
REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE 2019/2020  

 

Paragraaf 1: Algemene bepalingen  

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Voor dit reglement gelden de definities en bepalingen die zijn opgenomen in paragraaf 1.1 van de 

OER.  

  

Artikel 1.2 Status en toepasselijkheid van het reglement   
1. Dit reglement bevat regels over taken en bevoegdheden van de examencommissie 

Toegepaste Biowetenschappen en Chemie en maatregelen die zij in dit verband kan nemen 

alsmede regels over de uitvoering ervan.   

2. Het modelreglement wordt jaarlijks met instemming van de medezeggenschapsraad door het 

College van Bestuur als deel van het model opleidingsstatuut vastgesteld.   

De examencommissie kan leden, artikelen en paragrafen aanpassen, mits genoemde 

aanpassingen niet in strijd komen met de OER(en) van de opleiding(en,  het Studentenstatuut 

HAN  en  de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).   

3. Het reglement is vastgesteld door de examencommissie en van toepassing op (de eenheden 

van leeruitkomsten/onderwijseenheden, tentamens en examens van) de 

Bacheloropleidingen: Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en 

Chemie 

 

    Paragraaf 2:  Besluitvorming en mandaten, taken en vergaderingen  
  

Artikel 2.1 Besluitvorming en mandaten  
1. De voorzitter van de examencommissie tekent besluiten van de examencommissie, tenzij de 

tekenbevoegdheid is gemandateerd.   

2. De examencommissie kan, voor aangelegenheden de dagelijkse gang van zaken betreffende, 

een dagelijkse commissie (DC) instellen. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van de 

examencommissie en een ander lid en wordt - voor zover die functie wordt ingesteld - 

ondersteund door de ambtelijk secretaris. De dagelijkse commissie is, op basis van een 

algemeen mandaat, bevoegd om de lopende zaken te regelen. In geval in voorkomende 

situaties de DC niet tot besluitvorming komt, zal op zo kort mogelijke termijn de situatie aan 

de examencommissie ter besluitvorming worden voorgelegd. 

3. De examencommissie kan in zijn werkzaamheden worden ondersteund door een ambtelijk 

secretaris 

4. Door de examencommissie gemandateerde taken zijn opgenomen in bijlage 1 van dit 

reglement. De examencommissie blijft volledig verantwoordelijk voor eventueel door haar 

gemandateerde taken en/of bevoegdheden.   

5. Door of namens het instellingsbestuur aan de examencommissie gemandateerde taken zijn 

opgenomen in een overzicht dat geraadpleegd kan worden in bijlage 2. 



6. De examencommissie draagt er zorg voor dat regelmatig aan haar (schriftelijk) gerapporteerd 

wordt betreffende de voortgang van door haar gemandateerde taken en/of bevoegdheden.   

  

Artikel 2.2 Taken en bevoegdheden examencommissie  

De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:   

1. Het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens.  

2. Het in aanvulling op de OER vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om (deel)tentamens en 

examens objectief, betrouwbaar, valide en transparant te beoordelen en de uitslag vast te 

stellen. 

3. Het besluiten dat de geldigheidsduur van behaalde (deel)tentamenresultaten en de daarbij 

behorende studiepunten is vervallen, met ingang van een door de examencommissie 

bepaalde datum, indien gemotiveerd kan worden dat de kennis, het inzicht en/of de 

vaardigheden zodanig sterk verouderd zijn dat deze niet meer bruikbaar zijn in het beroep.  

4. Het beslissen op vrijstellingsverzoeken van studenten. Indien blijkt dat het genomen besluit is 

gebaseerd op door de student aangeleverd onjuist bewijsmateriaal, is de examencommissie 

bevoegd dit besluit in te trekken. 

5. Het besluiten dat bepaalde eerder behaalde (deel)tentamens, certificaten en andere 

verklaringen, diploma’s en getuigschriften recht geven op vrijstelling van het afleggen van één 

of meer (deel)tentamens. Een overzicht van aanwijzingsbesluiten voor groepen studenten is 

opgenomen in bijlage 3 van dit reglement.    

6. Het vaststellen van nadere regels in verband met mogelijke fraude en/of onregelmatigheden 

van een (aankomend) student of extraneus en de in dat verband te nemen maatregelen.   

7. Het vaststellen van beleid en regels met betrekking tot de uitvoering van de taken en 

bevoegdheden zoals beschreven in de leden 1, 2, 3, 4 en 5.   

8. Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en 

examens.   

9. Bij het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen zoals bedoeld in lid 2 wordt gewerkt met 

protocollen voor het beoordelen van (eind)werkstukken waarbij zo mogelijk wordt 

aangesloten bij landelijke eisen. 

10. Het aanwijzen van examinatoren en hoofdexaminatoren ten behoeve van het afnemen van 

tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. De examencommissie stelt richtlijnen op 

voor de aanwijzing van en opdracht aan (hoofd)examinatoren per tentamenvorm. 

11. Het beëindigen van de aanwijzing als examinator.   

12. Het doen van voorstellen aan het College van Bestuur om de inschrijving van een student te 

beëindigen bij ernstige fraude.   

13. Het adviseren van het College van Bestuur in verband met beëindigen van de opleiding van de 

student als gevolg van zijn gedraging in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening.   

14. Het beslissen bij verdenking van een door een student gepleegde onregelmatigheid en/of 

fraude en het zo nodig treffen van maatregelen ter zake, een en ander conform het reglement 

examencommissie zoals vastgesteld is door de examencommissie.   

15. Het beslissen op het verzoek van een student om een minor te volgen conform de OER. 



16. Het beslissen welke HAN-minoren worden goedgekeurd als minor voor het getuigschrift van 

de opleiding(en). Het overzicht van deze door de examencommissie goedgekeurde HAN-

minoren kan geraadpleegd worden via de online omgeving van de examencommissie onder 

overzichten: 

https://work.han.nl/sites/InstituutABC/examen/SitePages/Introductiepagina.aspx en op 

#OnderwijsOnline onder te tegel ‘ITBC minoren’. 

17. Het beslissen op het verzoek van een student tot een extra gelegenheid voor het afleggen van 

een tentamen of integrale toets.   

18. Het beslissen op het verzoek van de student voor het afleggen van een leerwegonafhankelijk 

tentamen van een onderwijseenheid   

19. Het beslissen of een student tentamens van het afsluitend examen kan afleggen voordat het 

propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd.  

20. Het beslissen of een student tentamens in een andere vorm kan afleggen dan bepaald in 

hoofdstuk 9 van de Onderwijs- en Examenregeling.   

21. Studenten met een functiebeperking, chronische ziekte of om een andere reden reden zoals 

zwangerschap in de gelegenheid te stellen waar nodig op een aangepaste wijze 

(deel)tentamens af te leggen.  

22. Het beslissen op een verzoek van een student om een mondeling tentamen of een 

mondelinge integrale toets niet openbaar te laten zijn. In geval van bijzondere redenen zoals 

geheimhoudingsplicht bij een afstudeerzitting kan de examencommissie ook zonder verzoek 

van de student het (principe)besluit nemen bepaalde tentamens niet openbaar te laten zijn.   

23. Het uitreiken van bewijsstukken, modulecertificaten en verklaringen.   

24. Het mede vormgeven aan het examenbeleid van de opleiding of groep van opleidingen.   

25. Het adviseren van de faculteitsdirectie en instituutsdirectie over de OERen.   

26. Het uitreiken van een getuigschrift ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd 

nadat door het instellingsbestuur is verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is 

voldaan.  

Deze eisen zijn:  

a) de student dient voor het verlenen van de graad ingeschreven te staan bij de HAN;  

b) het collegegeld dient betaald te zijn.   

27. Het beslissen op het verzoek van de student om de uitreiking van het getuigschrift uit te 

stellen.  

28. Het desgevraagd - aan degene die meer dan één tentamen of integrale toets met goed gevolg 

heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 lid 2 WHW kan worden 

uitgereikt - verstrekken van een verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die 

met goed gevolg zijn afgelegd.   

 

Artikel 2.3. Vergaderingen examencommissie  
1. De examencommissie vergadert ten minste 10 maal per jaar.   

2. De data van de vergaderingen van de examencommissie worden zodanig gepland dat zij 

aansluiten bij de planningscyclus  van de opleiding(en) en de faculteit.   

3. De examencommissie beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.   

4. Indien bij stemmen de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.   

https://work.han.nl/sites/InstituutABC/examen/SitePages/Introductiepagina.aspx


5. Bij gelegenheid van de eerstvolgende vergadering bekrachtigt de examencommissie formeel 

de beslissingen de dagelijkse gang van zaken betreffende, die de dagelijkse commissie op basis 

van haar algemeen mandaat tussentijds heeft genomen, evenals eventuele andere 

beslissingen die op basis van gemandateerde taken/ bevoegdheden zijn genomen.   

6. De (ambtelijk) secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat van elke 

vergadering een verslag wordt gemaakt. Het verslag wordt de eerstkomende vergadering van 

de examencommissie vastgesteld. Onderdeel van het verslag is een besluitenlijst.   

7. De (ambtelijk) secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat de 

faculteitsdirectie, de instituutsdirectie en de overige leden van de examencommissie tijdig een 

exemplaar van het vastgestelde verslag ontvangen.  

8. De (ambtelijk) secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat vastgestelde, 

geanonimiseerde, vergaderverslagen digitaal kunnen worden ingezien door docenten van de 

betrokken opleiding(en).   

  

Artikel 2.4 Gezamenlijk overleg faculteitsdirectie, examencommissies en instituutsdirecties  
1. De voorzitter van de examencommissie overlegt 2 keer per studiejaar (gezamenlijk) met de 

voorzitters van alle andere examencommissies binnen de faculteit.   

2. De examencommissie overlegt minimaal 2 keer per studiejaar met de instituutsdirectie.   

3. De examencommissie overlegt minimaal 2 keer per studiejaar (gezamenlijk) met alle 

voorzitters van de examencommissies van de betreffende faculteit en de betrokken 

instituutsdirecties en faculteitsdirectie.   

  

Paragraaf 3: Kwaliteitsbewaking examens, tentamens en organisatie  
  

Artikel 3.1 Het borgen van de kwaliteit van tentamens  
1. De examencommissie borgt de kwaliteit van de tentamens. 

2. De examencommissie gaat na of de richtlijnen en aanwijzingen zoals bedoeld in artikel 3.2 in 

de praktijk nageleefd worden en leiden tot tentamens van goede kwaliteit.   

3. De examencommissie zal daar waar nodig aanwijzingen ter verbetering doen. 

4. Voor het waarborgen van de validiteit, betrouwbaarheid, uitvoerbaarheid en transparantie 

van de tentaminering stelt de examencommissie (jaarlijks) een toezichtsplan/borgingsplan op. 

Dit plan is te raadplegen via het jaarverslag van de examencommissie.  

  

Artikel 3.2 Richtlijnen en aanwijzingen t.b.v. de tentamens  
1. Het afnemen van (deel)tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan geschiedt door 

(hoofd)examinatoren aangewezen door de examencommissie.   

2. De (hoofd)examinatoren toetsen en beoordelen de (deel)tentamens aan de hand van de in de 

OERen opgenomen criteria en door de examencommissie vastgestelde richtlijnen en 

aanwijzingen.   

3. De examencommissie stelt richtlijnen en aanwijzingen vast over:   



• de constructie van tentamens. Deze zijn te raadplegen via de online omgeving van de 

examencommissie onder regels besluiten en aandachtspunten: 

https://work.han.nl/sites/InstituutABC/examen/SitePages/Introductiepagina.aspx 

• de afname van tentamens. Deze zijn te raadplegen via de online omgeving van de 

examencommissie onder regels besluiten en aandachtspunten, via het toetsbeleidsplan 

en via de onderwijsbeschrijvingen in de OER van dit opleidingsstatuut.  

• de beoordeling en vaststelling van de uitslag van tentamens. Deze zijn te raadplegen via 

artikel 3.3 van dit reglement, de online omgeving van de examencommissie onder 

regels besluiten en aandachtspunten, via het toetsbeleidsplan en via de 

onderwijsbeschrijvingen in de OER van dit opleidingsstatuut. 

  

Artikel 3.3 Het borgen van de kwaliteit van het examen  
1. De examencommissie borgt de kwaliteit van de examens. Zij stelt hiertoe beleid vast en 

handelt daarnaar.   

2. De examencommissie onderzoekt regelmatig of het geheel van de tentamens alle beoogde 

eindkwalificaties toetst. 

3. De examencommissie stelt vast of de student beschikt over de kennis, inzicht en 

vaardigheden en eventueel attitude, zoals beschreven in de OER, die noodzakelijk zijn voor 

het verkrijgen van een graad. Tevens stelt de examencommissie vast of een judicium wordt 

toegekend. Hiervoor hanteert de examencommissie een (afstudeer) protocol dat te 

raadplegen is via de online omgeving van de examencommissie onder regels besluiten en 

aandachtspunten. 

4. De examencommissie is bevoegd ten behoeve van een zorgvuldig besluit tot vaststelling als 
bedoeld in het vorige lid de examinandus een eigen nader onderzoek/tentamen af te nemen. 

5. De examencommissie onderzoekt periodiek het niveau van de eindwerken. De examencommissie 
kan dit onderzoek door andere personen laten uitvoeren, waarna door hen een rapportage aan 
de examencommissie wordt uitgebracht. 

6. De examencommissie gaat oneigenlijke toekenning van studiepunten of onthouding ervan 

door examinatoren op de volgende wijze tegen: 

- Het deeltentamen en het antwoordmodel worden gemaakt en geëvalueerd door 2 

examinatoren of er wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier behorend 

bij de OWE beschrijving (hfst 9 OER).  

- Het deeltentamen wordt beoordeeld aan de hand van het antwoordmodel. 

- De Toetscommissie toetst steekproefsgewijs deeltentamens met het bijbehorende 

antwoordmodel. Bij twijfel wordt het deeltentamen beoordeeld door de 

examencommissie. 

- De beoordeling van een deeltentamen en het vaststellen van het cijfer ervan geschiedt 

volgens de beoordelingscriteria beschreven in de OWE (hfst 9 OER), door de 

aangewezen examinator(en). 

- Het tentamencijfer wordt automatisch door het cijfersysteem uitgerekend volgens de 

weging zoals omschreven in het toetsprogramma.  
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Artikel 3.4 Het borgen van kwaliteit van de organisatie en procedures rondom tentamens 

en examens  
1. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de 

organisatie en procedures rondom tentamens en examens. 

2. De examencommissie ziet toe op de naleving van de richtlijnen en aanwijzingen over de 

afname van tentamens zoals opgenomen in de regeling Tentamenbureau en in artikel 3.2 

lid 3. De examencommissie heeft hiervoor periodiek overleg met het tentamenbureau en 

indien noodzakelijk met het instellingsbestuur.  

 

Artikel 3.5. Externe validering van examenkwaliteit  

De examencommissie draagt zorg voor externe validering van de examenkwaliteit door het 

bevorderen van:   

• opleidings-/instituutsoverstijgende toetsing;  

• het hanteren van een gezamenlijk protocol t.b.v. de beoordeling van eindwerkstukken;  

• de inzet van externe deskundigen bij het opstellen van tentamens en 

beoordelingsprocedures;  

• de inzet van externe deskundigen bij het beoordelen van tentamenresultaten;  

• de inzet van externe toezichthouders om de kwaliteit van de beoordeling van de 

eindwerkstukken te bewaken; 

 

Paragraaf 4: Aanwijzen en deskundigheid examinatoren  
  

Artikel 4.1 Aanwijzen en deskundigheid van examinatoren   
1. Voor de constructie, het afnemen en de beoordeling van tentamens alsmede het vaststellen 

van de uitslag daarvan wijst de examencommissie (externe) examinatoren aan. Indien er 

meerdere examinatoren voor een (deel)tentamen zijn wijst de examencommissie ook 

hoofdexaminatoren aan.  

2. (Hoofd)examinatoren zijn - afhankelijk van hun rol in het toetsproces - deskundig in het 

vakgebied en beschikken over onderwijskundige kennis en vaardigheden wat betreft het 

opstellen van toetsen, het vaststellen van beoordeelwijze en -norm, het organiseren van 

toetsing en het kunnen analyseren van de toetsresultaten op basis van richtlijnen en criteria 

voor betrouwbare, valide en transparante toetsing en beoordeling. Voor examinatoren van 

schriftelijke toetsen bij de Engelstalige Life Sciences variant van de opleiding Biologie en 

Medisch Laboratorium onderzoek of andere schriftelijke toetsen die in het Engels worden 

afgenomen, geldt dat zij minimaal beschikken over het Cambridge certificaat C1 (CAE) of de 

Engelse taal beheersen op een gelijkwaardig niveau. Voor het beoordelen van 

beroepsproducten en praktijk is een minimale beheersing van de Engelse taal vereist 

vergelijkbaar met het Cambridge certificaat B2.  

3. De examencommissie ziet er op toe dat de examinatoren voldoende deskundig zijn. De 

examencommissie verzoekt de instituutsdirectie waar nodig maatregelen te treffen om de 

deskundigheid van examinatoren te bevorderen.   



Om de deskundigheid van de (hoofd)examinatoren te waarborgen, gebruikt de examencommissie een 
profielschets en hanteert deze bij het aanwijzen van de examinatoren. De profielschetsen zijn te 
raadplegen via de online omgeving over Roosterzaken:  
https://work.han.nl/sites/InstituutABC/SitePages/Roosterzaken.aspx 

- Docenten kunnen aangewezen worden examinator van schriftelijke toetsen en 1e 

examinator van afstudeeropdrachten indien zij minimaal één jaar in dienst zijn en 

minimaal de Basis Kwalificatie Examens (BKE), de cursus Pedagogisch/Basis-Didactische 

Bekwaamheid (PDB/BDB) of Basis kwalificatie onderwijs (BKO) hebben behaald of een 

gelijkwaardige opleiding. Voor 1e examinator van het afstudeerproject geldt tevens dat hij 

een relevante Master opleiding moet hebben afgerond.  

- Docenten die nog niet één jaar in dienst zijn en/of (externe) docenten die niet voldoen 

aan de profielschets voor examinatoren mogen alleen onder supervisie van een 

examinator die beschikt over onderwijskundige kennis en vaardigheden schriftelijke 

toetsen opstellen en beoordelen. 

- Docenten kunnen aangewezen worden als 1e examinator van de stage indien zij minimaal 

1 jaar in dienst zijn en een relevante Bachelor opleiding hebben afgerond. Docenten 

kunnen in het eerste jaar in dienst alleen worden aangewezen als 2e examinator van de 

stage.  

- Docenten kunnen worden aangewezen als 2e examinator van het afstudeerproject indien 

zij minimaal 1 jaar in dienst zijn en een relevante Master opleiding hebben afgerond.   

4. Examinatoren worden aangewezen voor een of meer specifieke opleidingsonderdelen 

(eenheid van leeruitkomsten, onderwijseenheid, (deel) tentamen, fase, vakgebied) en voor 

een specifieke periode.   

5. De examencommissie informeert examinatoren over hun aanwijzing en de gehanteerde 

profielschets.   

6. Examinatoren en overige betrokkenen kunnen zo nodig door de examencommissie worden 

gehoord en verstrekken de commissie de gevraagde inlichtingen en/of adviezen.   

7. Examinatoren moeten desgevraagd de examencommissie kunnen voorzien van materiaal aan 

de hand waarvan de toetskwaliteit en de beoordelingswijze en -resultaten beoordeeld kunnen 

worden (zoals: leerdoelen, toetsplan, toetsmatrijs, een antwoordmodel, beoordelingsschema, 

beoordelingscriteria bij opdrachten, het tentamen en/of de opdracht(en) zelf, de 

toetsresultaten en een analyse daarvan).   

8. De examencommissie kan de aanwijzing van een examinator intrekken wanneer deze niet - of 

niet meer - aan de gestelde deskundigheidseisen voldoet.   

  

 

Paragraaf 5: Nadere regels m.b.t. beslissingen aangaande individuele studenten  
  

Artikel 5.1. OER als kaderstellend document  
In de OER zijn kaderstellende bepalingen vastgelegd met betrekking tot (deel)tentamens, 

minoren, beoordelingscriteria, vrijstellingen, leerwegonafhankelijke (deel)tentamens, beheersing 

van de Nederlandse taal, uitbreiding van de studielast, studieadviezen en studeren met een 

functiebeperking, chronische ziekte of met een andere bijzondere gesteldheid zoals 

zwangerschap.   
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Artikel 5.2. Nadere regels m.b.t. vrijstelling van (deel)tentamens 

1. De procedure voor de aanvraag van en verlening van vrijstelling(en)  is als volgt: 

- De student dient een schriftelijk verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een 
(deel)tentamen / (deel)toets en/of het afleggen van een 
leerwegonafhankelijk(e)(deel)tentamen / (deel)toets - inclusief het bijbehorende 
bewijsmateriaal - rechtstreeks in bij de examencommissie.  

- De examencommissie kan zich bij haar besluitvorming over het verzoek laten adviseren 
door een examinator dan wel een externe deskundige.  

- De examencommissie beslist binnen 20 werkdagen over het ingediende verzoek en deelt dit 
gemotiveerd schriftelijk aan de student mede. 

- Indien de vrijstelling is verleend of het leerwegonafhankelijk tentamen met een voldoende 
of hoger is beoordeeld, zorgt de examencommissie voor registratie van de verleende 
vrijstelling of de behaalde beoordeling in het geautomatiseerde 
studenteninformatiesyteem.  

2. Aanwijzingsbesluiten waarin een of meer vrijstellingen in het vooruitzicht worden gesteld 

voor speciale doelgroepen (bijvoorbeeld in het kader van een verkorte route) zijn te vinden in 

bijlage 3. 

 

Artikel 5.3. Nadere regels m.b.t. studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of 

met een andere bijzondere gesteldheid zoals zwangerschap.   

1. Indien de student vraagt om voorzieningen die niet standaard zijn geregeld legt de 
studieloopbaanbegeleider het verzoek van de student ter goedkeuring, indien het om 
tentaminering en examinering gaat, voor aan de examencommissie. 

2. De senior studieloopbaanbegeleider adviseert de examencommissie over deze aanvraag, draagt 
zorg voor de communicatie met het onderwijsbureau in verband met de realisatie van de te treffen 
maatregelen en ziet er op toe dat de met de examencommissie overeengekomen extra bijzondere 
voorzieningen effectief worden uitgevoerd.  

  

Artikel 5.4. Nadere regels m.b.t. vrije minoren 
1. De examencommissie ontvangt van de student bewijsstukken van de met goed gevolg 

afgelegde tentamens van de door de examencommissie goedgekeurde tentamens 

behorende bij een vrije minor. Deze bewijsstukken kunnen bestaan uit een certificaat, een 

verklaring of andere documenten waaruit blijkt dat het goedgekeurde tentamen met goed 

gevolg is afgelegd. 

2. De bewijsstukken worden door de examencommissie gearchiveerd.  

3. Nadat de bewijsstukken door de examencommissie ontvangen zijn, wordt de kwalificatie 

voor het tentamen of de tentamens behorende bij de vrije minor door de examencommissie 

vastgelegd in het studenteninformatiesysteem van de HAN.  

 

Artikel 5.5. Nadere regels m.b.t. Bachelorexamen 
1. Studenten die willen slagen voor het Bachelorexamen schrijven zich via Insite daarvoor online in. 

Daarnaast controleert de examencommissie na de deadline cijferinvoer of er nog meer studenten 



zijn die in aanmerking komen voor het Bachelor examen, maar zich niet hebben ingeschreven. Deze 

studenten zullen ook besproken worden in de eerstvolgende examenvergadering. 

 

Paragraaf 6: Onregelmatigheid en fraude bij (deel)tentamens 
  

Artikel 6.1. Definitie van onregelmatigheid en fraude  
1. Onder onregelmatigheid wordt verstaan: “elk handelen of nalaten van een betrokkene 

waardoor bewust of onbewust een onjuiste indruk wordt gewekt van de kennis, inzicht en 

vaardigheden en zo aan de orde attitude van zichzelf of  van een of meer andere 

betrokkenen.”   

2. Onder fraude wordt verstaan: “elk handelen of nalaten waarvan betrokkene wist of behoorde 

te weten dat dit handelen of nalaten het op de juiste wijze vormen van een oordeel over zijn 

of andermans kennis, inzicht en vaardigheden en zo aan de orde attitude geheel of 

gedeeltelijk onmogelijk maakt en/of het opzettelijk beïnvloeden door betrokkene van 

(onderdelen van) het tentamen- of vrijstellingsverleningsproces met als doel het resultaat van 

het (deel)tentamen of vrijstellingsbesluit te beïnvloeden of met als doel een ander resultaat 

uit het (deel)tentamen of vrijstellingsverzoek te verkrijgen.”   

3. Onder onregelmatigheid c.q. fraude wordt in ieder geval begrepen:   

a) het bewust of onbewust als eigen werk opnemen in een portfolio en/of als eigen 

(groep)werk presenteren c.q. inleveren van (groep)werk (zoals scriptie, werkstuk, 

opdracht, of ander ter beoordeling in te leveren schriftelijk stuk) dat geheel of 

gedeeltelijk is overgenomen en/of door de student ongeoorloofd met een of meer 

andere(n) is gemaakt. Hieronder vallen ook de volgende regels;  

i het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder 

voldoende bronverwijzingen;   

ii het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens 

of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding;   

iii het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens 

of een bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk van een andere auteur is 

overgenomen, zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen;   

iv het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst 

voor opdrachten van andere tentamenonderdelen;   

v het indienen van of andersoortige schriftelijke stukken die verworven zijn 

van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand 

anders zijn geschreven.  

vi het niet of nauwelijks hebben meegewerkt aan een (groeps)opdracht, 

terwijl de student zelf of via een ander zijn naam onder het (groeps)werk heeft 

geplaatst. 

b) het bekend maken of zich in kennis stellen van tentamenvragen en/of –antwoorden 

voorafgaand aan, tijdens en/of na het afnemen van het tentamen;  

c) het op enige wijze verlenen van hulp of steun aan een medestudent als gevolg waarvan 

een onjuiste indruk van de kennis, inzicht en/of vaardigheden van de student wordt 

gewekt;  



d) het hulp of steun zoeken en/of verkrijgen van een medestudent of een ander als gevolg 

waarvan een onjuiste indruk van de kennis, inzicht en/of vaardigheden van de student 

wordt gewekt; 

e) het binnen handbereik hebben van niet- toegestane hulpmiddelen tijdens het 

tentamen;  

f) het tijdens de toetsing gebruiken van toegestane hulpmiddelen waarin niet-toegestane 

aantekeningen en/of toevoegingen voorkomen (bijgeschreven of op losse blaadjes);  

g) het zonder uitdrukkelijke toestemming verlaten van de tentamenlocatie en in die 

locatie terug te keren tijdens het tentamen;  

h) het verlaten van de tentamenlocatie met een (deel van het) gemaakte tentamen, ook 

wanneer deze uitwerking vervolgens wordt aangeboden aan de surveillant of diens 

plaatsvervanger;   

i) het aanbrengen van wijzigingen in de bij de examinator ingeleverde of reeds door de 

examinator beoordeelde schriftelijke tentamens. 

j) het maken van een tentamen onder de naam van een ander dan wel dit laten doen;  

k) het overtreden van regels voor inzage  in en nabespreking van beoordeeld 

tentamenwerk;  

l) al die overige zaken of voorvallen die als zodanig door de voorzitter van de 

examencommissie worden benoemd.   

  

Artikel 6.2. Inbeslagname bewijsmateriaal  
In geval van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid of fraude zijn de 

examencommissie, (hoofd)examinator en degenen, die namens het instellingsbestuur betrokken 

zijn bij het tentamen/de integrale toets, bevoegd tot inbeslagname van enig materiaal dat kan 

dienen als bewijs van de onregelmatigheid of fraude. Uiterlijk nadat de beslissing van de 

examencommissie als bedoeld in artikel 6.5 onherroepelijk is geworden, retourneert de 

examencommissie het materiaal aan de betrokkene.   

  

Artikel 6.3 Maatregelen bij onregelmatigheid, respectievelijk fraude  
1. Indien een student zich ten aanzien van enig deel van het (deel)tentamen aan enige 

onregelmatigheid of fraude heeft schuldig gemaakt, kan de examencommissie een of meer 

van de volgende maatregelen treffen:   

a) het geven van een schriftelijke waarschuwing;  

b) het geven van een schriftelijke berisping;  

c) het ongeldig verklaren van een afgenomen tentamen en het tentamenresultaat waarvan 

de examencommissie de kwaliteit door deze onregelmatigheid of fraude niet kan 

garanderen. Het ongeldig verklaren van een afgenomen tentamen leidt tot 

tentamenresultaat 0;  

d) het onthouden van het getuigschrift aan de student (indien de onregelmatigheid of fraude 

eerst na afloop van een toetsing wordt ontdekt);   



e) bepalen dat het getuigschrift slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwde toetsing op 

een door de examencommissie te bepalen wijze, datum en tijd (indien de 

onregelmatigheid of fraude eerst na afloop van een toetsing wordt ontdekt);  

f) intrekking van het getuigschrift nadat dit is uitgereikt (indien de ernstige vorm van fraude 

eerst na afloop van het uitreiken van het getuigschrift wordt ontdekt).  

2. Bij onregelmatigheid of fraude kan de examencommissie besluiten tot ontzegging van 

deelname aan één of meer tentamens voor de termijn van ten hoogste één jaar.   

3. Bij een ernstige vorm van fraude kan de examencommissie het College van Bestuur 

voorstellen de inschrijving voor de opleiding van betrokkene definitief te beëindigen.   

4. Indien een afgenomen tentamen volgens de examencommissie niet voldoet aan de 

kwaliteitscriteria voor toetsing als gevolg van een onregelmatigheid of fraude gepleegd door 

een ander dan de student, dan kan de examencommissie besluiten om (een deel van) het 

tentamen en/of het tentamenresultaat ongeldig te verklaren. Het ongeldig verklaren van een 

afgenomen tentamen leidt tot vervallen van of het niet toekennen van een 

tentamenresultaat. Aan getroffen studenten wordt een vervangende gelegenheid geboden 

het desbetreffende (deel van het) tentamen af te leggen.  

 

Artikel 6.4. Horen student, melder en (eventueel) een of meer relevante derden   
1. De examencommissie deelt onverwijld, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk, 

aan de student mede dat er een melding van een onregelmatigheid of fraude bij een 

tentamen hem betreffende is ontvangen. 

2. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord alvorens er een 

definitief besluit wordt genomen.   

3. Indien de student wenst te worden gehoord, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken en wel 

binnen 8 werkdagen na dagtekening van het schrijven waarin de student over de mogelijkheid 

tot horen is geïnformeerd.   

4. De student wordt gehoord uiterlijk 10 werkdagen nadat het verzoek daartoe is ontvangen.   

5. De examencommissie kan,  de melder en eventueel een of meer derden horen alvorens zij een 

definitief besluit neemt over de onregelmatigheid of fraude.   

6. Voordat het horen plaatsvindt wordt de student erop gewezen, dat hij niet verplicht is tot 

antwoorden op de door de examencommissie gestelde vragen. 

7. Eventueel door de student meegebrachte derden mogen niet worden geweigerd. Zij mogen 

als toehoorder bij het horen aanwezig zijn.    

  

Artikel 6.5 Bekendmaking besluit  

1. Indien de student niet binnen 8 werkdagen na dagtekening van het schrijven waarin de 

student over de mogelijkheid tot horen werd geïnformeerd, schriftelijk heeft gereageerd, 

gaat de examencommissie ervan uit dat de student niet gehoord wenst te worden. De 

examencommissie informeert de student binnen 10 werkdagen na het verstrijken van deze 

termijn schriftelijk over het genomen besluit dan wel voorstel/advies aan het College van 

Bestuur. 



2. Indien de student, melder en/of een of meer relevante derden zijn gehoord, informeert de 

examencommissie de student binnen 10 werkdagen na het horen schriftelijk over het 

genomen besluit dan wel een voorstel/advies aan het College van Bestuur.   

 

Paragraaf 7: Getuigschrift en diplomasupplement  
  

Artikel 7.1. OER als kaderstellend document 
1. In de OER zijn in hoofdstuk 3 en 8 kaderstellende bepalingen vastgelegd op het gebied van 

eenheden van leeruitkomsten/onderwijseenheden1, tentamens en getuigschriften.   

2. De examencommissie maakt gebruik van de door het College van Bestuur vastgelegde formats 

voor getuigschriften, diplomasupplementen en certificaten (CvB-besluit 2018/1328) en gaat 

daarbij uit van de uitgangspunten en werkwijzen omtrent de uitreiking zoals geformuleerd in 

de toelichting bij dit besluit.  

3. Nadat de examencommissie heeft vastgesteld dat het bachelorexamen met goed gevolg is 

afgelegd, kan een student een verzoek indienen om eerder dan op de vastgestelde momenten 

zijn getuigschrift overhandigd te krijgen. De examencommissie willigt dit verzoek in, waarbij 

een student rekening moet houden met een verwerkingstermijn van minimaal 10 werkdagen. 

 

 

  Artikel 7.2 Getuigschriftvertaling 
 
Voor vertalingen kunnen afgestudeerden zich wenden tot een beëdigd tolk/vertaler (zie: 
www.ngtv.nl). 
Alle kosten voor de vertalingen zijn voor rekening van de student. 

 

 

Paragraaf 8: Jaarverslag examencommissie  
  

Artikel 8.1. Jaarlijkse rapportage examencommissie en faculteitsdirectie  
1. De examencommissie stelt jaarlijks, in de maand november, een verslag op van haar 

werkzaamheden over het voorgaande studiejaar en stuurt dit naar de faculteitsdirectie.   

2. De examencommissie maakt gebruik van de handreiking voor het jaarverslag.   

3. De betrokken instituutsdirectie ontvangt een afschrift van het jaarverslag.  

  

Paragraaf 9: Slotbepalingen  
  

                                                           
1 Lees hier ‘eenheden van leeruitkomsten’ voor modules in het experiment en  lees ‘onderwijseenheden’ voor modules die nog niet vallen onder het 

experiment of voor de voltijdse opleidingsvariant.  

 

http://www.ngtv.nl/


Artikel 9.1. Onvoorziene omstandigheden  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin een onmiddellijke beslissing noodzakelijk 

is, beslist, zo dit tot de bevoegdheden van de examencommissie behoort, de voorzitter van de 

examencommissie. Zijn beslissing deelt hij zo spoedig mogelijk mee aan de belanghebbenden bij 

de beslissing.   

  

Artikel 9.2 Klacht en beroep inzake beslissingen en handelswijzen van een 

examencommissie  
1. Tegen een besluit van de examencommissie of een examinator kan een student binnen 6 

weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de 

Examens. De procedure staat vermeld in de ‘Regeling rechtsbescherming besluiten het 

onderwijs betreffende (COBEX)’ van het studentenstatuut HAN. 

2.    

Elk  besluit van de examencommissie of individuele examinator bevat een rechtsmiddelenclausule. In 

deze clausule is ten minste het volgende opgenomen:   

a. het is mogelijk binnen zes weken na dagtekening van het desbetreffende besluit in beroep te 

worden gegaan;  

b. het beroep kan worden ingediend bij het College van Beroep voor de Examens;   

c. de juiste en actuele adresgegevens van het College van Beroep voor de Examens.  

d. een verwijzing - voor meer informatie - naar de ‘regeling rechtsbescherming besluiten het 

onderwijs betreffende’ van het studentenstatuut HAN.   

 

3. Indien een student een klacht wil indienen tegen een examinator of examencommissielid, 

dan wordt verwezen naar de procedure zoals vermeld in het reglement ‘Klachten’ van het 

studentenstatuut HAN.   

4. Indien een klacht of beroep een lid van de examencommissie betreft, neemt dit 

examencommissielid niet namens de examencommissie deel aan de behandeling van de klacht of 

het beroep. 

  

Artikel 9.3 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging   
1. Dit reglement is vastgesteld door de examencommissie ITBC op 26 april en treedt in werking 

met ingang van 1 september 2019 

2. Het reglement is ter vervanging van het reglement examencommissie ITBC dat is vastgesteld 

op 25 mei 2018. 

3. Dit reglement wordt bekendgemaakt aan de studenten en de medewerkers van opleiding(en) 

genoemd in artikel 1.2. lid 3 van dit reglement door opname in het Opleidingsstatuut.   

4. Wijzigingen van dit reglement worden door de betreffende examencommissie bij afzonderlijk 

besluit vastgesteld. Wijzigingen gedurende het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats 

indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van studenten.   

5. Wijzigingen van dit reglement kunnen voor de student geen nadelige uitwerking hebben op 

eerder genomen besluiten van de examencommissie, die krachtens dit reglement zijn 

genomen.    



  

Nijmegen, 26 april 2019 

  

Namens de examencommissie N. F. J. van Stipdonk, voorzitter 

  



Bijlage 1: Door examencommissie gemandateerde taken  
Overzicht van de door de examencommissie gemandateerde taken (door examencommissie – 

mandaatgever - genomen mandaatsbesluit(en)).  

 Door examencommissie gemandateerde taken  

Gemandateerd orgaan of 
functie of specifieke taak 
van de gemandateerde 
medewerker 

1 
aan een student al dan niet goedkeuring verlenen om een Vrije 
Minor, zijnde een minor van een andere HBO instelling of 
universiteit, te volgen 

dagelijkse commissie 
bestaande uit voorzitter 
en (vice-) secretaris 
 

2 

in afwijking van de hoofdregel een student toegang verlenen tot het 
afleggen van tentamens 
van het afsluitend examen, voordat het propedeutisch examen met 
goed gevolg is 
afgelegd 

3 
beslissen over de afhandeling van onregelmatigheden bij 
deeltentamens. 

4 
opstellen van een minnelijke schikking/afwijzing bij bezwaren van 
studenten ingediend bij 
het college van beroep voor de examens. 

5 beslissen op individuele vrijstellingsverzoeken van studenten 

6 
beslissen op verzoeken m.b.t. bijzondere leerroutes en 
leerwegonafhankelijke tentamens 

7 

aan examinatoren nadere richtlijnen en aanwijzingen geven met 
betrekking tot de beoordeling 
van degene die het tentamen/de integrale toets aflegt en met 
betrekking tot de 
vaststelling van de uitslag van de tentamens 

8 
beslissen om een student een extra (derde) gelegenheid te bieden 
tot het afleggen van 
een tentamen/integrale toets 

9 beslissen of de student toegang heeft tot een tentamen 

10 
beslissen over de aanvraag van (sr) slb-er (namens student) over 
extra tentamenfaciliteiten 
(betrekking hebbende op het afleggen van tentamens) 

11 beslissen op andere speciale verzoeken van studenten 

12 vaststellen van slaagoverzichten 

13 de kwaliteit van tentamens continue te bewaken en te bevorderen. 

Toetscommissie ITBC 
14 

de deskundigheid van examinatoren continue te bewaken en te 
bevorderen.  
 

15 

Het horen van een student voordat aan de student een negatief 
bindend studieadvies wordt uitgebracht 
door de examencommissie. Het gehoorde wordt aan de 
examencommissie gecommuniceerd tijdens de 

Studieloopbaanbegeleider 



examenvergadering van de propedeuse wanneer de studieadviezen 
worden vastgesteld. 

16 

Het verlenen van toestemming aan een student voor het volgen van 
een gecertificeerde HAN-minor. De lijst van reeds door de 
examencommissie goedgekeurde HAN-minoren die goedgekeurd 
mogen worden is te vinden op #OnderwijsOnline onder content – 
ITBC minoren. 

 

Nota bene:  

- Het mandaat blijft geldig behoudens intrekking door de examencommissie en zolang 

gemandateerde persoon in dienst is van de HAN en de hierboven genoemde specifieke taak 

verricht.  

- Tenzij expliciet anders vermeld zijn gemandateerden niet bevoegd tot ondermandatering.  

 

Nijmegen 26 april  

 

Examencommissie N. F. J. van Stipdonk, voorzitter 

 

 

  



Bijlage 2: Door of namens het instellingsbestuur aan de examencommissie 

gemandateerde taken  
Overzicht van aan de examencommissie gemandateerde taken.  

 Aan de examencommissie gemandateerde taken  

1 Het verlenen van de graad Bachelor of Science 

2 

Het geven van vrijstelling voor het hebben van het propedeutisch getuigschrift, 
respectievelijk 
het afleggen van het propedeutisch examen op grond van één of meer andere/ 
gelijkwaardige diploma's. 

3 
Het uitbrengen van het studieadvies in de propedeutische fase. Uitzondering hierop is het 
bindend negatief studieadvies. 

4 

Het op schriftelijk verzoek van een student en/of de directie van een universitaire 

masteropleiding verklaren dat de student ingeschreven staat bij de betreffende hbo-

Bachelor opleiding en de verwachting wanneer deze student het afsluitend examen van 

deze opleiding met goed gevolgd zal hebben afgelegd. 
5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

Nota bene:  

- Het mandaat blijft geldig behoudens intrekking en zolang gemandateerde in dienst is van de HAN 
en de hierboven genoemde specifieke taak verricht. 

- Tenzij expliciet anders vermeld zijn gemandateerden niet bevoegd tot ondermandatering. 

  



Bijlage 3: Voor recht op specifieke vrijstelling(en) aangewezen eerder behaalde 

(deel)tentamens, certificaten en andere verklaringen, diploma’s en getuigschriften   

 

Besluit verkorte leerroute MLO 2019-2020 
 

Voor het academisch jaar 2019-2020 heeft de examencommissie van het Insituut Toegepaste 

Biowetenschappen en Chemie besloten dat studenten met een MLO diploma mogen deelnemen aan 

een verkorte route. Studenten zijn niet verplicht voor de verkorte route te kiezen, zij kunnen ook kiezen 

voor het vierjarige traject.  

De examencommisie verleent de studenten die deelnemen aan de verkorte route bij inschrijving 

toegang tot het afleggen van een of meerdere onderdelen van het afsluitend examen, voordat zij het 

propedeutisch examen van de gekozen opleiding met goed gevolg hebben afgerond. 

Op het moment dat studenten met een MLO diploma instromen in het verkorte programma krijgen zij 
vrijstelling voor de tentamens behorend bij de OWE’s BMC2a, BMC2b, BMC2c.  
 
Studenten die deelnemen aan de verkorte route voldoen aan de eisen gesteld voor het propedeutisch 
examen als zij aan kunnen tonen dat BMC1/LS1 is afgerond en de beroepstaken van OWE3 en OWE4 
(BM3KPT/LS3KPT/C3KPT en BM4KPT/LS3KPT/C3KPT), inclusief de algemene hbo-competenties, op 
niveau 1 beheersen door het behalen van de tentamens behorend bij: 

a. OWE3 en OWE4.  
of 

b. OWE BM5A2 of BM6A2 (beroepscompetenties semester2) 
en 
OWEBM5B (Moleculair en biochemisch onderzoek praktijk) of OWE BM6B (Interactie tussen 
mens plant en micro-organisme praktijk) 
en 
OWE BM5C (Moleculair en biochemisch onderzoek theorie) of OWE BM6C (Interactie tussen 
mens plant en micro-organisme theorie) uit het tweede jaar van de opleiding Biologie en 
Medische Laboratoriumonderzoek (niveau 2).  
 
Na het behalen van BM5A2/BM6A2 en BM5C/BM6C wordt vrijstelling gegeven voor BM3K, 
BM3T en BM4K, BM4T. Na het behalen van BM5B/BM6B wordt vrijstelling gegeven voor BM3P 
en BM4P.  

of 
c. OWE C6K, C6-8Po (of C5-7Po), C6T (of C8T) en OWE C5K, C5-7Pa (of C6-8Pa), C5T uit het tweede 

jaar van de voltijd opleiding chemie (niveau 2) en de algemene hbo-competenties niveau 1. OWE 
C6K geeft vrijstelling voor C3K, C6-8Po (of C5-7Po) geeft vrijstelling voor C3P en C6T (of C8T) 
geeft vrijstelling voor C3T. OWE C5K geeft vrijstelling voor C4K, C5-7Pa (of C6-8Pa) geeft 
vrijstelling voor C4P en C5T en de hbo-competentiekaart geeft vrijstelling voor C4T. 

of 

d. Module A (niveau 2),  de algemene hbo-competenties niveau 1, en BKCH (of BMC1) van de 

deeltijd opleiding chemie. 



BMC2a, BMC2b, BMC2c zijn introductie courses waarin basistheorie en basisvaardigheden worden 

behandeld. Deze basistheorie en vaardigheden zijn reeds aan de orde geweest op het MLO. 

Een vergelijking van de compenties van de propedeutische fase (niveau 1) in het competentieprofiel van 

de opleiding Chemie of de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek laat zien dat de 

competentieontwikkeling in OWE 3 en OWE 4 een vervolg is op de competentieontwikkeling in OWE 2, 

zowel qua knowledge als qua skills. In het document 'Relatie competenties-deeltentamens niveau I' die 

is gemaakt voor zowel de opleiding Chemie als de opleiding Biologie en Medisch Laboratorium-

onderzoek, is zichtbaar gemaakt dat de competenties met bijbehorende indicatoren van niveau 1 die 

getoetst worden in OWE 2(a, b en c) ook worden getoetst in OWE 3 en/of 4 van de opleiding Chemie of 

de opleiding Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek. 

Een vergelijking van de competenties op niveau 1 en niveau 2 in het competentieprofiel van de 

opleiding Chemie en de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek laat zien dat de 

competentie ontwikkeling in het tweede leerjaar (niveau 2) die van het eerste leerjaar (niveau 1) dekt. In 

de documenten 'Relatie competenties-deeltentamens niveau I' en 'Relatie competenties-deeltentamens 

niveau II', die zijn gemaakt voor zowel de opleiding Chemie als de opleiding Biologie en Medisch 

Laboratorium-onderzoek, is zichtbaar gemaakt dat alle competenties met hun bijbehorende indicatoren 

op niveau 1  en niveau 2 worden getoetst in de  deeltentamens van respectievelijk leerjaar 1 en leerjaar 

2.  

Op basis hiervan heeft de examencommissie besloten dat voor een student met een MLO diploma geldt 

dat als hij kan aantonen dat hij een tentamen behorend bij een OWE op een hoger niveau (niveau 2) 

heeft gehaald, hij daarmee tevens heeft aangetoond dit tentamen behorend bij een OWE op een lager 

niveau (niveau 1) te beheersen.  

Deze regeling voor studenten met een MLO diploma is opgesteld omdat jarenlange ervaring heeft 

geleerd dat indien deze studenten aan de voorwaarden (zie boven) voldoen het door de extra bagage 

aan kennis en vaardigheden opgedaan tijdens hun MLO opleiding goed mogelijk is om de OWE's uit het 

tweede jaar te behalen zonder eerst de OWE's van het eerste jaar gedaan te hebben. Mocht deelname 

aan de verkorte route toch te moeilijk blijken, dan is terugstroom naar het eerste studiejaar en 

deelname aan OWE3 en OWE4 in semester 2 mogelijk. 

 

 

Nijmegen, 26 april 2019 

 

N. F. J. van Stipdonk, Voorzitter Examencommissie ITBC 

 

Besluit verkorte leerroute VWO, HBO of WO 2019-2020 
Voor het academisch jaar 2019-2020 heeft de examencommissie van het Instituut Toegepaste 

Biowetenschappen en Chemie besloten dat studenten met een VWO diploma mogen deelnemen aan 



een verkorte route. Ook studenten met behaalde onderdelen bij een verwante HBO of WO opleiding 

mogen deelnemen aan deze verkorte route. Studenten zijn niet verplicht voor de verkorte route te 

kiezen, zij kunnen ook kiezen voor het vierjarige traject.  

De examencommissie verleent de studenten die deelnemen aan de verkorte route bij inschrijving 

toegang tot het afleggen van een of meerdere onderdelen van het afsluitend examen, voordat zij het 

propedeutisch examen van de gekozen opleiding met goed gevolg hebben afgerond. 

Op het moment dat studenten met een VWO diploma instromen in het verkorte programma krijgen zij 
vrijstelling voor het deeltentamen labrekenen (BMC1-Klab) bij een kwalificatie 7 of meer voor 
scheikunde op het VWO diploma en vrijstelling voor het deeltentamen wiskunde (BMC1-Kwis) bij een 
kwalificatie 7 of meer voor wiskunde B op het VWO diploma. Voor studenten met een HBO of WO 
opleiding geldt dat de examencommissie beoordeeld of de behaalde tentamens bij de verwante 
opleiding leiden tot vrijstelling van de deeltentamens labrekenen en/of wiskunde. 
 
Studenten die deelnemen aan de verkorte route voldoen aan de eisen gesteld voor het propedeutisch 
examen als zij aan kunnen tonen dat BMC1/LS1 is afgerond en de beroepstaken van OWE3 en OWE4 
(BM3KPT/LS3KPT/C3KPT en BM4KPT/LS3KPT/C3KPT), inclusief de algemene hbo-competenties, op 
niveau 1 beheersen door het behalen van de tentamens behorend bij: 
 

a. OWE3 en OWE4. Na het afronden van OWE3 en OWE4 wordt vrijstelling verleend voor OWE 
BMC2a, OWE BMC2b en OWE BMC2c 

 
of 
 

b. OWE BM5A2 of BM6A2 (beroepscompetenties semester2) 
en 
OWEBM5B (Moleculair en biochemisch onderzoek praktijk) of OWE BM6B (Interactie tussen 
mens plant en micro-organisme praktijk) 
en 
OWE BM5C (Moleculair en biochemisch onderzoek theorie) of OWE BM6C (Interactie tussen 
mens plant en micro-organisme theorie) uit het tweede jaar van de opleiding Biologie en 
Medische Laboratoriumonderzoek (niveau 2). 
 
Na het behalen van BM5A2/BM6A2 en BM5C/BM6C wordt vrijstelling gegeven voor BM3K, 
BM3T en BM4K, BM4T. Na het behalen van BM5B/BM6B wordt vrijstelling gegeven voor BM3P 
en BM4P. Na het afronden van OWE3 en OWE4 wordt vrijstelling verleend voor OWE BMC2a, 
OWE BMC2b en OWE BMC2c. 

of 
c. OWE C6K, C6-8Po (of C5-7Po), C6T (of C8T) en OWE C5K, C5-7Pa (of C6-8Pa), C5T uit het tweede 

jaar van de voltijd opleiding chemie (niveau 2) en de algemene hbo-competenties niveau 1. OWE 
C6K geeft vrijstelling voor C3K, C6-8Po (of C5-7Po) geeft vrijstelling voor C3P en C6T (of C8T) 
geeft vrijstelling voor C3T. OWE C5K geeft vrijstelling voor C4K, C5-7Pa (of C6-8Pa) geeft 
vrijstelling voor C4P en C5T en de hbo-competentiekaart geeft vrijstelling voor C4T. Na het 
afronden van OWE3 en OWE4 wordt vrijstelling verleend voor OWE BMC2a, OWE BMC2b en 
OWE BMC2c. 

of 



d. Module A (niveau 2),  de algemene hbo-competenties niveau 1, en BKCH (of BMC1) van de 

deeltijd opleiding chemie. Na het afronden van OWE3 en OWE4 wordt vrijstelling verleend voor 
OWE BMC2a, OWE BMC2b en OWE BMC2c. 

 

Een vergelijking van de leerstof van wiskunde en labrekenen (OWE1) met de inhoud van het 

examenprogramma wiskunde B en scheikunde VWO 2015 laat zien dat vrijstelling van de deeltentamens 

wiskunde en labrekenen gerechtvaardigd is.  

Een vergelijking van de competenties van de propedeutische fase (niveau 1) in het competentieprofiel 

van de opleiding Chemie of de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek laat zien dat de 

competentieontwikkeling in OWE 3 en OWE 4 een vervolg is op de competentieontwikkeling in OWE 2, 

zowel qua knowledge als qua skills. In het document 'Relatie competenties-deeltentamens niveau I' die 

is gemaakt voor zowel de opleiding Chemie als de opleiding Biologie en Medisch Laboratorium-

onderzoek, is zichtbaar gemaakt dat de competenties met bijbehorende indicatoren van niveau 1 die 

getoetst worden in OWE 2(a, b en c) ook worden getoetst in OWE 3 en/of 4 van de opleiding Chemie of 

de opleiding Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek. 

Een vergelijking van de competenties op niveau 1 en niveau 2 in het competentieprofiel van de 

opleiding Chemie en de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek laat zien dat de 

competentie ontwikkeling in het tweede leerjaar (niveau 2) die van het eerste leerjaar (niveau 1) dekt. In 

de documenten 'Relatie competenties-deeltentamens niveau I' en 'Relatie competenties-deeltentamens 

niveau II', die zijn gemaakt voor zowel de opleiding Chemie als de opleiding Biologie en Medisch 

Laboratorium-onderzoek, is zichtbaar gemaakt dat alle competenties met hun bijbehorende indicatoren 

op niveau 1  en niveau 2 worden getoetst in de  deeltentamens van respectievelijk leerjaar 1 en leerjaar 

2.  

Op basis hiervan heeft de examencommissie besloten dat voor een student met een VWO diploma, of 

behaalde tentamens bij een verwante HBO of WO opleiding, geldt dat als hij kan aantonen dat hij een 

tentamen behorend bij een OWE op een hoger niveau (niveau 2) heeft gehaald, hij daarmee tevens 

heeft aangetoond dit tentamen behorend bij een OWE op een lager niveau (niveau 1) te beheersen.  

Deze regeling voor studenten met een VWO diploma is opgesteld omdat jarenlange ervaring heeft 

geleerd dat indien deze studenten aan de voorwaarden (zie boven) voldoen het door de extra bagage 

aan kennis en vaardigheden opgedaan tijdens hun VWO opleiding goed mogelijk is om de OWE's uit het 

tweede jaar te behalen zonder eerst de OWE's van het eerste jaar gedaan te hebben. Mocht deelname 

aan de verkorte route toch te moeilijk blijken, dan is terugstroom naar het eerste studiejaar en 

deelname aan OWE3 en OWE4 in semester 2 mogelijk. 

 

Nijmegen 26 april 2019 

 

N. F. J. van Stipdonk, Voorzitter Examencommissie ITBC 

 



Verkorte leerroute Bonn-Rhein-Sieg 2019-2020 
Voor het academisch jaar 2019-2020 heeft de examencommissie van het Insituut Toegepast 

Biowetenschappen en Chemie besloten dat studenten die de eerste twee jaren van het 3-jarige Bachelor 

programma van de Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hebben afgerond in mogen stromen in het derde 

leerjaar van de Life Science variant van de opleiding Biologie en Medisch Laboratorium onderzoek, 

afstudeerrichting Biomedical Research met een compensatie programma voor de HBO-competenties 

(niveau 2). Zij krijgen tevens de mogelijkheid om door middel van een leerweg onafhankelijk tentamen 

de stage (OWE LS11) te behalen.   

Het compensatieprogramma bestaat uit het volgen van de workshops Professional skills waar 

Conversation and feedback skills en Conflict management aan bod komen en de workshop Applying for 

internships / jobs. Tijdens het SLB programma worden de studenten begeleid bij het schrijven van een 

POP en reflectieverslagen. Als een student al een stageplaats heeft geregeld tijdens zijn studie bij BRS, 

dan kan bij de examencommissie vrijstelling aangevraagd worden voor de workshop Applying for 

internships/jobs.  

Het compensatieprogramma is voldoende afgerond als de student 

- 2 voldoende beoordelingen heeft op de HBO-kaart (LS5A2-HBO of LS6A2-HBO) voor voorzitter 
inclusief agenda. 

- 2 voldoende beoordelingen heeft op de HBO-kaart (LS5A2-HBO of LS6A2-HBO) voor notulen. 
- 2 POPs heeft geschreven, een aan het begin en een aan het einde van het eerste semester.  
- 2 functioneringsgesprekken (LS5A1-FG1, LS6A2-FG2 of LS6A1-FG1, LS5A2-FG2) heeft gehad en 

afgerond met een reflectieverslag.  
- De workshops Professional skills 1, 2 en 3 (LS1-LPO-PS1, LS1-LPO-PS1) and Applying for 

internships/jobs (LS5A1-LPO-JA) voldoende heeft afgerond.  
 

In het document 'Argumentation Double Degree LS – Applied Biology H BRS_revised January 2019’ is 

een vergelijking gemaakt van de competentie ontwikkeling en de kennisontwikkeling van de reguliere 

Life Science studenten en de double degree studenten van Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.  

Alleen het 2e leerjaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is vergeleken omdat 

een vergelijking van de compenties op niveau 1 en niveau 2 in het competentieprofiel van de opleiding 

laat zien dat de competentie ontwikkeling in het tweede leerjaar (niveau 2) die van het eerste leerjaar 

(niveau 1) dekt. In de documenten 'Relatie competenties-deeltentamens niveau I' en 'Relatie 

competenties-deeltentamens niveau II', die zijn gemaakt voor de opleiding Biologie en Medisch 

Laboratorium-onderzoek, is zichtbaar gemaakt dat alle competenties met hun bijbehorende indicatoren 

op niveau 1 en niveau 2 worden getoetst in de deeltentamens van respectievelijk leerjaar 1 en leerjaar 

2.  

De examencommisie heeft op basis van het bovenstaande besloten om deze studenten bij inschrijving 

vrijstelling te verlenen voor het propedeutisch examen en de minor. Na het voldoende afronden van het 

compensatie programma wordt vrijstelling verleend voor de OWE’s LS5A1, LS5B, LS5C, LS6A2, LS6B en 

LS6C of in geval van spiegeling van het onderwijs voor de OWE’s LS5A2, LS5B, LS5C, LS6A1, LS6B en LS6C. 

Het doel van de stage en het afstudeerproject is om studenten te trainen om individueel aan een project 

te werken in de beroepspraktijk. Studenten leren omgaan met een complex project en ontwikkelen 



zelfverantwoordelijkheid voor hun werk. Daarnaast wordt ook het theoretische begrip van de 

experimenten in de context van het project ontwikkeld.  

Studenten van Bonn-Rhein-Sieg hebben een diepere en bredere theoretische kennis dan de reguliere 

Life Science studenten. Ze zijn daarnaast goed getrained om te denken in een bredere context in 

processen met een hoge biologische complexiteit. Door deze extra kennis kunnen studenten van Bonn-

Rhein-Sieg makkelijker dan reguliere Life Science studenten de theoretische achtergrond van 

experimenten begrijpen en in een bredere context plaatsen. Zij hebben de stage niet nodig om na het 

afronden van OWE LS10 en het afstudeerproject afstudeerbekwaam te zijn (competentie-niveau 3).   

Op basis hiervan heeft de examencommissie besloten dat deze studenten de mogelijkheid krijgen om de 

stage te behalen door middel van een leerwegonafhankelijk tentamen. Het leerwegonafhankelijk 

tentamen vindt plaats 6 weken na aanvang van de stage, waarin de student aantoont dat hij voldoet aan 

de eisen van de stage volgens het toetsprogramma van OWE LS11. Indien het leerwegonafhankelijk 

tentamen met een onvoldoende wordt beoordeeld zal de student zijn stage verder volgen en na afloop 

van de stage volgens de reguliere toetsing van OWE LS11 worden beoordeeld. Voor het afstudeerproject 

(OWE LS12) dient dan een nieuwe stage plek gezocht te worden. 

 

Nijmegen, 26 april 2019 

 

N. F. J. van Stipdonk, Voorzitter Examencommissie ITBC 

 

 


