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INLEIDING
Ben jij 21 jaar of ouder (op het moment dat de door jou gekozen opleiding start) en voldoe je niet aan
de vooropleidingseis voor een hbo-opleiding? Wellicht kun jij dan meedoen aan het
toelatingsonderzoek 21+! In deze brochure lees je hoe dit onderzoek eruit ziet en wat er allemaal bij
komt kijken.

Colloquium doctum is een wettelijke regeling (artikel 7.29 WHW) die personen van 21 jaar of ouder en
met onvoldoende vooropleiding, de mogelijkheid biedt om tot een HBO of universitaire opleiding
toegelaten te worden. Hiertoe leggen zij een 21+ toets af. Deze toelatingscommissie 21+ is
verantwoordelijk voor de 21+ toelatingstoetsen van de Academies Gezondheid en Vitaliteit, Mens en
maatschappij, Paramedische studies en Sport en bewegen; hierna te noemen; GMPS.

Je bent toelaatbaar tot een bachelor of associate degree opleiding als je in het bezit bent van een
afgerond mbo-diploma (niveau 4), een havo diploma of een vwo diploma. Een aanmelder met een
deelcertificaat van het staats- en centraal examen havo of vwo voor een vak van het
toelatingsonderzoek 21+ wordt voor dat vak vrijgesteld. Voldoe je niet aan één van deze eisen en je
bent 21 jaar of ouder? Dan kan je deelnemen aan de toelatingstoets 21+. Als je hiervoor slaagt, word je
vrijgesteld van de vooropleidingseisen en ben je toelaatbaar tot de opleiding.

Ben jij in het bezit van een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding aan
een instelling voor hoger onderwijs? Dan kan het College van Bestuur afwijken van deze leeftijdsgrens
(artikel 7.29 lid 3 WHW). Van deze leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in
bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd.
Voor aanmelders met een vluchtelingenstatus geldt dat zij tenminste 17 jaar oud moeten zijn op 1
oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, om deel te kunnen nemen aan het
toelatingstoets 21+.

Het HAN beleid is dat statushouders het staatexamen NT2 deel 2 afleggen. Zij hoeven dan de 21+
toets Nederlands niet meer af te leggen, maar alleen de toets Engels als de onderwijs-en
examenregeling dat in de betreffende opleiding verplicht heeft gesteld. Mochten zij het staatexamen
NT2 deel 2 niet behalen dan kunnen zij niet ingeschreven worden.
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1

TOELAATBAARHEID OP BASIS VAN DE TOELATINGSTOETS 21+

De Toelatingstoets 21+ van de Academies GMPS geeft toelating tot de volgende opleidingen aan de
HAN University of Applied Sciences (HAN):
Academie Mens & Maatschappij
Opleiding

Bijzonderheid

Vereiste toelatingstoets 21+

Pedagogiek

Nederlands & Engels

Ad Sociaal Werk

Nederlands & Engels

Social Work

Nederlands & Engels

International Social Work
Ad Management in de Zorg

Engels
Nederlands & Engels

Management in de Zorg

Nederlands & Engels

Ad Ervaringsdeskundigheid in
Zorg en Welzijn

Nederlands & Engels

Academie Paramedische Studies
Opleiding

Bijzonderheid

Ergotherapie
Fysiotherapie

Nederlands
Selectie & Plaatsing**

Logopedie
Mondzorgkunde

Vereiste toelatingstoets 21+

Nederlands
Nederlands

Selectie & Plaatsing**

Voeding & Diëtetiek

Nederlands
Nederlands

Academie Sport & Bewegen
Opleiding

Bijzonderheid

Vereiste toelatingstoets 21+

Leraar 1e gr. Lichamelijke
Opvoeding

Aanvullende eis*

Nederlands & Engels

Dubbele lerarenopleiding Pabo
& ALO

Aanvullende eis*

Nederlands & Engels

Sportkunde

Aanvullende eis*

Nederlands & Engels

Academie Gezondheid & Vitaliteit
Opleiding

Bijzonderheid

Vereiste toelatingstoets 21+

Medische Hulpverlening

Selectie & Plaatsing**

Nederlands & Engels

Verpleegkunde
Vaktherapie

Nederlands & Engels
Aanvullende eis*

Nederlands & Engels

*Voor toelating tot deze opleiding worden aanvullende eisen gesteld. Zie hiervoor www.han.nl
** Voor toelating tot deze opleidingen geldt een procedure van Selectie & Plaatsing. Voor meer
informatie over de procedure verwijzen wij je naar de site: www.han.nl/selectieenplaatsing
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2

VAKKEN TOELATINGSTOETS 21+

De Toelatingstoets 21+ GMPS bestaat uit de toetsen Nederlands en/of Engels 1:
- Nederlands op niveau 3F. Er zijn 3 onderdelen: tekst, samenvatting en werkwoordspelling. De weging
van de onderdelen is als volgt: tekst 36%, samenvatting 36% en werkwoordspelling 28%.
- Engels op niveau B1 voor schrijven en niveau B2 voor lezen. De weging van de onderdelen is als
volgt: lezen 66,6 % en schrijven 33,3 %.

In hoofdstuk 13 vind je informatie over de inhoud van de toetsen, de literatuurlijst en toegestane
hulpmiddelen.

3

VOORWAARDEN DEELNAME TOELATINGSTOETS 21+

Je bent aangemeld voor een van de opleidingen van GMPS aan de HAN en je bent bij aanvang van de
opleiding 21 jaar of ouder. De peildatum voor de september-instroom is 1 september en voor de
februari-instroom is dat 1 februari. Tijdens de toelatingstoets 21+ geldt de Regeling Tentamens van de
academie waarvoor de aankomend student de toelatingstoets maakt. Je vindt deze regeling in de
Onderwijs- en Examenregeling van de desbetreffende academie.

1

Zie: Europees referentiekader talen: www.erk.nl
Taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/niveauopbouw/
Europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr
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4

DATA EN TIJDEN

Ronde 1
3 oktober 2022

09.00 – 12.00 Nederlands
13.00 – 16.00 Engels

2 november 2022

Tijd volgt

Inzage

Ronde 2
5 december 2022

16 januari 2022

09.00 – 12.00

Nederlands

13.00 – 16.00

Engels

Tijd volgt

Inzage

Ronde 3
6 maart 2023

29 maart 2023

09.00 – 12.00

Nederlands

13.00 – 16.00

Engels

Tijd volgt

Inzage

09.00 – 12.00

Nederlands

13.00 – 16.00

Engels

Tijd volgt

Inzage

Ronde 4
22 mei 2023

15 juni 2023

Hieronder vind je de belangrijke data voor de aanvraag van een vrijstelling of tentamenvoorzieningen
en de data van de uitslag van de toetsen.

Ronde 1:
19 september 2022 – Uiterlijk de aanvraag voor vrijstelling of tentamenvoorziening ingediend via
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
19 september 2022 – Uiterlijk de betaling voldaan.
Week 42 – De uitslag van de toets(en) van 3 oktober 2022 is bekend.
24 oktober 2022 – Uiterlijk de aanmelding voor de inzage verzonden naar
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
Ronde 2:
21 november 2022 – Uiterlijk de aanvraag voor vrijstelling of tentamenvoorziening ingediend via
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
21 november 2022 – Uiterlijk de betaling voldaan.
Week 51 – De uitslag van de toets(en) van 5 december 2022 is bekend.
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10 januari 2023 – Uiterlijk aanmelding voor de inzage verzonden naar
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.

Ronde 3:
17 februari 2023 – Uiterlijk de aanvraag voor vrijstelling of tentamenvoorziening ingediend via
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
17 februari 2023 – Uiterlijk de betaling voldaan.
Week 12 – De uitslag van de toets(en) van 6 maart 2023 is bekend.
27 maart 2023 – Uiterlijk aanmelding voor de inzage verzonden naar
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.

Ronde 4:
8 mei 2023 – Uiterlijk de aanvraag voor vrijstelling of tentamenvoorziening ingediend via
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
8 mei 2023 – Uiterlijk de betaling voldaan.
Week 23 – De uitslag van de toets(en) van 22 mei 2023 is bekend.
13 juni 2023 – Uiterlijk aanmelding voor de inzage verzonden naar
toelatingscommissie.GMPS@han.nl.

5

PLAATS

De toelatingstoets 21+ vindt (bij voorkeur) plaats op de HAN University of Applied Sciences, Campus
Nijmegen, Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen. Voor vragen op de dag zelf kun je je melden bij het
Vraagpunt Studentzaken op de begane grond naast de receptie (geopend van 8.00 tot 16.30 uur).
Telefonisch kun je contact opnemen met ASK HAN via: 024 - 353 0500 of WhatsApp: Fout! De
hyperlinkverwijzing is ongeldig..

6

KOSTEN

De kosten voor de Toelatingstoets 21+ GMPS bedragen € 25,00,- per toets, per ronde. Je kunt dit
betalen via de webshop van de HAN.
Ga naar https://webshop.han.nl/
»

Kies voor Toetsen en Toelating;

»

Zoek het product Toelatingstoets 21+ Nederlands en/of Toelatingstoets 21+ Engels;

»

Klik op toevoegen en ga verder;

»

Vul je gegevens in en ga naar betalen;

»

Je ontvangt een ontvangstbevestiging vanuit de webshop.
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Je dient de betaling uiterlijk 10 werkdagen voor de Toelatingstoets 21+ te hebben voldaan. Zonder
betaling word je uitgesloten van deelname en zal je inschrijving voor de toets(en) geannuleerd worden.

7

REGELING SLAGEN EN ZAKKEN

7.1

Geslaagd

Je bent geslaagd voor de Toelatingstoets 21+ als je alle vakken behaald hebt met minimaal een 5.5.
Cijfers worden niet afgerond.

7.2

Zakken

Ben je gezakt? In dat geval kan je tijdens de volgende ronde opnieuw deelnemen aan de
Toelatingstoets(en). Tegen betaling (per toets) kun je je opnieuw aanmelden voor de volgende ronde.

7.3

Inzage

Als je een toets niet behaald hebt, heb je de mogelijkheid om de beoordeelde toets in te zien. De
inzage wordt georganiseerd op een vaste dag waarvoor je je moet aanmelden via
toelatingscommissie.GMPS@han.nl. Zodra je de uitslag van jouw toelatingstoets 21+ hebt ontvangen,
heb je 5 werkdagen (inclusief de dag waarop je de uitslag hebt ontvangen) om je voor de inzage aan te
melden. Het tijdstip voor de inzage ontvang je na aanmelding. In bijlage B vind je de regels die gelden
tijdens inzages.

7.4

Geldigheid toelatingstoets 21+

Zodra jij, als aankomend student, het toelatingsonderzoek 21+ met goed gevolg hebt afgerond, blijft
deze geldig zolang de toets vorm en de toets criteria niet veranderen. Het afgeronde
toelatingsonderzoek 21+ is alleen geldig voor de opleiding waarvoor het onderzoek is gedaan
(Reglement Toelatingscommissie 21+ GMPS).

8

VRIJSTELLING VAN TOETSONDERDELEN

Het is mogelijk een vrijstelling voor het toelatingsonderzoek 21+ te verkrijgen wanneer je in het bezit
bent van (deel)certificaten/diploma’s, op het juiste niveau, van de betreffende vakken. De
(deel)certificaten/diploma’s die zorgen voor een vrijstelling zijn:

•

Deelcertificaten havo en vwo in de twee examenvakken Nederlands en Engels geven
vrijstelling voor de toelatingstoets Nederlands en/of Engels.

•

Met een behaalde toelatingstoets 21+ Nederlands en/of Engels van een andere academie van
de HAN óf van een instelling buiten de HAN is een aankomend student ook toelaatbaar bij de
academies AGV, APS, AMM en ASB, mits deze toetsen op alle onderdelen aantoonbaar
vergelijkbaar zijn met onze toelatingstoetsen 21+ en deze op niveau 3F Nederlands, B1
schrijven en B2 lezen voor Engels zijn afgenomen.
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•

Certificaten/diploma’s van een mbo-opleiding in de vakken Nederlands en Engels kunnen
vrijstelling geven voor de toelatingstoets Nederlands en/of Engels, mits deze op niveau 3F voor
Nederlands, niveau B1 schrijven en B2 lezen voor Engels zijn afgenomen.

•

Een certificaat van het staatsexamen NT2 deel 2 geeft vrijstelling voor de toelatingstoets 21+
Nederlands.

•

Een behaalde propedeuse van een andere Nederlandstalige HBO opleiding geeft vrijstelling
voor de toelatingstoets 21+ Nederlands.

•

Een behaalde propedeuse van een Engelstalige HBO opleiding geeft vrijstelling voor de
toelatingstoets 21+ Engels.

Reglement Toelatingscommissie 21+ GMPS

Als je op grond van bovenstaande in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, stuur dan de
bewijsstukken met gewaarmerkte kopie of scan met briefhoofd, stempel en handtekening van de
instelling mee met jouw verzoek om vrijstelling naar toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
Dit verzoek moet uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende toelatingstoets 21+ verstuurd
worden. Na deze deadline neemt de commissie geen vrijstellingsverzoeken meer in behandeling.
Een vrijstelling voor (één van) de toelatingstoetsen 21+ is alleen geldig voor de opleiding waarvoor de
vrijstelling is aangevraagd.

9

KANDIDATEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Als je vanwege een functiebeperking in aanmerking wil komen voor een tentamenvoorziening tijdens de
toelatingstoets 21+, neem dan minimaal 10 werkdagen voor de betreffende toelatingstoets 21+ contact
op met de toelatingscommissie 21+ via toelatingscommissie.GMPS@han.nl.
Je moet jouw functiebeperking met een verklaring of ander bewijs aan kunnen tonen alvorens er
faciliteiten toegekend kunnen worden. Je stuurt zelf een verzoek met daarin aangegeven welke
ondersteunende faciliteiten je denkt nodig te hebben, bijvoorbeeld extra tentamentijd of A3 formaat
papier. De toelatingscommissie 21+ houdt zich hierbij aan de HAN richtlijnen, te vinden in de Regeling
bijzondere tentamenvoorzieningen studenten (www.han.nl> via het poppetje rechtsboven naar de HAN
Insite Studenten > Regelingen en medezeggenschap > Rechten en plichten > Studentenstatuut en
ander beleid). Een woordenboek is vanwege de aard van de toelatingstoets(en) niet toegestaan.

10 AANMELDEN
Wil je deelnemen aan de Toelatingstoets 21+ GMPS? Volg dan de volgende stappen:
1. Meld je via studielink aan voor de opleiding die je wil gaan volgen. Geef hierbij aan dat je het
toelatingsonderzoek als vooropleiding wil behalen.
Vul de volgende gegevens via www.studielink.nl in:
Stap 1 Vooropleiding:
•

Heb je een diploma behaald: vul hier ‘niks’ in, klik op volgende vraag;
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•

In welk land ga je je diploma halen: vul hier ‘Nederland’ in, klik op volgende vraag;

•

Welk niveau heeft je vooropleiding: vul hier niets in maar ga helemaal naar rechtsonder
in je scherm en klik op volgende;

•

Je krijgt dan een ‘pop up’ met de vraag de actie te bevestigen: klik hier op ja.

Stap 2 Kies een studie:
•

Vul bij de zoekterm ‘Nijmegen’ in;

•

Kies de opleiding van jouw keuze.

Stap 3 Opleidingsgegevens:
•

Startdatum: vul hier bijv.: 1 september 2022 in;

•

Inschrijfvorm: vul hier ‘student’ in;

•

Start als: vul hier ‘eerstejaars’ in;

•

Vink bij het vakje over de vooropleiding het vinkje aan en klik op volgende.

Stap 4 Instellingsvragen:
•

Ik wil starten in: klik hier ‘de propedeuse/regulier of toproute’ aan, klik op volgende vraag;

•

Privacyreglement: klik hier (nadat je het hebt doorgelezen) op volgende vraag;

•

Ben je topsporter: vul hier jouw keuze in;

•

Bezwaar voor informeren: vul hier jouw keuze in;

•

Controleren en bevestigen: als alles klopt klik je op bevestigen of als het niet klopt klik je
op terug naar de vorige vraag. Als alles klopt klik je op volgende.

Stap 5 Bevestigen:
•

Controleer of alles klopt wat je hebt ingevuld en vink dan het vinkje aan. Klik op
bevestigen. Je bent dan vanaf dat moment aangemeld bij ons en je ontvangt binnen
enkele dagen verdere informatie over de toelatingstoets 21+.

2. Als we van jou de betaling ontvangen hebben, (let op: uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang)
ontvang je van Bureau Toelating een bevestiging via de mail van je deelname.
3. Je maakt de toelatingstoets(en) 21+.
4. Je ontvangt de uitslag.
•

Als je geslaagd bent, ontvang je een cijferlijst en een Colloquium doctum van de
toelatingscommissie 21+ GMPS. Je kunt starten aan de opleiding, mits je ook aan alle
andere inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

•

Als je gezakt bent, ontvang je bij je uitslag de cijferlijst en informatie over de
inzagemogelijkheid. Wij annuleren je aanmelding voor de opleiding.
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11 CONTACTGEGEVENS COMMISSIE
HAN University of Applied Sciences
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
Telefoon: (026) 3691045, keuze 2 (tussen 09.00 – 16.30 uur)
Email: toelatingscommissie.GMPS@han.nl
https://www.han.nl/studeren/onderwijs/toelating/21plus-toets/

12 KLACHTEN
Heb je een klacht? Dan kun je dat kenbaar maken via een e-mail naar
toelatingscommissie.GMPS@han.nl. We nemen jouw klacht binnen 5 werkdagen in behandeling. Een
vraag over het behaalde tentamenresultaat kun je bespreken tijdens de inzage met de docent.

13 VOORBEREIDING
In dit hoofdstuk lees je wat je moet bestuderen per vak, welke literatuur je daarbij moet of kan
gebruiken en welke hulpmiddelen er zijn toegestaan tijdens het onderzoek.

13.1 Toegestane hulpmiddelen
Nederlands
Het is niet toegestaan om tijdens de toets gebruik te maken van een woordenboek.
Engels
Het is niet toegestaan om tijdens de toets gebruik te maken van een woordenboek.

13.2 Toelichting op het onderdeel Nederlands
De toelatingstoets Nederlands bestaat uit drie onderdelen:

1. Tekstbegrip
Je krijgt een of meerdere teksten met meerkeuzevragen. Soms krijg je bij de vragen nog een korte tekst
te lezen. Deze extra tekst gaat over hetzelfde onderwerp als de hoofdtekst, maar geeft een andere kijk
op het hoofdonderwerp of aanvullende informatie.

2. Schrijven van een samenvatting
Je krijgt een tekst met een samenvattingsopdracht, waarin duidelijk wordt aangegeven hoeveel
woorden jouw tekst moet bevatten (meestal 200 á 220 woorden) en welke informatie-elementen je in
jouw tekst moet opnemen. Bij het toekennen van punten aan de informatie-elementen wordt gelet op
inhoud, samenhang en formulering. Voor stijl- en spelfouten en voor grammaticafouten worden punten
afgetrokken. Fouten die je opnieuw maakt, worden steeds weer meegeteld als afzonderlijke fouten.
Overschrijffouten tellen als spelfouten. Controleer je werk dus goed. Je mag 10% meer woorden
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gebruiken dan het aantal gevraagde woorden. Bij een aantal van 200 woorden, mag je dus maximaal
220 woorden gebruiken. Per vijf woorden boven die 220 worden er 2 scorepunten afgetrokken.

3. Werkwoordspelling
Deze toets bevat 30 items. Voor een deel gaat het om meerkeuzevragen. Er zijn ook items waarin je
zelf een goede werkwoordvorm moet opschrijven.

Voor het uitvoeren van de toets krijg je in totaal 3 uur de tijd.
Houd de tijd goed in de gaten en verdeel je tijd goed over de drie onderdelen.
Als je een dyslexieverklaring hebt kun je meer tijd krijgen, maar de normering blijft gelijk.
Je bent geslaagd voor de toelatingstoets Nederlands als je minimaal het eindcijfer 5,5 hebt behaald.
Om je voor te bereiden op deze toets kun je o.a. gebruik maken van:
»

HAVO Nederlands Examenbundels

»

www.jufmelis.nl

»

www.beterspellen.nl

»

www.taalwinkel.nl

»

www.cambiumned.nl

»

www.denederlandsetaaltest.nl

13.3 Toelichting op het onderdeel Engels
Bij de toets Engels zullen er verschillende Engelse teksten worden voorgelegd. Over die teksten
worden 40 meerkeuzevragen gesteld. Voor het begrijpen van de tekst is geen speciale kennis nodig.
Alles wat je moet weten om de vragen te kunnen beantwoorden, staat in de tekst. Daarnaast bestaat de
toets uit twee schrijfopdrachten op niveau B1.
Je krijgt in totaal 3 uur de tijd.

Als je het Engels nog niet voldoende beheerst, probeer dan je kennis van de taal te verbeteren door het
lezen van Engelse boeken, bijvoorbeeld boeken die je al in het Nederlands kent, stukken in kranten en
tijdschriften over een onderwerp waar je wat vanaf weet, boeken over een eventuele hobby van jou.
Voor leesmateriaal kunt je terecht bij de openbare bibliotheek of op internet. Het is ook nuttig om
gesproken Engels te beluisteren, bijvoorbeeld op de radio of televisie.
Tip:
Om je voor te bereiden op het onderdeel lezen, kun je gebruik maken van de leesopdrachten bij:
Cambridge B2 First oefentoetsen https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/preparation/
Flo-Joe B2 oefentoetsen https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/
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Om je voor te bereiden op het onderdeel schrijven, kun je gebruik maken van de schrijfopdrachten bij:
Cambridge B1 Preliminary oefentoetsen
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/
Flo-Joe B1 oefentoetsen https://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/pet-writing-practice-tests.htm
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BIJLAGE A. ONREGELMATIGHEID EN FRAUDE
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 andersoortige schriftelijke stukken die of 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 ongeoorloofd 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;
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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 of integrale toetsen.

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.

2. Inbeslagname bewijsmateriaal
De commissie Toelating 21+ GMPS, en diegenen die namens haar aanwezig zijn bij het tentamen/de
toets, zijn bevoegd tot inbeslagname van enig materiaal dat kan dienen als bewijs van de
onregelmatigheid of fraude. Nadat de beslissing van de commissie Toelating 21+ GMPS onherroepelijk
is geworden, retourneert de commissie het materiaal onverwijld aan de student.
3. Maatregelen bij onregelmatigheid, resp. fraude
Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het tentamen aan enige onregelmatigheid of
fraude heeft schuldig gemaakt, kan de commissie Toelating 21+ GMPS een of meer van de volgende
maatregelen treffen:

1. Het ongeldig verklaren van een tentamen en het tentamenresultaat waarvan de commissie
Toelating 21+ GMPS de kwaliteit niet kan garanderen.

2. Bij fraude kan de commissie Toelating 21+ GMPS besluiten tot ontzegging van deelname aan
één of meer toetsingen voor de termijn van ten hoogste 1 jaar.
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BIJLAGE B. GEDRAGSREGELING INZAGE/NABESPREKING
BEOORDEELD TENTAMENWERK
Deze gedragsregeling bevat naast algemene bepalingen ook bepalingen ten aanzien van het gedrag
van studenten in de tentamenlocaties.
In deze regeling staan additionele bepalingen m.b.t. de inzage van beoordeeld tentamenwerk (verder te
noemen ‘inzage’).
NB: niet overal en bij alle inzages worden surveillanten ingezet. Dit kan ook geregeld worden door de
opleiding/docent zelf.

Vooraf: Alleen studenten die hebben deelgenomen aan het tentamen waarvoor de inzage is
georganiseerd, mogen in het lokaal aanwezig zijn. Tijdens de inzage is een docent en/of een surveillant
aanwezig.

Gedrag
De student:
1. Volgt de instructies van de docent en/of surveillant op en gaat respectvol met hem/haar om.
2. Gedraagt zich zodanig dat hij/zij andere studenten niet stoort bij binnenkomst en bij vertrek van het
lokaal waar de inzage plaatsvindt (verder te noemen ‘lokaal’), alsmede tijdens de inzage.
3. Neemt bij onduidelijkheden tijdens de inzage z.s.m. contact met de surveillant.

Identificatie en toelating
De student:
1. Toont ter identificatie zijn/haar geldige collegekaart of een geldig identificatiebewijs
2. Noteert zijn/haar naam op de door de surveillant aangereikte presentielijst ter bevestiging van
deelname aan de inzage/nabespreking
3. Dient – ter controle van zijn/haar identiteit - een geldige collegekaart of geldig identificatiebewijs
rechtsboven op de tafel te leggen gedurende de inzage/nabespreking. 1. Mag tijdens de inzage
geen gebruik maken van het toilet.
4. Mag tijdens de inzage geen etenswaren nuttigen.
5. Mag alleen drinkwaren uit een af te sluiten flesje/ pakje nuttigen.
6. Mag alleen één of meer van de volgende toegestane documenten op tafel hebben liggen:
a. beoordelingsformulier
b. gele doorslag (van de schrapkaart toets)
c.

tentamenuitwerkingen

7. Mag geen aantekeningen of wijzigingen aanbrengen in de gemaakte tentamenuitwerking.
Mocht hij/zij dit toch doen dan wordt dit als onregelmatigheid gemeld bij de examencommissie.
8. Mag geen standaarduitwerkingen of opgaven meenemen of kopiëren. Ook het overschrijven
van de eigen tentamenuitwerking en/of die van andere studenten is niet toegestaan.
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Aanvang en hulpmiddelen
De student:
1. Dient bij inzage van een schrapkaarttoets zelf zorg te dragen voor een kopie van zijn/haar
antwoordformulier (gele doorslag).
2. Legt uitsluitend die (toegestane) hulpmiddelen op tafel die vermeld staan op het inzage
voorblad of door de surveillant aan het begin van de inzage meegedeeld worden
3. Mag - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - niet in het bezit zijn van digitale gegevensdragers,
resp. apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s), zoals mobiele telefoon,
smartphone, USB-stick, rekenmachine, speciaal horloge, speciale bril, speciale oordopjes e.d.
4. Dient zijn/haar jas, muts, das, tas(sen), etui(s), mobiele telefoon(s), smartphone(s), digitale
gegevensdrager(s) en apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s) e.d. neer te
leggen op de door de surveillant aangewezen plaats.
5. Draagt er tevens zorg voor dat zijn/haar mobiele telefoon(s), smartphone(s) of andere digitale
gegevensdrager(s) en apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s) uit staan
alvorens deze weg te leggen.
6. Vult alle gevraagde gegevens op het protestforumlier nauwkeurig in.

Tijdens de inzage/nabespreking
De student:

1. Mag tijdens de inzage geen gebruik maken van het toilet.
2. Mag tijdens de inzage geen etenswaren nuttigen.
3. Mag alleen drinkwaren uit een af te sluiten flesje/ pakje nuttigen.
4. Mag alleen één of meer van de volgende toegestane documenten op tafel hebben liggen:
a. beoordelingsformulier
b. gele doorslag (van de schrapkaart toets)
c.

tentamenuitwerkingen

5. Mag geen aantekeningen of wijzigingen aanbrengen in de gemaakte tentamenuitwerking.
Mocht hij/zij dit toch doen dan wordt dit als onregelmatigheid gemeld bij de
examencommissie.

6. Mag geen standaarduitwerkingen of opgaven meenemen of kopiëren. Ook het overschrijven
van de eigen tentamenuitwerking en/of die van andere studenten is niet toegestaan.

7. Is niet toegestaan op welke manier dan ook (delen van) een tentamen te kopiëren of op welke
andere wijze dan ook (de inhoud van) een tentamen buiten de tentamenlocaties te brengen.
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