan; 

b. Gedurende een tentamen of de toets afkijken bij mede-examinandi of 
met hen op enigerlei wijze, binnen of buiten de tentamenruimte, 
informatie uitwisselen; 

c. Zich tijdens het tentamen of de toets uitgeven voor een ander 
persoon; 

d. Zich bij het tentamen of de toets laten vertegenwoordigen door een 
ander persoon; 

e. De uitgereikte vraag- en/of antwoordformulieren verwisselen of met 
anderen uitwisselen; 

f. Voorafgaand aan het tentamen of de toets zichzelf of één of meer 
mede-examinandi in het bezit stellen van vragen of opgaven van het 
desbetreffende tentamen of de desbetreffende toets; 

g. Het aanbrengen van wijzigingen in het tentamen of de toets nadat dit 
is ingeleverd; 

h. In een scriptie of ander werkstuk gegevens, teksten, redeneringen of 
gedachten van anderen overnemen of parafraseren zonder 
specifieke bronvermelding; 

Article 13  Fraud 
 
1. With an eye to checking for possible forms of fraud, the examinee is 

required to turn in a written project of a Bachelor’s of Master’s thesis or 
any other kind of written assignment electronically as well as hard copy. 

2. Any kind of acting or failing to act on the part of examinees, which 
results in making a proper assessment of their knowledge, insight and 
skills partly or totally impossible is considered fraud.3 
 

3. In any case, the following are considered instances of fraud: 
a. Having within reach during an examination written material, 

electronic equipment or any other device with similar qualities or 
functions, of which the consultation or use is not explicitly allowed 
during the examination; 
 

b. Copying things from fellow-examinees during an examination, or in 
any way exchanging information, inside or outside the examination 
room; 

c. Misrepresenting oneself as another person during an examination; 
d. Having oneself represented by another person during an 

examination; 
e. Substituting the distributed question and/or answer forms, or sharing 

them with others; 
f. Getting possession of the questions or assignments prior to the 

examination, by oneself or together with one or more fellow-
examinees, of the exam in question; 

g. Making changes to the examination after it has been handed in; 
 

h. Taking from or paraphrasing data, texts, argumentations or thoughts 
from others in a thesis or other project without proper reference to 
the sources; 
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i. Bij het uitvoeren van een (afstudeer)onderzoek de 
onderzoeksresultaten verzinnen, manipuleren of niet correct 
weergeven, al dan niet met het oogmerk van misleiding; 

j. Het tot fraude aanzetten van medestudenten of mede-examinandi. 
k. Het zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de examinator 

gebruik maken van bij een andere cursus reeds geproduceerd eigen 
werk of een deel daarvan. 

 
 
Artikel 14  Procedure en sancties bij fraude 
 
1 Door de examinator of surveillant geconstateerde tentamenfraude wordt 

door hem onmiddellijk medegedeeld aan de examinandus en hij maakt 
daarvan aantekening op het door de examinandus in te leveren of 
ingeleverd werk. Daarbij is de examinator of surveillant bevoegd de bij 
de fraude gebruikte materialen of apparatuur als bewijsstuk in te nemen, 
voor zover en zo lang als voor controle noodzakelijk is.  

2 Zo spoedig mogelijk na afloop van het desbetreffende tentamen, brengt 
de examinator aan de Examencommissie verslag uit over de 
geconstateerde, dan wel vermoede fraude met gebruikmaking van het 
daartoe bestemde fraudemeldingsformulier. De examinandus wordt een 
afschrift van het formulier gezonden. 

3 De voorzitter van de Examencommissie stelt de examinandus in de 
gelegenheid op de fraudemelding te reageren. De examinandus doet dat 
naar eigen keuze schriftelijk of mondeling.  

4 Afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude, en met inachtneming 
van de beginselen van rechtsgelijkheid en proportionaliteit, legt de 
Examencommissie één of meer van de volgende maatregelen op: 
a. In alle gevallen het ongeldig verklaren van het afgelegde tentamen; 
b. In geval van fraude bij het schrijven van een afstudeerthesis het 

schrijven van een nieuwe thesis; 

i. Making up, manipulating or misrepresenting research data, either or 
not with the intention of deception, while conducting (thesis) 
research; 

j. Allowing or urging fellow-students or fellow-examinees to engage in 
fraudulent behaviour.  

k. Using one’s own existing work done for another course, or a part of 
it, without the explicit and written permission of the examiner. 

 
 
Article 14  Procedure and sanctions in case of fraud  
 
1. When fraud is established by the examiner or invigilator, the examinee is 

informed about this immediately, and the examiner or invigilator 
indicates this on the work to be submitted by the examinee. The 
examiner or invigilator is authorized to take in as evidence any of the 
materials or equipment used to commit fraud, insofar as and for however 
long as is necessary for proper verification. 

2. As soon as possible after the examination is finished, the examiner 
reports to the Examination Board on the established or suspected fraud, 
using the special fraud report form intended for this purpose. A copy of 
this form is sent to the examinee. 

3. The chairperson of the Examination Board gives the examinee the 
opportunity to react to the fraud report. The examinee can choose to do 
this orally or in writing. 

4. Depending on the seriousness of the fraud committed, and in 
compliance with the principles of equality before the law and 
proportionality, the Examination Board will impose one or more of the 
following measures: 
a. In all cases, the examination in question will be declared invalid; 
b. In case of fraud in a final thesis, the examinee must write a new 

thesis; 
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c. Uitsluiting van een of meer tentamens en examens van de 
universiteit voor een termijn van ten minste drie maanden en ten 
hoogste één jaar. 

5. De examencommissie kan bij de vaststelling van een maatregel bedoeld 
als onder lid 4 de omstandigheid van eerder door de examinandus 
gepleegde fraude mede in aanmerking nemen. 

6. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de 
Examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene 
definitief beëindigen. 

7. De Examencommissie stelt de examinandus terstond schriftelijk in 
kennis van haar besluit onder vermelding van de beroepsmogelijkheid 
bij het College van Beroep voor de examens (CBE). 

 
 
Artikel 15  Beoordeling van tentamens en examenonderdelen 
 
 
1.  Eindcijfers worden uitgedrukt in hele of halve cijfers (1 - 1,5 – 2 - ....-.9 - 

9,5 - 10) waarbij 10 het hoogste cijfer is. In plaats van een cijfer kan voor 
een aantal onderdelen ook een testimonium worden verstrekt.  

2. Het resultaat voor een subonderdeel wordt uitgedrukt in tienden (1 – 1,1 
– 1,2 - …. 9,8 - 9,9 - 10. Als het behalen van een voldoende voor het 
subonderdeel een vereiste is, dient voor het subonderdeel ten minste 
een 5,5 (onafgerond) behaald te worden.  

3. Indien de tentaminering van een cursus subonderdelen omvat wordt het 
eindcijfer bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de resultaten der 
subonderdelen, waarbij in voorkomende gevallen de afronding als volgt 
geschiedt: minder dan 0,25 naar beneden, 0,25 t/m 0,74 naar 0,5, meer 
dan 0,74 naar boven. 

4. Het eindcijfer 5,5 wordt niet gegeven. Het eindcijfer 5,5 wordt afgerond 
op een 6, echter slechts indien onafgerond ten minste een 5,5 is 

c. Exclusion of the examinee from one of more (final) examinations of 
the university for a period of at least three months and for a 
maximum of one year. 

5. In determining the measure as referred to in subsection 4, the 
Examination Board can take into account any fraud previously 
committed by the examinee. 

6. In case of serious fraud, the Executive Board can permanently cancel 
the registration of the examinee concerned, at the advice of the 
Examination Board.  

7. The Examination Board immediately informs the examinee of its 
decision by written notification with reference to the possibility of appeal 
to the Examinations Appeals Board. 

 
 
Article 15  Assessment of examinations and components of final 
examinations 
 
1. Final marks marks/grades are expressed in whole numbers or halves (1 

– 1.5 – 2  - …... – 9.5 – 10), 10 being the highest. For some 
components, a testimonial can be given instead of a mark. 

2. The results scored on subcomponents are expressed in whole numbers 
or tenths (1 – 1.1 – 1.2 …... – 9.8 – 9.9 – 10). 

 
 
3. If a component consists of subcomponents, the final mark is determined 

as the mathematical average of the results scored on the 
subcomponent, using the following method of rounding off the respective 
marks: less than 0.25 is rounded down, 0.25 to 0.74 are rounded 
up/down to 0.5, more than 0.74 is rounded up. 

4. The mark 5.5 is not a possible final mark. It is rounded up to a 6. This will 
only be done however, if the true mark scored is at least a full 5.5 when 
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behaald. Indien onafgerond een cijfer tussen 4,74 en 5,5 behaald is, 
wordt het eindcijfer afgerond op een 5.  

5. Bij de beoordeling geldt de volgende betekenis van de cijfers: 
10 Uitmuntend 
9 Zeer goed 
8 Goed 
7 Ruim voldoende 
6 Voldoende 
5 Onvoldoende 
4 Zeer onvoldoende 
3 Slecht 
2 Zeer slecht 
1 Buitengewoon slecht 

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

7. Bij het geven van feedback op tentamens neemt de examinator het 
document ‘Minimumeisen feedback tentamens Tilburg School of Catholic 
Theology’ in acht. 

8. Indien de toetsing plaatsvindt op basis van een werkstuk, paper of essay 
en de student de deadline voor de eerste of tweede kans mist, dan wordt 
de gemiste kans beoordeeld met het cijfer 1 (één),  

 
 
Artikel 16  De nabespreking 
 
1. Gedurende een termijn van zes weken, die aanvangt op de dag na de 

bekendmaking van de uitslag van een tentamen dat (of een toets die) 
niet mondeling is afgenomen, kan de geëxamineerde aan de 
desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken. De 
nabespreking vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats 
en tijdstip, op kantoortijden en op de campus of online 

not rounded off. If an unrounded grade between 4.74 and 5.5 is 
obtained, the final grade will be rounded to a 5. 

5. In assessment, the marks/grades given have the following meaning: 
10 Excellent 
9 Outstanding 
8 Good 
7 Satisfactory/ Fair 
6 Sufficient / Pass 
5 Insufficient / Fail  
4 Quite insufficient 
3 Poor 
2 Very poor 
1 Extremely poor 

6. Assessment is transparent and takes place in such a way that 
examinees can check how the result of their examination was 
established. 

7. When giving feedback on examinations, the examiner observes the 
document ‘Minimum requirements for feedback examinations Tilburg 
School of Catholic Theology’. 

8. If the examination takes place on the basis of a project, a paper or an 
essay and the student does not adhere to the deadline for the first or 
second opportunity, the missed opportunity will be graded as 1 (one). 

 
 
Article 16  Post-evaluation meeting 
 
1. During a period of six weeks, starting on the day of publication of the 

results of an examination or test that was not conducted orally, 
examinees can ask the examiner in question for a post-evaluation 
meeting. This meeting takes place at a place and time to be determined 
by the examiner, during office hours and either on the campus or online. 
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2. Indien door of namens 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 zijn verzoek motiveert, of indien hij 
door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking 
aanwezig te zijn. 

3. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing, 
indien de Examencommissie dan wel de examinator aan de 
geëxamineerde de gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken 
met modelantwoorden. 

4. De Examencommissie c.q. examinator kan afwijkingen toestaan van het 
bepaalde in het tweede en het derde lid. 

 
 
Artikel 17  Vaststelling uitslag examen 
 
1. De geëxamineerde is voor het examen geslaagd indien alle cijfers voor 

de onderdelen van het examen tenminste zes bedragen en aan alle 
verplichtingen is voldaan. 

2. Bij herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Een tentamen waarvoor 
een voldoende is behaald, mag slechts één keer herkanst worden. 

3. Het herkansen van een werkstuk dat met een voldoende is beoordeeld, 
is niet mogelijk op basis van een aangepaste versie van het reeds 
beoordeelde werkstuk. Een student die een als voldoende beoordeeld 
werkstuk wil herkansen, moet een nieuw werkstuk schrijven. 

4. De werkstukken van de cursussen Oude Testament: Tora en Profeten 
(jaar A) en Kerk en Sacrament (jaar B) gelden voor studenten die voor 1 
september 2014 zijn gestart met de opleiding tezamen als 
bachelorthesis. Het cijfer voor de bachelorthesis wordt voor deze 
studenten bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de 
beoordelingscijfers van beide cursussen. 

2. If the Examination Board initiates a collective post-evaluation meeting 
(or if such a post-evaluation meeting is organised on behalf of the 
Board), examinees can only file a request as referred to in subsection 1 
if they have been present at this collective post-evaluation meeting and 
motivate their request, or if they have not been able to attend this 
collective conference due to circumstances beyond their control. 

3. The provisions in subsection 2 apply equally if the Examination Board or 
the examiner offers the examinees the opportunity to compare their 
answers to the model answers. 

4. The Examination Board or the examiner can allow deviations from the 
rules defined in subsections 2 and 3. 

 
 
 
Article 17  Establishing the result of a final examination 
 
1. Examinees will have passed the final examination of the program if all 

the marks/grades scored on the components of the final examination are 
at least 6.0 and all the requirements have been met. 

2. If examinees take a resit for an examination, the highest mark/grade 
counts. Student are allowed to only take one resit for an examination 
that has been assessed as sufficient. 

3. In case a student wishes to take a resit of a paper or essay that has 
been assessed as sufficient, it is not possible to take the resit based on 
a modified version of the previously assessed paper or essay. In this 
case, the student must write a new paper or essay. 

4. The papers of the courses Old Testament: Tora and Prophets (year A) 
and Church and Sacrament (year B) count together as a bachelor’s 
thesis for students who started before 1 September 2014. The 
mark/grade for the bachelor’s thesis of these students is determined as 
the mathematical average of the final results for both courses. 
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5. Bij de bachelorthesis van studenten die vanaf 1 september 2014 zijn 
gestart met de opleiding en bij de masterthesis is het cijfer een afgerond 
gemiddelde van het oordeel van de begeleider(s) en de niet bij de 
begeleiding betrokken beoordelaar. De afronding vindt plaats conform 
artikel 15, lid 2 en 3. 

6. Nadat alle onderdelen van het examen zijn afgenomen stelt de 
Examencommissie de uitslag van het examen vast. De 
Examencommissie is verplicht na te gaan of een judicium conform artikel 
18 kan worden toegekend. 

 
 
Artikel 18  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 de begeleider(s) van de thesis en door de niet bij de 
begeleiding betrokken beoordelaar. 

2. Aan de geëxamineerde wordt bij de uitreiking van het getuigschrift een 
afzonderlijke cijferlijst verstrekt. 

3. Als een student uitmuntend of met genoegen heeft gepresteerd, wordt 
een judicium toegekend. 

 
Bachelor 
4. Een bachelorstudent heeft uitmuntend (cum laude) gepresteerd als hij/zij 

gemiddeld over alle onderdelen van het examen een cijfer van ten minste 
8 (onafgerond) heeft behaald en voor de bachelorthesis een cijfer van 
ten minste 8. 

5. Een bachelorstudent heeft ‘met genoegen’ gepresteerd als hij/zij 
gemiddeld over alle onderdelen van het examen een cijfer van ten minste 
7,5 (onafgerond) heeft behaald en voor de bachelorthesis een cijfer van 
ten minste een 7,5. 

5. For both the Bachelor’s (for students who started on 1 September 2014 
or at a later date) and the Master’s thesis, the final mark/grade is the 
round mathematical average of the judgement of the supervisor(s) and 
the non-supervising examiner. The final mark/grade is rounded off as 
specified in article 15, subsections 2 and 3. 

6. After all the components of the final exam have been completed, the 
Examination Board determines the result of the final examination. The 
Examination Board is obliged to check whether honours as specified in 
article 18 can be awarded. 

 
 
Article 18  The certificate and the list of marks 
 
1. To certify that the final examination has been completed successfully, 

the Examination Board awards a certificate. The certificate is signed by 
the thesis supervisor and by the examiner/examiners. 

2. When the certificate is officially presented to the examinee, he or she will 
also receive a separate list of marks. 

3. If in the course of their final examination examinees have shown 
outstanding competence, honours are awarded. 

 
Bachelor’s program 
4. Bachelor students’ performance is excellent (‘cum laude’ (‘with 

honours’)) when they have scored an average non-rounded mark of at 
least 8.0 on all parts of the final examination, and at least 8.0 on their 
final thesis. 

5. Bachelor students’ performance is ‘met genoegen’ (‘with distinction’) 
when they have scored an average non-rounded mark of at least 7.5 on 
all parts of the final examination, and at least 7.5 on their final thesis. 

6. In determining the average score, the study load of each component is 
taken into consideration. 
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6. Bij de bepaling van het gemiddelde wordt de studielast per onderdeel 
meegewogen. 

7. Er wordt geen judicium toegekend als aan de student vrijstellingen zijn 
verleend ter waarde van meer dan 60 ECTS. 

 
Master 
8. Een masterstudent heeft uitmuntend (cum laude) gepresteerd als hij/zij 

gemiddeld over alle onderdelen van het examen een cijfer van ten minste 
8 (onafgerond) en geen cijfer lager dan 7 heeft behaald en voor de 
masterthesis een cijfer van ten minste 8.  

9. Een masterstudent heeft ‘met genoegen’ gepresteerd als hij/zij 
gemiddeld over alle onderdelen van het examen een gemiddeld cijfer van 
ten minste 7,5 (onafgerond) heeft behaald en voor de masterthesis een 
cijfer van ten minste een 7,5.  

10. Bij de bepaling van het gemiddelde wordt de studielast per onderdeel 
meegewogen. 

11. Er wordt geen judicium toegekend als aan de student vrijstellingen zijn 
verleend ter waarde van meer dan 20% van het totaal aantal ECTS van 
de master. 

 
 
Artikel 19  Beroep en bewaartermijnen tentamens en theses 
 
1. Een student, die bezwaar heeft tegen de behandeling tijdens het 

afleggen van een mondeling tentamen of toets en/of de beoordeling 
daarvan, tegen de beoordeling van een schriftelijk tentamen of toets of 
werkstuk, of, tenslotte tegen de behandeling tijdens een examen en/of de 
beoordeling daarvan, kan een schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen 
bij het College van Beroep voor de Examens.  

2. De faculteit bewaart de kopieën van de tentamens en toetsen tot drie jaar 
na de tentamendatum of de datum waarop het werkstuk is ingeleverd. 

7. No honors are awarded if a student has been awarded exemptions to a 
value of more than 60 ECTS-credits. 

 
Master’s program 
8. Master students’ performance is designated ‘cum laude’ (‘with honors’) 

when they have scored an average non-rounded mark of at least 8.0 on 
all parts of the final examination, with no marks being lower than 7.0, 
and a mark of at least 8.0 on their Master’s thesis. 
 
 

9. Master students’ performance is designated ‘met genoegen’ (‘with 
distinction’) when they have scored an average non-rounded mark of at 
least 7.5 on all parts of the final examination, and at least 7.5 on their 
Master’s thesis. 

10. In determining the average score, the study load of each component is 
taken into consideration. 

11. No honors are awarded if a student has been awarded exemptions to a 
value of more than 20% of the total number of ECTS-credits of the 
Master’s program. 

 
 
Article 19  The right to appeal and retention period of examinations and 
theses 
 
1. Students can appeal to the Examinations Appeals Board when they 

object to the way they were treated or assessed during an oral 
examination or test, or to the assessment of a written examination, test 
or paper or, finally, to the treatment or the assessment during a final 
examination. The appeal has to be motivated and submitted in writing. 

2. The School must keep copies of examinations and tests until three years 
after the date on which the examination was administered or the paper 
was handed in. 
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3. De faculteit bewaart theses en stagebeoordelingen tot zeven jaar na de 
afstudeerdatum. 

 
 
 
Artikel 20  Wijzigingen van deze Regels en Richtlijnen 
 
Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopend studiejaar vinden alleen 
plaats, als de belangen van examinandi of geëxamineerden hierdoor 
redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
 
Artikel 21  Niet-voorziene gevallen 
 
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 Regels en Richtlijnen. 

2. In gevallen waarin de Regels en Richtlijnen niet voorzien, beslist de 
Examencommissie. 

 
 
Artikel 22  Inwerkingtreding 
 
Deze Regels en Richtlijnen treden in werking op 1 september 2022 en 
vervangen alle eerdere versies. 
 
Aldus vastgesteld door de Examencommissie op 13 juni 2022. 

3. The School must keep copies of Bachelor’s or Master’s theses and 
internship assessments until seven years after the examination date. 

 
 
Article 20  Changes in these Rules and Guidelines 
 
Changes that apply to the current academic year are only made, if the rights 
and interests of examinees and students who have taken their exams are 
not reasonably comprised. 
 
 
Article 21  Unexpected circumstances 
 
1. In exceptional individual cases in which applying the Rules and 

Regulations would lead to situations of extreme unfairness, the 
Examination Board has the power to make an exception in favor of the 
student. 

2. In cases not provided for by the Rules and Regulations, the 
Examination Board will decide. 

 
 
Article 22  Date of entry into effect 
 
These Rules and Guidelines shall enter into effect on 1 September 2022 and 
replace all previous versions. 
 
Adopted by the Examination Board on 13 June 2022. 


