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DEEL I  ALGEMEEN DEEL 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen opleidingen 

 

Artikel 1.1. Toepasselijkheid regeling 

1. Deze regeling is van toepassing op de initiële opleidingen die in de faculteit zijn ingesteld en 

beschrijft de geldende procedures, rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs, de 

tentamens en de examens. Deel 1 van deze regeling omvat bepalingen die van toepassing zijn 

op alle opleidingen; in deel 2 zijn aanvullende specifieke bepalingen per opleiding 

opgenomen. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de structuurregeling van de Radboud Universiteit 

(hierna verder: de structuurregeling), wordt deze regeling vastgesteld of gewijzigd door de 

decaan nadat de opleidingscommissies daarover hebben geadviseerd en de facultaire 

gemeenschappelijke vergadering daarmee heeft ingestemd.  

 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen 

1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in 

de structuurregeling en/of in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 

(hierna verder: de WHW), de betekenis die de structuurregeling respectievelijk de WHW 

daaraan geven.   

2. Naast de in lid 1 bedoelde begrippen wordt in deze regeling verstaan onder: 

a) EC: European Credits (EC), zijnde de eenheid van studielast volgens het European 

Credit Transfer System, waarbij 1 EC gelijk staat aan 28 uren studie; 

b) Fraude: elk handelen of nalaten van een student dat het vormen van een juist oordeel 

omtrent kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt;  

c) Joint degree: een opleiding in de zin van artikel 7.3c WHW die de universiteit 

verzorgt samen met een of meer Nederlandse en/of buitenlandse instellingen voor 

hoger onderwijs. 

 

Artikel 1.3 De opleidingen  

1. Gelijk het hierover bepaalde in het bestuurs- en beheersreglement van de Radboud 

Universiteit, zijn in de faculteit de volgende bacheloropleidingen ingesteld: 

a) Wijsbegeerte; 

b) Religiewetenschappen; 

c) Theologie. 

2. Gelijk het hierover bepaalde in het bestuurs- en beheersreglement van de Radboud 

Universiteit, zijn in de faculteit de volgende masteropleidingen ingesteld: 

a) Filosofie (60 EC); 

b) Filosofie (120 EC); 
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c) Filosofie (research); 

d) Theologie en Religiewetenschappen; 

e) Theologie. 

 

Artikel 1.3a Instroommoment 

Tenzij in het opleidingsspecifiek deel anders is bepaald, is starten met de opleiding mogelijk per 1 

september. Tussentijdse instroom is alleen mogelijk wanneer de desbetreffende examencommissie 

desgevraagd verklaart dat inpassing in het onderwijs nog mogelijk is. 

 

Artikel 1.4 [vervallen] 

 

Paragraaf 2. Inrichting en vormgeving van de opleidingen 

 

Artikel 2.a Algemene eindtermen van de opleidingen 

De opleidingen beogen de studenten: 

a) kennis, inzicht en vaardigheden op het desbetreffende gebied bij te brengen;  

b) academisch te vormen, en 

c) voor te bereiden op een verdere (studie-)loopbaan. 

 

Artikel 2.1 Vorm van de opleidingen 

1. De hierna te noemen opleidingen worden uitsluitend voltijds verzorgd: 

a) bachelor filosofie;  

b) master filosofie (60 EC); 

c) master filosofie (120 EC); 

d) master filosofie (research). 

2. De hierna te noemen opleidingen worden zowel voltijds als deeltijds verzorgd: 

a) bachelor religiewetenschappen;  

b) bachelor theologie; 

c) master theologie en religiewetenschappen; 

d) master theologie. 

3. De hierna te noemen opleidingen worden uitsluitend deeltijds verzorgd: 

a) n.v.t.  

4. De hierna te noemen opleidingen worden in duale vorm verzorgd: 

a) n.v.t.  

 

Artikel 2.1a Taal van de opleidingen  

1. De volgende opleidingen worden in beginsel verzorgd in het Nederlands: 

a) bachelor filosofie;  

b) bachelor religiewetenschappen; 

c) bachelor theologie; 
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d) master filosofie (60 EC); 

e) master filosofie (120 EC); 

f) master theologie en religiewetenschappen. 

2. De volgende opleidingen worden in beginsel verzorgd in het Engels: 

a) master filosofie (research);  

b) master theologie. 

3. Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in de taal waarin de 

opleiding wordt verzorgd, tenzij in het opleidingsspecifiek deel, ook gezien de door het 

instellingsbestuur vastgestelde Gedragscode Vreemde taal, anders is vermeld, dan wel de 

examencommissie anders beslist.  

4. Een andere taal als bedoeld in lid 3 kan gebezigd worden indien de specifieke aard, de 

inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten of de 

docenten daartoe aanleiding geeft of ter voorbereiding van een buitenlands verblijf in het 

kader van de opleiding.  

 

Artikel 2.1b  

1. De opleidingen worden verzorgd in een jaarindeling met twee semesters. De 

 semesterindeling wordt jaarlijks vastgesteld door het college van bestuur. 

2. Voor het onderwijs in de masteropleidingen kan worden afgeweken van de 

 semesterindeling als bedoeld in lid 1.    

 

Artikel 2.1c Aantal contacturen 

1. Het aantal contacturen in de propedeutische fase bedraagt minimaal 15 uren per week.  

2. Het aantal contacturen in de postpropedeutische fase bedraagt minimaal 15 uren per week. 

3. Het aantal contacturen masteropleiding bedraagt minimaal 8 uren per week.    

 

Artikel 2.1d Studielast van de opleidingen 

1. De bacheloropleidingen hebben een studielast van 180 EC. De bacheloropleidingen omvatten 

een propedeutische fase van 60 EC. 

2. De masteropleidingen hebben een studielast van 60 EC.  

3. In afwijking van het hiervoor in lid 1 en lid 2 bepaalde, hebben de navolgende opleidingen de 

navolgende studielast: 

a) 120 EC: master filosofie (120 EC), master filosofie (research);  

b) 180 EC: master theologie. 

 

Artikel 2.1e Onderwijsprogramma  

Het totaal en de samenhang van de onderdelen, de studielast, de onderwijsvormen en de leerdoelen 

zijn nader omschreven in het opleidingsspecifiek deel van deze regeling.  
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Artikel 2.1f Vrij onderwijsprogramma  n.v.t. 

 

Artikel 2.1g Vrije ruimte en onderdelen elders in bacheloropleiding  n.v.t.. 

 

Artikel 2.1h Filosofie in de bacheloropleiding   n.v.t.  

 

Artikel 2.1i Eindwerkstuk bacheloropleiding 

1. In de bacheloropleiding is de student verplicht, als individuele proeve van bekwaamheid, een 

 eindwerkstuk te schrijven. 

2. n.v.t. 

3. n.v.t. 

 

Artikel 2.1j Wetenschappelijke scriptie masteropleiding 

1. In de masteropleiding is de student verplicht, als individuele proeve van bekwaamheid. een 

 wetenschappelijke scriptie te schrijven. 

2. n.v.t. 

3. n.v.t. 

 

Artikel 2.1k Honours programma en Honours Academy  

1. Excellente studenten kunnen deelnemen aan het interdisciplinaire Honours Programma of aan 

de disciplinaire programma’s van de Radboud Honours Academy.  

2. De inhoud van de programma’s is door de Board van de Radboud Honours Academy 

vastgesteld en vastgelegd in het reglement betreffende het interdisciplinaire Honours 

Programma, onderscheidenlijk in de Regeling van het disciplinaire Honours programma van 

de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. 

 

Artikel 2.2  Major-minorstelsel bacheloropleidingen  

1.   Alle bacheloropleidingen zijn ingericht volgens het major-minorstelsel.  

2.   De major omvat ten minste 120 EC met verplichte onderdelen op het eigen vakgebied van de 

opleiding.  

3.   De propedeuse bestaat voor 60 EC geheel uit verplichte major-onderdelen. Het tweede en 

derde jaar van de bacheloropleiding bestaan elk ten minste voor 30 EC uit verplichte major-

onderdelen en voor 30 EC uit ruimte voor minoren.  

4.  Een minor omvat 15 EC en kan bestaan uit onderdelen op het terrein van het eigen vakgebied 

(verdiepingsminoren, waarmee studenten hun kennis op het gebied van de major kunnen 

verdiepen) of uit onderdelen op het terrein van een ander vakgebied (verbredingsminoren, 

waarmee studenten hun kennis op andere terreinen binnen of buiten de geesteswetenschappen 

kunnen uitbreiden). Gedurende het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding volgt de 

student drie minoren naar keuze en één verplichte minor, namelijk het core curriculum 
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geesteswetenschappen.  

 

Artikel 2.3  Minoren  

1.  De toelatingseisen, werkvormen, studielast, toetsing en volgtijdelijkheid van het 

minoronderwijs zijn niet vastgelegd in deze Onderwijs- en Examenregeling, maar in de 

jaarlijks te verschijnen Minorgids van de faculteit. Het bepaalde in deze Onderwijs- en 

Examenregeling met betrekking tot de tijdvakken, frequentie en mogelijke vormen van 

tentaminering, de vaststelling en bekendmaking van de tentamenuitslag, de geldigheidsduur en 

het inzagerecht is onverkort van toepassing op het minoronderwijs. Voor cursussen die buiten 

de faculteit gevolgd worden geldt met betrekking tot de tentaminering etc. hetgeen bepaald is 

door de decaan en/of de examencommissie van de opleiding die het onderwijs verzorgt.  

2.   Voor zover een minor wordt samengesteld uit onderdelen buiten het minoronderwijsaanbod 

van de opleiding, vereist deze minor de goedkeuring van de examencommissie. Een verzoek 

tot goedkeuring wordt door de student ten minste drie maanden voor het afleggen van het 

eerste tentamen bij de examencommissie ingediend.  

3. Ten aanzien van het in lid 2 bedoelde verzoek beslist de examencommissie binnen vier weken 

na ontvangst van het verzoek of, indien het verzoek is ingediend binnen een academische 

vakantie, binnen vier weken na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor 

ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de in de eerste 

zin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de student.  

4. Een besluit om goedkeuring aan het in lid 2 bedoelde minorpakket te onthouden, wordt door 

de examencommissie gemotiveerd genomen, nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld 

te worden gehoord.  

5. Indien een student in de in lid 2 bedoelde minor wijzigingen wenst aan te brengen in de keuze 

van de onderdelen waarover reeds goedkeuring is verkregen, kan hij een verzoek daartoe 

indienen bij de examencommissie. De criteria die in dit artikel worden genoemd, zijn ook van 

toepassing op de gewenste wijzigingen.  

 

 

Paragraaf 3. [vervallen] 
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Paragraaf 4. Toelating tot de opleidingen 

 

Artikel 4.1 Vooropleidingseisen  bacheloropleidingen 

Voor toelating tot de bacheloropleidingen dient een student te voldoen aan de voor inschrijving bij of 

krachtens de wet gestelde vooropleidingseisen en voor zover van toepassing eveneens aan de 

aanvullende toelatingseisen zoals die zijn vastgelegd in het opleidingsspecifiek deel.  

 

Artikel 4.2 Vervangende eisen deficiënte vooropleiding bacheloropleidingen 

De bezitter van een diploma die niet voldoet aan de in artikel 4.1 lid 1 genoemde (nadere) 

vooropleidingseisen, kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.25a lid 5 WHW, toch 

worden ingeschreven onder de voorwaarde dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan de 

inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Het onderzoek en de eisen zijn nader omschreven in het 

opleidingsspecifiek deel van deze regeling. 

 

Artikel 4.3 Studiekeuzeadvies 

1. Degene als bedoeld in artikel 7.31b WHW die zich als student wil inschrijven en zich vóór  

1 mei voor de eerste maal aanmeldt voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding, 

heeft recht op een studiekeuzeadvies op basis van de studiekeuzecheck zoals bedoeld in de 

Regeling Studiekeuzecheck. 

2. Het studiekeuzeadvies is niet bindend.  

 

Artikel 4.4 Doorstroming onderwijs en tentamens postpropedeutische fase  

Behoudens de ingangseisen zoals bedoeld in artikel 4.8 van deze regeling, mag een student die het 

propedeutisch examen nog niet heeft behaald, maar wel een positief studieadvies als bedoeld in 

paragraaf 6 heeft gekregen, postpropedeutisch onderwijs volgen en de desbetreffende tentamens 

afleggen.  

 

Artikel 4.5 Doorstroming masteronderwijs 

Ter vermijding van een onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie besluiten een 

student die staat ingeschreven voor een bacheloropleiding en die aansluitend wenst te worden 

toegelaten tot een masteropleiding maar die de desbetreffende bachelorgraad nog niet heeft behaald, 

vooruitlopend op die masterinschrijving toe te laten tot bepaalde onderdelen van het onderwijs. Nadere 

regels daartoe zijn beschreven in het opleidingsspecifiek deel van deze regeling.  
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Artikel 4.6 Toelatingseisen masteropleidingen  

Voor de toelating tot de masteropleidingen dient een student te voldoen aan de voor inschrijving bij of 

krachtens de wet gestelde toelatingseisen en, voor zover van toepassing, aan de aanvullende 

kwalitatieve toelatingseisen en/of de extra toelatingseis dat de inschrijvingscapaciteit door de toelating 

niet wordt overschreden, zoals vastgelegd in het opleidingsspecifiek deel van deze regeling.   

 

Artikel 4.7 Toelatingscriteria Honours programma en Honours Academy  

De criteria voor toelating tot de Radboud Honours Academy zijn door de Board van de Radboud 

Honours Academy vastgesteld en vastgelegd in het reglement betreffende het interdisciplinaire 

Honours Programma, onderscheidenlijk in de Regeling van het disciplinaire Honours programma van 

de  Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. 

 

Artikel 4.8 Programmatische volgorde en ingangseisen 

Een student die staat ingeschreven voor een van de opleidingen mag, onverminderd de 

programmatische volgorde van de opleiding, al het onderwijs van die opleiding volgen, en de 

desbetreffende tentamens afleggen, tenzij sprake is van in het opleidingsspecifiek deel van deze 

regeling omschreven ingangseisen.   

 

Paragraaf 5. Tentamens en examens van de opleidingen 

 

Artikel 5.1 De examens 

1. Het eerste jaar van de bacheloropleidingen, zijnde de propedeutische fase, wordt afgesloten 

met het propedeutisch examen. 

2. De bacheloropleidingen worden afgesloten met het bachelorexamen. 

3. De masteropleidingen worden afgesloten met het masterexamen. 

 

Artikel 5.2 Vorm van tentamens 

1. Onderdelen worden afgerond met een tentamen. Tentamens kunnen uit meerdere 

deeltentamens bestaan en worden in beginsel schriftelijk dan wel mondeling afgelegd.  

2. Mondelinge tentamens zijn openbaar tenzij de examencommissie anders beslist. Een 

mondeling tentamen bestaat uit een individuele toets, waarbij in beginsel niet meer dan één 

persoon tegelijk wordt getentamineerd. 

3. Het mondeling afnemen van tentamens geschiedt in aanwezigheid van een tweede examinator 

of een door de examencommissie aangewezen waarnemer. In bijzondere gevallen kan de 

examencommissie bepalen dat een bandopname wordt gemaakt van het tentamen. 
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4. Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie de mogelijkheid bieden 

tentamens af te leggen op een wijze die aan hun individuele handicap is aangepast. Alvorens 

hierover te beslissen kan de examencommissie deskundig advies inwinnen. 

5. In het opleidingsspecifieke deel is omschreven op welke wijze het tentamineren zal 

plaatsvinden. De tentamenvorm wordt aan het begin van het studiejaar bekend gemaakt 

behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te 

bepalen. 

 

Artikel 5.3 Aanmelding voor tentamens 

1. Studenten die zich via Osiris inschrijven voor onderdelen behorende bij de opleiding waarvoor 

zij zijn ingeschreven, zijn tevens aangemeld voor de eerstvolgende tentamengelegenheid in 

het desbetreffende studiejaar. Indien een student niet wenst deel te nemen aan het tentamen 

dient hij zich uiterlijk 7 dagen voor de tentamendatum af te melden via Osiris. Wanneer een 

student zich niet tijdig afmeldt, wordt het niet verschijnen als een gebruikte tentamenpoging 

aangemerkt. 

2. Studenten dienen zich uiterlijk 7 dagen voor de tentamendatum, conform de daarvoor door of 

namens de desbetreffende examencommissie vastgestelde richtlijnen en aanwijzingen, in te 

schrijven voor een herkansing.  

 

Artikel 5.4 Frequentie van tentamens 

Tenzij anders is bepaald in het opleidingsspecifiek deel wordt tweemaal per academisch jaar 

gelegenheid gegeven tot het afleggen van tentamens. 

 

Artikel 5.5 Herkansing tentamens 

1. Een met goed gevolg afgelegd tentamen mag zonder schriftelijke toestemming van de 

examencommissie niet worden herkanst.  

2. Wanneer een tentamen wordt herkanst, is in alle gevallen het laatst behaalde cijfer bepalend 

voor het behaalde resultaat. 

 

Artikel 5.6 Geldigheidsduur behaalde tentamens 

1. De geldigheidsduur van behaalde tentamens is in beginsel onbeperkt. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt daar waar nodig in het 

opleidingsspecifiek deel aangegeven welke onderdelen een beperkte geldigheidsduur hebben.  

3. De examencommissie heeft de bevoegdheid om de geldigheidsduur van behaalde tentamens in 

individuele gevallen te verlengen.  
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Artikel 5.7 Vaststelling en bekendmaking uitslag 

1. Tenzij anders is bepaald in het opleidingsspecifiek deel, wordt de uitslag van een tentamen 

uitgedrukt in hele of halve punten. 

2. In afwijking van het eerste lid wordt de uitslag van een tentamen niet vastgesteld op 5,5 

punten. Een rekenkundige score van 5,50 en kleiner wordt in dat geval afgerond naar een 5, 

een score groter dan 5,50 wordt afgerond naar 6.  

3. Wanneer de uitslag van een tentamen hoger of gelijk is aan 6,0 wordt het tentamen geacht te 

zijn behaald. Wanneer de uitslag van het tentamen lager of gelijk is aan 5,0 wordt het 

tentamen geacht niet te zijn behaald. 

4. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en 

reikt de student een schriftelijke verklaring dienaangaande uit. 

5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, kan de examinator de uitslag van een 

mondeling tentamen vaststellen uiterlijk vijf werkdagen na afloop van het tentamen.  

6. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien werkdagen na 

de dag waarop het tentamen is afgelegd. 

7. De examencommissie kan de termijn bedoeld in het zesde lid verlengen dan wel bekorten, het 

laatste met het oog op het tijdig uitbrengen van het studieadvies zoals bedoeld in artikel 6.2 

eerste lid van deze regeling. 

8. Onmiddellijk na het vaststellen van een tentamenuitslag verschaft de examinator de 

administratie de benodigde gegevens ten behoeve van de bekendmaking daarvan.  

9. Voor tentamens die op een andere wijze worden afgelegd bepaalt de examencommissie vooraf 

op welke wijze en binnen welke termijn de uitslag aan de student wordt meegedeeld. 

10. Bij de bekendmaking van een tentamenuitslag wordt de student gewezen op het inzagerecht 

zoals bedoeld in artikel 5.9 van deze regeling en op de mogelijkheid van beroep bij het college 

van beroep voor de examens binnen de daarvoor geldende beroepstermijn. 

 

Artikel 5.8 Regels en richtlijnen examencommissie 

1. De examencommissie heeft in de wet omschreven taken en bevoegdheden, waaronder het 

borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en het binnen het kader van deze 

regeling vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van die tentamens en 

examens te beoordelen. 

2. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de in lid 1 bedoelde taken en 

bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen.  
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Artikel 5.9 Inzagerecht 

1. Gedurende ten minste 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in het beoordeelde werk.  

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

vragen en opdrachten behorende bij het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen aan 

de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de examinator bepalen dat de inzage of 

kennisneming collectief geschiedt op een vooraf vastgestelde datum, tijdstip en plaats. Indien 

een student aantoonbaar door overmacht verhinderd is de collectieve inzage bij te wonen kan 

desgevraagd afzonderlijk inzage worden verleend op een ander tijdstip, bij voorkeur binnen de 

termijn genoemd in het eerste lid. 

4. In alle gevallen vindt de inzagemogelijkheid plaats uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan 

de herkansingsmogelijkheid van een tentamen. 

 

Artikel 5.10 Bewaartermijnen tentamens 

De examencommissie bewaart de tentamens dan wel andere onderdelen die meetellen bij de bepaling 

van de uitslag van tentamens, zoals werkstukken, opdrachten en dergelijke, ten minste twee jaar nadat 

de uitslag is vastgesteld. Eindwerkstukken dienen gedurende ten minste zeven jaar bewaard te blijven.  

 

Artikel 5.11 Vrijstelling 

1. De examencommissie kan een student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende 

examinator, geheel of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van een tentamen indien de student: 

a) hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of 

hogere beroepsopleiding heeft voltooid,  

b) hetzij aantoont door relevante werk- of beroepservaring over voldoende kennis en 

vaardigheden te beschikken ten aanzien van het desbetreffende onderdeel. 

2. De scriptie is van de in lid 1 bedoelde vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd.  

3. Generieke vrijstellingen worden in het opleidingsspecifiek deel vermeld.  

 

Artikel 5.12 [vervallen] 

 

Artikel 5.13 [vervallen] 

 

Artikel 5.14 Vaststelling uitslag examen 

1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student de tentamens van 

de onderdelen behorende bij de desbetreffende opleiding of fase van de opleiding met goed 

gevolgd heeft afgelegd. 
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2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een 

onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen 

of aspecten van de opleiding. 

 

Artikel 5.15 Graad 

1. Aan degene die het examen van een van de bacheloropleidingen met goed gevolgd heeft 

afgelegd wordt de graad Bachelor verleend onverminderd het bepaalde in het derde lid.  

2. Aan degene die het examen van een van de masteropleidingen met goed gevolgd heeft 

afgelegd wordt de graad Master verleend onverminderd het bepaalde in het derde lid. 

3. De graden bedoeld in het eerste en tweede lid worden uitsluitend verleend indien de student 

ten minste de helft van de tentamens aan deze universiteit heeft afgelegd. 

 

Artikel 5.16 Judicium 

1.  Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat 

 vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend. 

2.  Het judicium 

 a.  "cum laude" wordt toegekend indien de gewogen gemiddelde uitslag van de 

  eindbeoordeling van de in de lid 3 bedoelde onderdelen groter is dan of gelijk is 

  aan 8,0, óf 

 b.  "summa cum laude" wordt toegekend indien de gewogen gemiddelde uitslag van 

  de eindbeoordeling van de in de lid 3 bedoelde onderdelen groter is dan of gelijk 

  is aan 9,0. 

3.  Het judicium wordt berekend over alle onderdelen van het examenprogramma waarvoor 

 een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de 

 extracurriculaire onderdelen. 

4.  Als weegfactor bij de berekening van de gewogen gemiddelde uitslag, geldt het aantal 

 EC's van het onderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders 

 is bepaald. 

5.  Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van 

 het examenprogramma (zijnde een of meer onderdelen) meer is herkanst en als tentamens 

 meer dan éénmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om 

 gemotiveerd anders te beslissen. 

6.  Het judicium wordt niet toegekend indien bij een van de onderdelen van het gehele 

 examenprogramma fraude is geconstateerd. 
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Paragraaf 6. Studievoortgang, -begeleiding en -advies 

 

Artikel 6.1 Studievoortgang en studiebegeleiding 

1. De decaan draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat aan elke 

student desgevraagd binnen een redelijke termijn een overzicht kan worden verschaft van de 

op dat moment in het systeem vastgelegde behaalde resultaten. 

2. De decaan draagt zorg voor een adequate studiebegeleiding. 

 

Artikel 6.2 Studieadvies Eerste Jaar  

1. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt namens de decaan aan het einde van het eerste 

studiejaar waarin een student staat ingeschreven voor de propedeutische fase van de  voltijdse 

bacheloropleidingen, uiterlijk op 31 augustus, een advies uit over de voortzetting van de 

opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.8b WHW. 

2. De propedeutische fase van de bacheloropleidingen omvat het programma van het eerste 

studiejaar van de bacheloropleiding met een studielast van 60 EC. 

3. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt een positief studieadvies uit aan de student die 

ten minste 40 EC van de in het tweede lid bedoelde propedeutische fase heeft behaald. 

4. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt aan de student die niet voldoet aan de 

voorwaarde genoemd in het derde lid een negatief studieadvies uit, tenzij sprake is van een of 

meer van de bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel 6.4 van deze 

regeling. Aan het negatieve studieadvies wordt een bindende afwijzing verbonden. 

5. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt een voornemen betreffende een bindend 

afwijzend studieadvies ter kennis van de student en stelt de student in de gelegenheid te 

worden gehoord, voordat het bindend afwijzende studieadvies wordt uitgebracht. 

6. Om te bepalen of het aantal vereiste EC's bedoeld in het derde lid is behaald, worden EC's 

toegekend voor vrijstellingen, niet meegerekend. De examencommissie kan bij het verlenen 

van de vrijstellingen anders bepalen en vervangende of aanvullende eisen stellen. 

7. Het horen van studenten geschiedt door de commissie Studieadvies Eerste Jaar. 

8. De commissie Studieadvies Eerste Jaar verstrekt aan studenten die zich na 31 januari 

inschrijven voor een voltijdse opleiding het bindend studieadvies aan het eind van het tweede 

studiejaar.  

9. Het in deze paragraaf ten aanzien van het bindende studieadvies bepaalde is op studenten die 

zijn ingeschreven voor de deeltijdopleidingen niet van toepassing. 

10. De decaan is ten aanzien van het in deze regeling bedoelde studieadvies bevoegd nadere regels 

vast te stellen voor studenten die zijn ingeschreven voor een bij of krachtens deze regeling 

erkende dubbelstudie. 
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11. Studenten die de inschrijving beëindigen vóór 1 maart ontvangen dat studiejaar geen 

studieadvies. Indien zij zich het daarop volgende studiejaar opnieuw inschrijven voor deze 

opleiding ontvangen zij het bindend studieadvies aan het einde van dat tweede studiejaar. Het 

bepaalde in de laatste volzin van het achtste lid is van overeenkomstige toepassing. 

12. Tegen de bindende afwijzing kan een student binnen zes weken beroep aantekenen bij het 

college van beroep voor de examens. Het beroep heeft geen schorsende werking. 

 

Artikel 6.3 Voorlopig advies 

1. De commissie Studieadvies Eerste Jaar brengt na afloop van het eerste semester aan de student 

vooruitlopend op het advies bedoeld in artikel 6.2 van deze regeling, een voorlopig 

studieadvies uit op basis van de tot dan toe geregistreerde resultaten. 

2. Het voorlopige studieadvies is vooral als waarschuwing bedoeld voor studenten die 

onvoldoende studievoortgang hebben geboekt. De daarvoor in aanmerking komende studenten 

worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur, om te bezien op welke wijze het 

studieresultaat kan worden verbeterd dan wel welke andere opleiding een alternatief zou 

kunnen zijn. 

 

Artikel 6.4 Persoonlijke omstandigheden 

1. Bij het besluit betreffende de bindende afwijzing betrekt de commissie Studieadvies Eerste 

Jaar in de afweging de persoonlijke omstandigheden bedoeld in artikel 2.1 van het 

Uitvoeringsbesluit WHW, voor zover deze omstandigheden onverwijld door of namens 

betrokkene zijn gemeld aan de studieadviseur, een studentendecaan of een andere daartoe 

aangewezen persoon. Aan de student kan worden gevraagd het beroep op persoonlijke 

omstandigheden nader te onderbouwen of aannemelijk te maken. 

2. Als persoonlijke omstandigheden komen uitsluitend in aanmerking de omstandigheden die bij 

of krachtens de wet zijn genoemd. 

 

 

Artikel 6.5 Duur afwijzing 

1. Studenten die een negatief bindend studieadvies hebben ontvangen mogen zich gedurende een 

periode van drie jaren niet meer inschrijven voor de desbetreffende bacheloropleiding, dan 

wel voor door de decaan aan te wijzen bacheloropleidingen die de desbetreffende 

propedeutische fase geheel of gedeeltelijk gemeen hebben. 
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2. Indien een student zich na de periode genoemd in het eerste lid opnieuw inschrijft voor de 

opleiding geldt dat voor toepassing van deze paragraaf als een eerste inschrijving en zijn de 

desbetreffende bepalingen onverkort van toepassing. 

Artikel 6.6 Geen bindende afwijzing of aanhouding beslissing  

1. Op grond van de omstandigheden genoemd in artikel 6.4 van deze regeling kan de decaan, 

gehoord de commissie Studieadvies Eerste Jaar, besluiten aan een negatief advies geen 

bindende afwijzing te verbinden. Ook kan de decaan, gehoord genoemde commissie, op grond 

van genoemde omstandigheden, besluiten aan een negatief advies vooralsnog geen bindende 

afwijzing te verbinden.  

2. Indien aan het negatief studieadvies vooralsnog geen bindende afwijzing als bedoeld in lid 1 is 

verbonden, brengt de commissie Studieadvies Eerste Jaar voor het einde van het tweede 

studiejaar alsnog een studieadvies zoals bedoeld in artikel 6.2 van deze regeling uit indien op 

dat moment niet alle 60 EC van de propedeutische fase zijn behaald. 

 

Paragraaf 7. [vervallen] 
 

--------------------------- Einde algemeen deel -------------------------------------- 

 

 

 

Gerelateerde documenten 

 

 Deel 2 Opleidingsspecifieke delen (document per opleiding) 

 Deel 3 Overgangs- en slotbepalingen (afzonderlijk document) 

 


