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Laatst gewijzigd 12 juni 2019      

 

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE 

BESTUURSKUNDE  

 

Artikel 1: Taken en bevoegdheden Examencommissie 

1. De Examencommissie vervult haar wettelijke taken binnen het kader van de 

Onderwijs- en Examenregeling (hierna: OER) van de opleidingen Bestuurskunde 

(bachelor) en Bestuurskunde (master) (hierna: opleiding) aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. 

2. Ter uitvoering van haar taken hebben de leden van de Examencommissie 

regelmatig onderling contact. 

3. De Examencommissie bepaalt wie examinator mag zijn. Zij is, binnen de ruimte 

die de OER daarvoor vrijlaat, bevoegd examinatoren aanwijzingen te geven van 

procedurele en organisatorische, maar niet van vakinhoudelijke aard. 

4. De Examencommissie stelt een stageregeling vast en stelt formulieren ter 

beoordeling van stages en theses op. 

5. De Examencommissie onderzoekt steekproefsgewijs de normantwoorden van 

tentamens en ziet toe op een consequente toepassing van de onderlinge peer 

review van tentamens door docenten. 

6. De Examencommissie heeft tot taak vermoedens van fraude te beoordelen en 

heeft de bevoegdheid een passende sanctie op te leggen. 

 

Artikel 2: Toelating tot de opleiding 
1. De Examencommissie kan in individuele gevallen studenten toelating verlenen tot 

de bachelor- of masteropleiding op basis van een in de OER niet vermelde 

vooropleiding. 

2. De Examencommissie beslist over individuele verzoeken om toelating tot de 

premaster en verleent individuele vrijstellingen. 

3. De Examencommissie kan aan toelating voorwaarden verbinden naar letter en 

geest van de OER. 

 

Artikel 3: Bachelorthesis 

1. In het kader van de eindbeoordeling van de bacheloropleiding Bestuurskunde 

schrijven studenten individueel een bachelorthesis. 

2. De thesis wordt beoordeeld door de begeleider. De uiteindelijke beoordeling van 

de thesis gebeurt schriftelijk op basis van een formulier waarin de belangrijkste 

beoordelingscriteria en de toegekende waardering op deze criteria zijn vermeld. 

 Eindcijfers worden overeenkomstig de OER afgerond op een half punt. 

 Aangezien de scriptie een proeve van bekwaamheid is, kunnen studenten een 

scriptie alleen herkansen indien zij een onvoldoende hebben gehaald voor de 

scriptie. Bij een voldoende, kan deze niet herkanst worden. 

3. Het beoordelingsformulier wordt met de thesis gearchiveerd door het secretariaat 

van de betreffende opleiding, voor een periode van tenminste zeven jaar.  
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Artikel 4: Masterthesis 

1. In het kader van de eindbeoordeling van de masteropleiding Bestuurskunde 

schrijven studenten individueel een masterthesis. 

2. De thesis wordt beoordeeld door een afstudeercommissie bestaande uit de 

begeleider en een tweede lezer. Begeleiders van mastertheses dienen 

gepromoveerde onderzoekers te zijn, tenzij de examencommissie anders beslist 

(bijvoorbeeld bij een bijna gepromoveerde aio). 

3. De begeleider bepaalt in eerste instantie of de thesis voldoende is en voldoet aan alle 

gestelde eisen (zie beoordelingsformulier masterthesis). Indien dit het geval is, dan 

wordt de thesis doorgestuurd naar de tweede lezer. De eerste en tweede lezer doen 

onafhankelijk van elkaar een voorstel voor het eindcijfer. Indien de tweede lezer 

eveneens de thesis voldoende acht, komen beide beoordelaars samen tot het 

eindcijfer. De uiteindelijke beoordeling van de thesis gebeurt schriftelijk op basis 

van een formulier waarin de belangrijkste beoordelingscriteria en de toegekende 

waardering op deze criteria zijn vermeld. 

 Indien de (voldoende) beoordelingen meer dan één punt verschillen, wijst de 

Examencommissie een derde beoordelaar aan (hoogleraar). De derde beoordelaar 

formuleert op onafhankelijke wijze een oordeel op basis van het 

beoordelingsformulier en stelt het eindcijfer vast. 

 Eindcijfers worden conform de OER afgerond op een half punt. 

 Aangezien de scriptie een proeve van bekwaamheid is, kunnen studenten een 

scriptie alleen herkansen indien zij een onvoldoende hebben gehaald voor de 

scriptie. Bij een voldoende, kan deze niet herkanst worden. 

4. Het beoordelingsformulier wordt met de thesis gearchiveerd door het secretariaat 

van de betreffende opleiding, voor een periode van zeven jaar. 

 

Artikel 5: Goedkeuring keuzevakken en stage 
1. Keuzevakken bacheloropleiding. Studenten zijn vrij om naar eigen inzicht 

keuzevakken op bachelorniveau aan een andere Nederlandse universiteit te volgen. 

Niet goedgekeurd worden cursussen die inhoudelijk substantieel overlap vertonen 

met onderdelen van het reguliere Nijmeegse bachelorcurriculum. Voor vakken 

gevolgd in het buitenland (bijvoorbeeld in het kader van het Erasmus+ Programma) 

dient een Learning Agreement te worden opgesteld.  

2. Keuzevakken masteropleiding. Studenten zijn vrij om naar eigen inzicht 

keuzevakken op masterniveau aan een andere Nederlandse universiteit te volgen. 

Alleen keuzevakken op wo-masterniveau worden gegeven, die inhoudelijk geen 

substantiële overlap vertonen met onderdelen van het reguliere Nijmeegse 

mastercurriculum, worden goedgekeurd. Deze goedkeuring dient te worden 

aangevraagd voordat de student het betreffende vak gaat volgen. Voor vakken 

gevolgd in het buitenland (bijvoorbeeld in het kader van het Erasmus+ Programma) 

dient een Learning Agreement te worden opgesteld.  

3. Stage bacheloropleiding. Studenten kunnen er in de bachelor voor kiezen om een 

meeloopstage of een onderzoeksstage te lopen. De stage coördinator beoordeelt 

stageverzoeken op basis van het stageplan zoals uiteengezet in de stagehandleiding 

en geeft studenten toestemming stage te lopen indien aan de voorwaarden is 

voldaan. Tevens beoordeelt de stagecoördinator het stageverslag en stelt de stage 
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coördinator het aantal EC vast dat aan de stage wordt toegekend indien deze met een 

voldoende beoordeling wordt afgesloten. 

4. Stage masteropleiding (ook wel het master project genoemd). Studenten kunnen op 

master niveau ervoor kiezen om een onderzoeksstage te lopen – dit kan zowel extern 

als intern. Indien de student ervoor kiest om de stage te koppelen aan de scriptie, 

wordt in samenspraak met de scriptiebegeleider een onderzoeksvraag geformuleerd 

dat zowel voldoet aan de eisen van de stageopdrachtverlener als van de opleiding. 

Indien het stageverslag als voldoende wordt beoordeeld, ontvangt de student een V 

voor de stage. Indien de student ervoor kiest om de stage los te koppelen van de 

scriptie, blijft de scriptiebegeleider ook de stagebegeleider en zal het stageverslag 

beoordelen. Indien er geen scriptiebegeleider is of indien de scriptiebegeleider niet 

in staat is het stageverslag te beoordelen, zal de MA coördinator het verslag 

beoordelen.  

 

Artikel 6. Geldigheidsduur cijfers 

Vroeger stond er een regeling in de OER dat een vak kwam te vervallen indien je 5 jaar 

(BA) of 2 jaar (MA) na het behalen van dit vak nog steeds niet was afgestudeerd. Deze 

regeling gold voor alle vakken maar is door wetgeving komen te vervallen. In plaats 

daarvan hebben we nu dit artikel in de R&R waarbij het volgende geldt: als het langer 

dan 6 jaar (BA) of 3 jaar (MA) duurt om je opleiding af te ronden – waarbij begonnen 

wordt met tellen vanaf je eerstbehaalde resultaat van je 2ejaarsvak danwel je 1e MA vak – 

dan dien je een verzoek in te dienen bij de Examencommissie of je alsnog je diploma 

mag krijgen. De Examencommissie bekijkt dan wanneer je vakken die mogelijkerwijs 

kunnen verouderen (zoals EU vakken) hebt behaald. Indien vakken die gevoelig zijn voor 

veroudering langer dan 3 jaar geleden zijn behaald (BA en MA), kan de 

Examencommissie tot het oordeel komen dat je voor het desbetreffende vak een extra 

opdracht of tentamen moet maken om ervoor te zorgen dat jouw kennis over het 

betreffende onderwerp niet gedateerd is. 

 

Artikel 7. Fraude/plagiaat 

In de OER en frauderegeling staat uitgelegd wat fraude is. Zo wordt er onder meer 

gesteld dat een docent in staat moet zijn de kennis, inzichten en vaardigheden van een 

student te beoordelen. Elk handelen dat deze beoordeling bemoeilijkt, is fraude. 

Hieronder valt onder meer het samenwerken met andere studenten terwijl het een 

individuele opdracht betreft, het samenwerken met andere groepjes terwijl je alleen met 

je studenten in je eigen groepje hoort samen te werken, het overnemen van teksten en/of 

ideeën van anderen zonder correcte bronvermelding, en het recyclen van 

materiaal/teksten reeds gebruikt voor een ander vak. 

 Ter aanvulling op de OER en de frauderegeling, wijst de Examencommissie erop 

dat docenten die een vermoeden van fraude hebben, verplicht zijn dit voor te leggen aan 

de Examencommissie – ongeacht of het om een conceptversie of een eindversie gaat van 

een product. 

 Indien de Examencommissie vaststelt dat er inderdaad sprake is van fraude, kan 

zij afhankelijk van de situatie en ernst van fraude onder meer besluiten de student uit te 

sluiten van het vak/de opleiding voor maximaal een jaar; een bonuspunt intrekken; of een 

tentamenkans ongeldig verklaren zodat de student nog maar één tentamenkans heeft voor 
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dat vak in dat betreffende jaar. Indien er sprake is van uitermate ernstige fraude, kan de 

Examencommissie het instellingsbestuur verzoeken de inschrijving voor de opleiding van 

de student definitief te beëindigen.  

 

Artikel 8. Klachten en verzoeken 
De Examencommissie behandelt klachten van individuele studenten of examinatoren met 

betrekking tot de vaststelling van de uitslag van toetsen (waarbij de Examencommissie 

wettelijk niet in het oordeel van de docent mag treden) en verzoeken tot ontheffing van 

vigerende regels wegens bijzondere omstandigheden.  

 

Zulke klachten en verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend door middel van een 

gedateerde en ondertekende brief gericht aan de Examencommissie Bestuurskunde. Een 

gescande versie is toegestaan. De informatie in of bij de brief moet voldoende 

gedetailleerd zijn om een goed oordeel mogelijk te maken. Dat betekent onder andere dat 

bijzondere omstandigheden moeten worden uitgelegd. 


