
Regels en Richtlijnen 2009/2010 van de examencommissie van de opleidingen 
van de Faculteit Sociale Wetenschappen 
 
 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in alle opleidingen van 
de faculteit, hierna te noemen: de opleidingen. 
 
Artikel 2. Begripsomschrijving 
In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder: 
- examenregelingen: de onderwijs- en examenregelingen voor de opleidingen van de Faculteit 

Sociale Wetenschappen. 
- examen:  De verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens van 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: een onderdeel van het examen waarbij kennis, inzicht en/of vaardigheid van de 
examinandus m.b.t. een bepaald onderdeel van de opleiding wordt beoordeeld. 

- toets: een onderdeel van het tentamen. 
- examinandus: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen; 
- student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs en/of het 

afleggen van tentamens en examens van één of meer opleidingen.  
- examencommissie: een door het instellingsbestuur ingestelde commissie ten behoeve van het 

afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens 
voor de door de Faculteit  Sociale Wetenschappen aangeboden opleidingen. De leden van de 
examencommissie worden benoemd uit de leden van het personeel die met het verzorgen van 
het onderwijs in die opleidingen zijn belast, zodanig dat alle opleidingen erin vertegenwoordigd 
zijn.  

- examinator: een door de examencommissie aangewezen lid van het personeel, dat met het 
verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid is belast, dan wel een 
daartoe aangewezen deskundige van buiten de instelling met het oog op het afnemen en 
beoordelen van tentamens.  

- afstudeercommissie: commissie bestaande uit  (tenminste) twee examinatoren van de 
betreffende opleiding, samengesteld ten behoeve van de beoordeling van het afstudeerwerkstuk 
en de ondertekening van het bachelor of masterdiploma; de afstudeercommissie bestaat naast 
de begeleidende docent (= eerste beoordelaar) ten minste uit een tweede beoordelaar, die niet 
betrokken is (geweest) bij de feitelijke begeleiding van het afstudeeronderzoek. 

 
Artikel 3. Dagelijkse gang van zaken examencommissie 
De examencommissie wijst uit haar midden een lid aan dat belast is met de behartiging van de 
dagelijkse gang van zaken van de examencommissie. 
 
Artikel 4. Aantal personen bij mondeling tentamen 
Een mondeling tentamen wordt in principe individueel afgenomen. Met instemming van de te 
tentamineren personen kan een examinator besluiten, dat een bepaald tentamen door hen 
mondeling tezamen zal worden afgelegd. 
 
Artikel 5. Vaststelling uitslag examen 
De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast.  Alvorens de uitslag van het examen 
wordt vastgesteld kan de examencommissie zelf of een door de examencommissie aangewezen 
deskundige een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer 
vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende 
tentamens daartoe aanleiding geven. 
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Artikel 6. Judicium 
1. Ingeval de geëxamineerde tijdens het afleggen van het bachelor- of masterexamen “cum laude” 

of “met genoegen” heeft gepresteerd, wordt een judicium toegekend.  
2. Een bachelorstudent heeft “cum laude” gepresteerd als hij/zij gemiddeld over alle onderdelen 

van het examen ten minste het cijfer 8 heeft behaald en voor de bachelorthesis ten minste het 
cijfer 8. Een masterstudent heeft “cum laude” gepresteerd als hij/zij gemiddeld over alle 
onderdelen het cijfer 8 en geen cijfer lager dan 7 heeft behaald en voor de masterthesis ten 
minste het cijfer 8.  

3. Een bachelorstudent heeft “met genoegen” gepresteerd als hij/zij gemiddeld over alle 
onderdelen van het examen ten minste het cijfer 7.5 heeft behaald en voor de bachelorthesis ten 
minste het cijfer 7.5. Een masterstudent heeft “met genoegen” gepresteerd als hij/zij gemiddeld 
over alle onderdelen het cijfer 7.5 heeft behaald en voor de masterthesis ten minste het cijfer 
7.5.  

4. Bij de bepaling van het gemiddelde worden de cijfers voor de onderdelen gewogen met de 
daarbij behorende studielast.  

5. Bij de toekenning van het bachelordiploma wordt geen judicium verleend als aan een student 
vrijstellingen zijn toegekend ter waarde van 60 ects of meer. Bij de toekenning van het 
masterdiploma wordt geen judicium verleend als aan een student vrijstellingen zijn toegekend ter 
waarde van 20% of meer van het totale aantal ects van de masteropleiding. 

6. De in lid 2 van dit artikel opgenomen eis met betrekking tot de bachelorthesis geldt voor de 
bachelorstudenten die begonnen zijn met de studie vanaf het jaar 2006/07. De in lid 3 
geformuleerde eis met betrekking tot de masterthesis geldt voor de masterstudenten die met de 
studie begonnen zijn vanaf het jaar 2008/09. Voor studenten uit eerdere studiejaren geldt de 
geformuleerde eis voor de thesis niet. De overige judicia-eisen zijn wel van toepassing. 
 

Artikel 7. Tijdstippen 
1. Schriftelijke tentamens worden afgenomen in de periode die voor de aanvang van het cursusjaar 

door de examencommissie is vastgesteld, gehoord de desbetreffende examinatoren.  
2. Bij de vaststelling van de tijdstippen waarop de tentamens plaatsvinden, wordt zoveel mogelijk 

voorkomen dat tentamens gelijktijdig worden afgenomen.  
3. Wijziging van een in het tweede lid bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats in geval van 

overmacht.  
4. Mondelinge tentamens worden op een door de desbetreffende examinator dan wel examina-

toren, zo mogelijk na overleg met de examinandus, te bepalen tijdstip afgenomen.  
5. Het bepaalde in het vierde lid is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op tentamens 

die anders dan schriftelijk of mondeling worden afgenomen. 
 
Artikel 8. Aanmelding 
1. De aanmelding voor een tentamen geschiedt bij de Centrale Studenten Administratie. Deze 

aanmelding geschiedt overeenkomstig de richtlijnen zoals die door de Centrale Studenten 
Administratie zijn vastgesteld. 

2. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het bepaalde in het 
eerste lid met betrekking tot de plaats en het tijdstip waarop de aanmelding uiterlijk moet zijn 
geschied. 

 
Artikel 9. Vrijstelling 
1. Een verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een tentamen wordt schriftelijk met redenen 

omkleed ingediend bij de examencommissie. 
2. Tenzij een verzoek wegens formele redenen wordt afgewezen, hoort de examencommissie de 

desbetreffende examinatoren, alvorens te beschikken op het verzoek. 
3. Een beschikking tot het niet verlenen van de vrijstelling wordt gemotiveerd. 
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4. De examencommissie beschikt binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Bij de 
berekening van deze termijn wordt de academische vakantie buiten beschouwing gelaten. De 
verzoeker wordt binnen één week nadat de examencommissie heeft beschikt in kennis gesteld 
van de beschikking. 

 
Artikel 10. Surveillance 
1. Het surveilleren bij het afleggen van schriftelijke tentamens maakt deel uit van de onderwijstaak 

van de departementen. 
2. Student-assistenten of promovendi  treden slechts als surveillant op in het bijzijn van een 

hoogleraar, universitair (hoofd)docent of toegevoegd docent. 
3. De surveillance bij het afleggen van een tentamen geschiedt in beginsel door één of meer 

externe surveillanten onder verantwoordelijkheid van de  examinator van dat examenonderdeel. 
4. De surveillanten treden op vanwege de examencommissie of examinator. 
5. De surveillance bij tentamens kan nader omschreven worden in een surveillancereglement van 

de desbetreffende opleiding. 
 
Artikel 11. Regels voor de examinandus tijdens het tentamen 
1. De examinandus is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te 

legitimeren met het bewijs van inschrijving. Tevens dient hij zijn oproepkaart op verzoek te 
tonen. Bij een schriftelijk(e) tentamen (toets) dient hij de presentielijst te tekenen.  

2. Tijdens het afleggen van het tentamen of de toets mag de examinandus geen boeken, dictaten, 
aantekeningen, digitale hulpmiddelen of andere zaken, zoals bedoeld in artikel 12, lid 2a, bij zich 
hebben, tenzij vanwege de examencommissie of examinator anders is bepaald. De GSM mag 
niet aanstaan en mag zich niet bevinden op of rond de tafels.   

3. Tijdens het afleggen van het tentamen of de toets mag de examinandus, afgezien van 
schrijfgerei, geen ander materiaal, zoals bedoeld in artikel 12, lid 2a, op tafel hebben dan het 
aan hem verstrekte (inclusief kladpapier), tenzij vanwege de examencommissie of examinator 
anders is bepaald.  

4. De examinandus is verplicht de aanwijzingen van de examencommissie c.q. de examinator, die 
voor de aanvang van het examen, tentamen of de toets zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen 
die tijdens het examen, tentamen of de toets en onmiddellijk na afloop daarvan worden gegeven, 
op te volgen. In elk geval zijn de surveillanten 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.  

5. De examinandus dient tijdens het afleggen van een tentamen of een toets uitsluitend gebruik te 
maken van eigen capaciteiten en van literatuur waarvan vanwege de examencommissie of 
examinator is bepaald dat deze tijdens het tentamen mag worden gebruikt. Het is niet 
toegestaan handelingen te verrichten die hiermee niet te verenigen zijn, zoals afkijken bij 
medestudenten, verboden aantekeningen of verboden literatuur onder bereik hebben, 
inlichtingen aan medestudenten verschaffen of daartoe uitlokken.  

6. De examinandus is verplicht op aanwijzing van de surveillant eventueel materiaal als bedoeld in 
het tweede, derde of vijfde lid aan hem te overhandigen. Dit materiaal wordt, na door de 
desbetreffende surveillant te zijn onderzocht en eventueel te zijn gefotokopieerd, zo spoedig 
mogelijk aan de examinandus teruggegeven. In bijzondere gevallen kan de surveillant het 
materiaal onder zich houden tot aan de uitspraak van de examencommissie overeenkomstig 
artikel 13.  

7. Met het oog op de controle op plagiaat en/of fraude kan de examinator de examinandus 
verplichten een schriftelijk werkstuk of een scriptie, stageverslag of andersoortige schriftelijke 
opdracht ook elektronisch in te leveren. 
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Artikel 12. Fraude 
1. 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.  

2. In ieder geval wordt als fraude aangemerkt:  
a. Het voorhanden hebben tijdens een tentamen van geschriften, elektronische 

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

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

c. Zich tijdens het tentamen uitgeven voor een ander persoon dan wel een ander persoon 
in de plaats van examinandus het tentamen laten afleggen;  

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

e. Voorafgaand aan het tentamen zichzelf en/of één of meer mede-examinandi in het 
bezit te stellen van vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen of van enige 
andere informatie die door de examencommissie of examinator verboden is  

f. Het aanbrengen van wijzigingen in het tentamen nadat dit is ingeleverd;  
g. In een scriptie, stageverslag of ander schriftelijk werkstuk of schriftelijke opdracht 

gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen overnemen zonder 
correcte bronvermelding, dat wil zeggen: plagiaat plegen; hiervan is onder meer sprake 
als:  
- passages uit het werk van een ander nagenoeg woordelijk zijn overgenomen zonder 

bronvermelding en/of   
- passages uit het werk van een ander zijn geparafraseerd zonder dat is aangegeven 

dat het hier de opvatting of gedachtegang van een ander betreft en zonder 
bronvermelding en/of   

- uitgewerkte ideeën of vondsten van een ander worden gepresenteerd als eigen 
ideeën of vondsten.  

h. Bij het uitvoeren van een (afstudeer)onderzoek de onderzoeksresultaten manipuleren 
of niet correct weergeven, een en ander met het oogmerk van misleiding. Hiervan is 
onder meer sprake als:   
- gegevens gebruikt voor het onderzoek worden verdraaid, worden verzonnen of 

onverantwoord selectief worden weergegeven;   
- standpunten, interpretaties en conclusies van anderen met opzet verdraaid worden 

weergegeven.  
i. Het gelegenheid geven dan wel aanzetten van medestudenten of mede-examinandi tot 

fraude.  
 
Artikel 13. Sancties 
1. De examinandus die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 11, eerste lid wordt meegedeeld dat 

geen beoordeling van het tentamen zal plaatsvinden totdat vanwege de examencommissie de 
identiteit van de examinandus genoegzaam is vastgesteld. De examinandus die niet voorkomt 
op de door Centrale Studenten Administratie verstrekte lijst waarop de namen zijn vermeld van 
degenen die zich voor het tentamen hebben aangemeld en die ook geen oproepkaart kan tonen, 
is uitgesloten van deelname aan het desbetreffende tentamen.   
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2. Indien de examinandus zich niet houdt aan het bepaalde in artikel 11, tweede, derde, vierde, 
vijfde, zesde lid, deelt de examinator of surveillant hem onmiddellijk mee dat hij proces-verbaal 
van het geconstateerde zal opmaken. Voorts maakt hij hiervan aantekening op het door de 
examinandus in te leveren of ingeleverde werk. 

3. Ingeval het tweede lid van dit artikel van toepassing is, wordt de examinandus erop gewezen dat 
geen beoordeling van het tentamen zal plaatsvinden tot de examencommissie heeft beslist 
welke consequentie zij aan het geconstateerde zal verbinden.  

4. Ingeval artikel 12, lid 2g van toepassing is, wordt het cijfer aangehouden totdat zekerheid is 
verkregen dat er geen sprake is van plagiaat en/of fraude. De student kan gevraagd worden 
door een mondelinge toelichting of een aanvullende opdracht blijk te geven van de originaliteit 
van het ingeleverde werk.  

5. Indien door de examinator of surveillant een feit wordt geconstateerd op grond waarvan het 
vermoeden ontstaat dat sprake is van fraude, zoals bedoeld in artikel 12, wordt dit onverwijld ter 
kennis gebracht van de examencommissie.  

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

7. Alvorens de examencommissie een beslissing neemt, stelt ze de examinandus en de surveillant, 
of - ingeval het een werkstuk betreft – de examinator in de gelegenheid te worden gehoord. De 
examinandus kan desgewenst (ook) schriftelijk reageren op het proces-verbaal.   

8. Indien de examinandus heeft gehandeld in strijd met artikel 11, tweede, derde of vijfde lid, kan 
de examencommissie beslissen dat definitief afgezien zal worden van de beoordeling.  

9. Indien de examinandus gehandeld heeft in strijd met artikel 11, vierde of zesde lid en de 
examencommissie van oordeel is, dat de aanwijzingen in redelijkheid gegeven zijn, kan de 
examencommissie beslissen dat afgezien zal worden van een beoordeling.  

10. Indien afdoende is vastgesteld dat sprake is geweest van enige vorm van fraude, zoals bedoeld 
in artikel 12, dan legt de examencommissie, afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude, 
en met inachtneming van de beginselen van rechtsgelijkheid en proportionaliteit, voorts een of 
méér van de volgende maatregelen op:   
a. In alle gevallen het ongeldig verklaren van het afgelegde tentamen;   
b. Uitsluiting van de examinandus van één of meer tentamens en examens van de universiteit 

voor een termijn van ten minste drie maanden en ten hoogste één jaar;  
c. Ingeval er sprake is van fraude bij een groepsopdracht zijn de groepsleden in beginsel elk 

individueel aansprakelijk. . 
d. Ingeval van fraude bij het schrijven van een afstudeerthesis, het schrijven van een nieuwe 

thesis.  
11. De examencommissie kan bij de vaststelling van een maatregel bedoeld als onder lid 10 van dit 

artikel de omstandigheid van eerder door de examinandus gepleegde fraude mede in 
aanmerking nemen.  

12. De examencommissie deelt haar beslissing schriftelijk en onder opgave van redenen aan de 
examinandus en examinator mede, ook als niet tot een van de maatregelen als bedoeld in lid 10 
van dit artikel wordt overgegaan. De examinandus wordt er hierbij tevens op gewezen dat hij 
binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing van de examencommissie daartegen 
beroep kan instellen bij het College van Beroep voor de Examens van de universiteit. 
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Artikel 14. Inhoud van het tentamen 
1. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekend gemaakte bronnen waaraan 

de examenstof is ontleend niet te buiten. Deze bronnen worden voor de aanvang van het 
onderwijs dat op het tentamen voorbereidt in hoofdzaak bekend gemaakt. Uiterlijk een maand 
voor het afnemen van het tentamen wordt de precieze beschrijving en inhoud  van de stof defini-
tief bekend gemaakt. 

2. De vragen en opgaven van het tentamen vormen een evenwichtige afspiegeling van de 
tentamenstof. 

3. Het tentamen representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. 
4. De instructie, alsmede de vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en bevatten 

voldoende aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden. 
5. Geruime tijd voor het afnemen van het tentamen maakt de examencommissie c.q. examinator 

bekend op welke manier het tentamen wordt afgenomen.  
6. Degene die in het voorafgaande collegejaar het onderwijs voor een tentamen heeft gevolgd en 

door bijzondere omstandigheden aan één of meer tentamengelegenheden niet heeft kunnen 
deelnemen, kan de examencommissie verzoeken om geëxamineerd te worden over de stof 
zoals die voor dat betreffende onderdeel in dat jaar werd vastgesteld. 

 
Artikel 15. De duur van de tentamens 
De duur van schriftelijke tentamens is 3 uur, tenzij de eerst verantwoordelijke examinator voor de 
aanvang van het tentamen anders bekend maakt, bekend laat maken of dit op het voorblad van de 
examenopgaven anders staat vermeld. De duur van het tentamen is in elk geval zodanig, dat de 
examinandi, naar redelijke maatstaven gemeten, voldoende tijd hebben de vragen te beantwoorden. 
 
Artikel 16. Beoordeling 
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 een tentamen dat uit toetsen bestaat wordt het eindcijfer samengesteld uit cijfers, behaald 

voor de afzonderlijke toetsen. De desbetreffende examinatoren bepalen de weging van de cijfers 
voor de toetsen en maken dit van tevoren bekend.  

3. De beoordeling van een tentamen  wordt uitgedrukt in hele of halve cijfers. Het cijfer 5,5 mag 
niet worden toegekend aan een tentamen. Bij berekening van een gemiddeld eindcijfer, worden 
cijfers tussen de 5 en de 6 afgerond naar 6 bij 5,8 en hoger. Alle andere gemiddelden worden 
afgerond tot 5. Wanneer men een vak aan een andere faculteit heeft gevolgd, geldt dat men is 
geslaagd wanneer wordt aangetoond, dat men volgens de regels van die faculteit ook is 
geslaagd.  

4. Bij de beoordeling van examenonderdelen geldt de volgende betekenis van het cijfer: 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.  

5. In bepaalde gevallen kan de examinator in overleg met de examencommissie afzien van het 
geven van een cijfer en een beoordeling geven in termen van voldoende/ onvoldoende, ge-
slaagd/niet geslaagd, aan verplichtingen voldaan/niet voldaan.  

6. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt zo mogelijk aan de hand van tevoren 
schriftelijk vastgelegde geobjectiveerde normen. Als bij toetsen het oordeel wordt weergegeven 
in scores i.p.v. cijfers tussen 1 en 10, moet bij de uitslagen worden aangegeven waar de cesuur 
voldoende/onvoldoende ligt.  

7. De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de uitslag van zijn 
tentamen tot stand is gekomen. Bij herkansing van een tentamen geldt het hoogste cijfer. 
 

Artikel 17. Maatstaven 
De examencommissie neemt bij haar beslissingen de volgende maatstaven als richtsnoer: 
a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen;  
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b. doelmatigheidseisen, onder meer gericht op:  
- het beperken van tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang maken met de studie;  
- tijdig staken van de studie door studenten, waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij zullen slagen 

voor een examen of tentamen;  
c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen;  
d. mildheid jegens studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld studievertraging hebben 

ondervonden. 
 
Artikel 18. Wijziging regels en richtlijnen 
Geen wijzigingen vinden plaats, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de 
belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
Artikel 19. Onvoorziene omstandigheden 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie. 
 
Artikel 20. Inwerkingtreding 
Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2009. 
 
Aldus vastgesteld door de examencommissie van de opleidingen van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen op 20 mei 2009. 
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