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DEEL III  OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Paragraaf 16a. Overgangsbepalingen 
 

Artikel 16a.1 Overgangsbepaling betreffende judicia  

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.16 geldt tot en met 31 augustus 2017 voor studenten 

die tenminste vanaf 1 september 2011 ononderbroken voor een van de bacheloropleidingen 

genoemd in deze regeling staan ingeschreven, de judiciumregeling zoals die gold op  
1 september 2014. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.16 geldt tot en met 31 augustus 2017 voor studenten 

die tenminste vanaf 1 september 2011 ononderbroken voor een van de masteropleidingen 

genoemd in deze regeling staan ingeschreven, de judiciumregeling zoals die gold op  
1 september 2014. 

 

Paragraaf 17. Slotbepalingen 
 

Artikel 17.1 Vangnetregeling en hardheidsclausule  

1. In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of niet duidelijk voorziet beslist de decaan. 

2. De examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende aard in 

individuele gevallen ten voordele van de student een uitzondering te maken op het bepaalde in 

deze onderwijs‐ en examenregeling.  

 

Artikel 17.2 Wijzigingen 

Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen 

van de studenten daardoor niet onevenredig worden geschaad. 

 

Artikel 17.3 Bekendmaking 

1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regelen en 

richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van eventuele wijzigingen 

van genoemde regelingen.  

2. Elke belanghebbende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid 

bedoelde stukken verkrijgen. 

 

Artikel 17.4 Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2016.  

2. De eerder voor genoemde opleidingen vastgestelde onderwijs- en examenregelingen komen 

per die datum te vervallen. 

 

Aldus vastgesteld door de decaan op 17 juni 2016. 

 


