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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1.1.   Toepasselijkheid 

Deze regels zijn van toepassing op de tentamens, coassistentschappen en examens van de opleiding Geneeskunde van 
de Universiteit Leiden, hierna te noemen de opleiding.  

Artikel 1.2       Begripsbepaling 
ALCO:     de onderwijseenheid die voorbereidt op de coassistentschappen 
coassistentschap:   een stage in een klinische afdeling die ten doel heeft het verkrijgen van kennis,inzicht en 

vaardigheden met betrekking tot een bepaald medisch specialisme; 
Deeltentamen    Een toets die, naast één of meerdere andere deeltentamens of praktische oefeningen, deel 

uit maakt van een tentamen en bijdraagt aan het eindcijfer van het tentamen. De 
onderlinge weging is vastgelegd in de OER. 

examen:     een in de wet omschreven toets die tot graadverlening leidt; 
examinandus:    degene die zich onderwerpt aan een tentamen, coassistentschap of examen; 
Fraude:     elk handelen of nalaten , daaronder begrepen plagiaat, dat belet dat een juist oordeel over 

de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk 
is, wordt als fraude in de zin van artikel 7.12b WHW beschouwd. 

      Qua gevolg hiermee gelijkgesteld wordt het vertonen van en volharden in een zodanige 
passiviteit tijdens het deelnemen aan het uitvoeren van groepsopdrachten of praktische 
oefeningen dat een individuele beoordeling van kennis en vaardigheden daardoor 
onmogelijk wordt. 

      Onder fraude wordt onder meer gerekend:  
- het gebruik van niet-toegelaten bronnen tijdens het afleggen van het tentamen of 

het uitvoeren van een opdracht in het kader van een beoordeling van het 
coassistentschap; 

- plagiaat, het gebruik van bronnen of delen daarvan zonder vermelding van de 
herkomst; 

        - het vervalsen van uitkomsten van experimenten. 
OER:                         de door de Decaan van het LUMC vastgestelde Onderwijs- en examenregeling van de 

opleiding; 

Praktische oefening: een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13, tweede lid, onder d van de wet, in 
één van de volgende vormen: 

- het maken van een scriptie/eindwerkstuk/afstudeerverslag, 
- het maken van een werkstuk of een proefontwerp, 
- het uitvoeren van een onderzoekopdracht, 
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie, 
- het doorlopen van een stage, of 

- het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het 
verwerven van bepaalde vaardigheden(w.o. een laboratoriumpracticum). 

- een practicum is een praktische oefening waarbij experimenten worden uitgevoerd 
met gebruikmaking van apparatuur en/of biologische of chemische materialen, in 
de regel in een als laboratorium ingerichte ruimte;  

Surveillant  degene die door of namens de examencommissie is belast met het feitelijke toezicht op de orde   
tijdens een tentamen. 

student:    degene die is ingeschreven aan de Universiteit Leiden voor het volgen van het onderwijs  en/of  
     het  afleggen  van  de  tentamens  en  de  examens  van  de opleiding; 
tentamen:    toets die een onderwijseenheid afsluit en ten doel heeft de vaststelling dat de student de  
     beoogde kennis, inzicht en vaardigheden heeft verworven; 
werkdag:                 maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de erkende feestdagen; 

  

WHW de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
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Voor het overige hebben de begrippen de betekenis die de WHW of de OER daaraan verbindt.  
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Hoofdstuk 2 Taken en werkwijze van de examencommissie 

Artikel 2.1.  Benoeming van de voorzitter en secretaris 

2.1.1.         De examencommissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.  

2.1.2.  Aan de examencommissie wordt een ambtelijk secretaris toegewezen. 
 

Artikel 2.2   Benoeming van de leden en de voorzitter 
 
2.2.1  De  Raad van Bestuur van het LUMC benoemt de leden van de Examencommissie Geneeskunde op basis van 

hun deskundigheid op het terrein van de opleiding voor een door de Raad van Bestuur te bepalen termijn. 
Ten minste één lid is als docent verbonden aan de opleiding en tenminste een lid heeft de rang van 
hoogleraar. De Voorzitter van de Toets Beoordelings Commissie is lid van de Examencommissie. De Raad van 
Bestuur van het LUMC benoemt de voorzitter en de vicevoorzitter van de Examencommissie. 

2.2.2  Alvorens de Raad van Bestuur tot benoeming van een lid overgaat, hoort hij de leden van de 
Examencommissie. 

2.2.3  Het ambtelijk secretariaat van de Examencommissie en de subcommissies wordt 
  verzorgd door een medewerker van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen. 
 

Artikel 2.3.  Taken en bevoegdheden van de examencommissie 

 
2.3.1.  De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet 

aan de voorwaarden die de Onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

2.3.2. Onverminderd de wet en de daarop gebaseerde regelgeving is de Examencommissie in ieder geval 
verantwoordelijk voor: 
a. de inhoud van de examens van de opleiding en de organisatie daarvan; 
b.  het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens;  
c. het door de meest daarvoor in aanmerking komende examencommissie verlenen van toestemming 

aan een student om een door die student samengesteld programma als bedoeld in artikel 7.3d van de 
wet te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad, waarbij de 
examencommissie tevens aangeeft tot welke opleiding van de instelling dat programma wordt geacht 
te behoren voor de toepassing van deze wet; 

d.  het in voorkomende gevallen verlengen van de in de onderwijs- en examenregeling bepaalde 
geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens;  

e.  het in bijzondere gevallen bepalen of een tentamen in openbaarheid wordt afgenomen, in afwijking 
van hetgeen daarover in de onderwijs- en examenregeling is geregeld;  

f.  het goedkeuren in individuele gevallen van de keuze van onderwijseenheden die tot de opleiding 
behoren;  

g. het vaststellen, voor zover het faculteitsbestuur dat heeft bepaald als voorwaarde voor het afleggen 
van examens of onderdelen daarvan, dat het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs door degene aan wie 
vrijstelling is verleend van de vooropleidingseis als bedoeld in artikel 7.24 van de wet op grond van het 
bezit van een buiten Nederland afgegeven diploma, dan wel in geval vrijstelling is verleend van de 
toegangseis voor de postpropedeutische fase van de opleiding;  

h.  het namens het faculteitsbestuur uitbrengen van het (bindend) studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b 
van de wet;  

       i.   het uitreiken van een getuigschrift en een supplement uitgereikt als bedoeld in artikel 7.11, vierde lid, 
van de wet ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd;  

        j.  het afgeven van een verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door een student  
met goed gevolg zijn afgelegd in geval de student meer dan een tentamen met goed gevolg heeft 
afgelegd doch aan wie geen getuigschrift als bedoeld onder i. kan worden uitgereikt;  

       k.   het nemen van maatregelen en het opleggen van sancties indien een student of extraneus fraudeert.  
       l.  de vorm en inhoud van de tentamens en beoordelingen van coassistentschappen  van  de opleiding; 
      m. het vaststellen van de regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de examens en 

tentamens en beoordeling van coassistentschappen en met betrekking tot de in dat verband te nemen 
maatregelen, zie hiervoor het addendum “Praktische gang van zaken; 

n. het borgen van de kwaliteit van de tentamens, coassistentschappen en examens onverminderd artikel 
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7.12c van de wet. Voor de schriftelijke tentamens heeft de Examencommissie deze taak gemandateerd 
aan de TBC Geneeskunde; 

   o. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling 
om de uitslag van tentamens, coassistentschappen en examens te beoordelen en vast te stellen; 

  p. het vaststellen van de uitslag van de tentamens en de eindbeoordeling van een coassistentschap. De 
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de uitslag van de tentamens heeft de Examencommissie 
gedelegeerd aan de examinatoren; 

  q. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een of meer tentamens dan wel van het deelnemen 
aan een of meer praktische oefeningen en de coassistentschappen; 

  r.  het vaststellen of is voldaan aan de voorwaarden voor de toelating tot de verschillende tentamens, 
coassistentschappen en examens; 

  s. het treffen van bijzondere regelingen voor het afleggen van examens en tentamens en 
coassistentschappen voor individuele studenten in geval van overmacht of  bijzondere 
studieomstandigheden. 

 

Artikel 2.4. Werkwijze 

 

2.4.1.  De voorzitter van de Examencommissie is belast met de dagelijkse zaken van het Master examen. De 
vicevoorzitter van de Examencommissie is belast met de dagelijkse zaken van het Bachelor examen.  

2.4.2.   De examencommissie kan haar leden schriftelijk mandateren tot het nemen van bepaalde besluiten. De 
commissie kan de gemandateerde instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde  

2.4.3.  Gemandateerde leden nemen besluiten op basis van de OER en eerder gevormd beleid en leggen 
verantwoording af over hun handelen. Er wordt vastgelegd hoe deze verantwoording plaatsvindt. Bij 
afwijkingen van eerder gevormd beleid beslist de gehele examencommissie. 

2.4.4.  De examencommissie heeft in ieder geval het volgende vastgelegd:  
a. de samenstelling van de examencommissie; de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

voorzitter, vicevoorzitter, overige leden en ambtelijk secretaris;  
b. taken die gemandateerd worden aan de diverse leden, inclusief wijze van verantwoording over 

besluitvorming; vergaderfrequentie, openbaarheid en geheimhouding; wijze van verslaglegging en 
archivering van vergaderingen en besluiten;  

c. interne werkwijze ten aanzien van: aanwijzing examinatoren;  
d. borging kwaliteit van tentamens; aanvragen vrijstelling; fraude;  BSA.  
e. registratie van de handtekeningen van de leden. 

2.4.5. Tot de dagelijkse zaken worden gerekend: 
a. spoedeisende beslissingen met betrekking tot de toepassing van regelingen die in afwijking van de 

geldende bepalingen op verzoek van de student worden genomen; indien mogelijk wordt de meest 
betrokken examinator geraadpleegd alvorens een beslissing wordt genomen; 

b. de door de OER vereiste goedkeuring van verzoeken tot vrijstelling van studenten met inachtneming 
van de daarbij geldende voorwaarden; 

c. het uitbrengen van het bindend studieadvies; 
d. het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens een tentamen en bij fraude, voor zover deze 

naar het oordeel van de voorzitter geen uitstel gedogen. 
e. het controleren en ondertekenen van diploma’s. 

2.4.6. De Examencommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen geeft het 
oordeel van de voorzitter de doorslag. 

2.4.7.  De Examencommissie en de examinatoren nemen bij het nemen van hun beslissingen het volgende in 
overweging: 

a. een positieve uitslag van het examen moet voldoende garantie zijn dat  de geëxamineerde de beoogde 
eindkwalificaties heeft verworven; 

b. beslissingen moeten met de grootst mogelijke objectiviteit worden genomen; 
c. onnodige studievertraging dient zoveel mogelijk te worden voorkomen; 

  d. tentamens dienen mede om de examinandus inzicht te geven in zijn of haar capaciteiten en 
beperkingen. 
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Hoofdstuk 3:  Aanwijzing examinatoren 
 
3.1.1. Voor de aanvang van elk studiejaar en verder zo vaak als dat noodzakelijk is wijst de Examencommissie een 

examinator aan voor het afnemen van het tentamen verbonden aan elk van de onderwijseenheden van de 
opleiding en het vaststellen van de uitslag daarvan. 

3.1.2  Een examinator beschikt over vakdeskundigheid en toetsdeskundigheid overeenkomstig de eisen genoemd in 
artikel 4.2 van de OER. 

3.1.3.  De examencommissie kan externe examinatoren aanwijzen. Zij vergewist zich ervan dat deze examinatoren 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De externe examinatoren ontvangen een aanstellingsbrief van de 
examencommissie waarin vermeld staat dat zij zijn aangewezen als externe examinator en voor het afnemen 
van welk tentamen zij aangewezen zijn. In afwijking van 3.1.3 kan de Examencommissie meer dan één 
examinator aanwijzen. De Examencommissie maakt de aangewezen examinatoren bekend via de geëigende 
kanalen. 

3.1.4. De examencommissie kan de aanwijzing om gewichtige redenen ongedaan maken. 
3.1.5.      De examinatoren verstrekken de Examencommissie de gevraagde inlichtingen. 
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Hoofdstuk 4 Tentamens en beoordeling coassistentschappen 
 
Artikel 4.1 Aard en vorm van de tentamens 
 
4.1.1  Een tentamen omvat een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden en competenties van de examinandus 

zoals vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat 
onderzoek. Elke beoordeling van een coassistentschap omvat een onderzoek naar de competenties van de 
examinandus zoals vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009, alsmede de beoordeling van de 
uitkomsten van dat onderzoek. 

4.1.2  De tentamens en de beoordelingen van de coassistentschappen zijn zo opgesteld dat zij geschikt zijn om te 
onderzoeken of de student de kwaliteiten heeft verworven die tevoren als doel van de betrokken 
onderwijseenheid zijn vastgesteld. 

4.1.3  De vragen en opgaven van het tentamen hebben uitsluitend betrekking op de tevoren bekend gemaakte 
examenstof of competenties waarvan de aard en omvang voor de aanvang van het onderwijs dat op het 
tentamen voorbereidt in hoofdzaak bekend worden gemaakt. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo 
evenwichtig mogelijk gespreid over de examenstof of te tentamineren competenties.  

4.1.4  De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en bevatten voldoende 
aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden. De duur van elk tentamen is zodanig dat de 
examinandus redelijkerwijs voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden en/of de opgaven te maken. 

4.1.5  Voor zover dat niet in de OER is vastgelegd, maakt de Examencommissie dan wel maken de betrokken 
examinator ten minste 25 werkdagen  voor het afnemen van een tentamen bekend op welke wijze dat zal 
worden afgenomen. 

4.1.6  Door de examinator wordt op Blackboard  bij aanvang van het onderwijsonderdeel vermeld of het tentamen 
schriftelijk of mondeling dan wel door middel van een vaardigheidstest wordt afgelegd. 

4.1.7  De examinator vermeldt op Blackboard  bij aanvang van het onderwijsonderdeel of boeken, syllabi, 
aantekeningen e.d. geraadpleegd mogen worden tijdens het tentamen. 

4.1.8  Het percentage gebruik van eerder gebruikte tentamenvragen mag ten hoogste 10 % zijn. 
4.1.9  De examinator vergewist zich ervan dat is voldaan aan de voorwaarden voor toelating tot het tentamen en 

het coassistentschap die in de OER zijn vastgelegd dan wel voortvloeien uit andere wetten en regels. 
4.1.10 De Examencommissie kan op gemotiveerd verzoek van de examinandus toestaan dat een tentamen op andere 

wijze wordt afgelegd dan in de OER is vastgelegd of dat een coassistentschap op een andere manier wordt 
doorlopen dan is vastgesteld, onder meer in geval van een functiestoornis. De examencommissie beslist na 
overleg met de examinator, binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek. 

4.1.11 De regels en richtlijnen die betrekking hebben op de voortgangstoetsen en -tentamens 

 

Artikel 4.2.   Kwaliteitsborging van tentamens en de kennistoets van de coassistentschappen 
 
4.2.1  Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede 

de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek.  
4.2.2  De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig en bevatten voldoende 

aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden.  
4.2.3  Het tentamen is geschikt en dient uitsluitend om te onderzoeken of de student de kwaliteiten heeft 

verworven die tevoren als doel van de betrokken onderwijseenheid zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de 
OER.  

4.2.4  Het tentamen is zo specifiek dat alleen de studenten die de stof voldoende beheersen de vragen goed kunnen 
beantwoorden. Het tentamen is afgestemd op het niveau van de onderwijseenheid.  

4.2.5  De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over de examenstof.  
4.2.6  De vragen en opgaven van het tentamen hebben uitsluitend betrekking op de tevoren bekend gemaakte 

examenstof. Voor studenten is het vooraf duidelijk hoe en waarop zij beoordeeld worden.  
4.2.7  De duur van elk tentamen is zodanig dat de student redelijkerwijs voldoende tijd heeft om de vragen te 

beantwoorden en/of de opgaven te maken.  
4.2.8  De beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van te voren schriftelijk vastgestelde normen.  
4.2.9  De werkwijze rond de kwaliteitsborging van tentamens is vastgelegd door de examencommissie. 
4.2.10 De kwaliteitsborging van de tentamens is door de Examencommissie gemandateerd aan de Toets 

Beoordelings Commissie Geneeskunde (TBC). De TBC beoordeelt de validiteit, betrouwbaarheid en 
representativiteit van de tentamens. Het resultaat van de beoordeling wordt besproken met de betrokken 
examinator of examinatoren. 



8 

 

4.2.11  Bij de in het vorige lid bedoelde beoordeling kan de TBC zich laten bijstaan door deskundigen. 
 
  Voor aanvang van het studiejaar 2015-2016 door de Examencommissie vastgesteld. 
 

Artikel 4.3  Toegangseisen voor tentamens en coassistentschappen 
 
4.3.1  De examinator vergewist zich ervan dat is voldaan aan de voorwaarden voor toelating tot het tentamen die in 

de OER zijn vastgelegd dan wel voortvloeien uit de wet of een universitaire regeling.  
4.3.2  Een verzoek als bedoeld in artikel 4.2.2 van de OER wordt alleen behandeld indien het vergezeld gaat van een 

studieplan en een overzicht van door het College van Bestuur erkende nevenactiviteiten waaraan de student 
heeft deelgenomen en voornemens is deel te nemen.  

4.3.3  De opleiding kent voorwaarden voor deelname aan hertentamens. Deze zijn beschreven in de e-studiegids ).  
4.3.4.  De opleiding kent voorwaarden voor deelname aan en/of de beoordeling van onderzoekstages. Deze zijn 

beschreven in de e-studiegids.   
4.3.5  In afwijking van het bepaalde in de OER kan de Examencommissie in uitzonderlijke gevallen op gemotiveerd 

verzoek van de examinandus toestaan dat een tentamen wordt afgelegd voordat aan de daaraan 
voorafgaande praktische oefening is deelgenomen dan wel voordat vrijstelling van de praktische oefening is 
verleend. In dat geval wordt een bewijs dat het tentamen met goed gevolg is afgelegd pas verstrekt nadat 
alsnog aan de praktische oefening is deelgenomen dan wel nadat de vrijstelling van deelneming daaraan is 
verleend. 

4.3.6  Voor deelname aan het eerste coassistentschap geldt dat het ALCO met een voldoende beoordeling moet zijn 
afgesloten. 

4.3.7  Een onvoldoende beoordeling van een coassistentschap wordt gemeld aan de Examencommissie. In die 
gevallen waarin er (nog) geen eindbeoordeling van het coassistentschap kan worden afgegeven heeft de 
student voorwaardelijk toegang tot het volgende coassistentschap. De coassistentschap examinator bepaalt 
aan welke eisen de student nog moet voldoen om een positieve eindbeoordeling te kunnen verkrijgen en 
informeert de Examencommissie hierover. De Examencommissie neemt een besluit en informeert de student 
over de voorziene voortgang van zijn coassistentschappen. 

 

Artikel 4.4.  Data van de tentamens en eindbeoordelingen van coassistentschappen 
 
4.4.1  De data waarop schriftelijke tentamens zullen worden afgenomen, worden vóór de aanvang van het 

studiejaar door de Examencommissie vastgesteld en bekendgemaakt. Van de vastgestelde data kan worden 
afgeweken in geval van overmacht of na verkregen instemming van de Opleidingscommissie en indien 
belangen van de studenten daardoor redelijkerwijze niet worden geschaad.  

4.4.2  De data voor mondelinge tentamens worden vastgesteld door de examinator, indien mogelijk in goed overleg 
met de student.  

4.4.3  Het bepaalde in 4.2.1 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op toetsingen die anders dan 
schriftelijk of mondeling plaats vinden.  

4.4.4  Het is niet toegestaan binnen het tijdsbestek van één tentamen, twee tentamens af te leggen. 
4.4.5  De eindbeoordeling van een coassistentschap vindt plaats in de laatste week van het coassistentschap 
 

Artikel 4.5 Deelname aan tentamens en coassistentschappen 
 
4.5.1  Deelname aan een tentamen, of coassistentschap is alleen toegestaan voor studenten die aan de 

toelatingseisen voor de betreffende onderwijseenheid voldoen. (Zie: De praktische gang van zaken rond een 
schriftelijk tentamen Geneeskunde) 

4.52   Een tentamen kan alleen worden afgelegd, dan wel het resultaat daarvan kan alleen worden beoordeeld als 
de student zich voor deelneming heeft aangemeld op een wijze die is vastgesteld en bekendgemaakt door de 
Examencommissie. (Zie: De praktische gang van zaken rond een schriftelijk tentamen Geneeskunde) 

4.5.3  Aan een coassistentschap kan alleen worden deelgenomen, dan wel het resultaat daarvan kan alleen worden 
beoordeeld als de student is ingedeeld in de coassistentschappen. De procedure voor het indelen van de 
student in de coassistentschappen is te vinden in Instroomregeling coassistentschappen LUMC. 
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Artikel 4.6 Terugtrekking van aanmelding voor tentamens en coassistentschappen 
 
4.6.1  Een tentamen kan niet worden afgelegd of het resultaat daarvan beoordeeld dan nadat de student zich voor 

deelneming heeft aangemeld op een wijze die is vastgesteld en bekendgemaakt door de examencommissie. 
(Zie: De praktische gang van zaken rond een schriftelijk tentamen Geneeskunde) 

4.6.2  In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat wordt afgeweken van wat op grond van 4.7.1 is 
bepaald aangaande de uiterste datum en de wijze van aanmelding.  

4.6.3  Gedurende de periode waarin aanmelding voor een tentamen mogelijk is, is terugtrekking op dezelfde wijze 
toegestaan.  

4.6.4  Alleen in geval van overmacht, ter beoordeling en vaststelling door de examencommissie, is terugtrekking 
mogelijk tussen het moment van verstrijken van de aanmeldingstermijn en het begin van het tentamen. 

4.6.5  Een examinandus die zich heeft aangemeld voor een tentamen en zich niet heeft teruggetrokken conform de 
regelingen die daarover zijn vastgelegd in de OER of in “De praktische gang van zaken rondom een schriftelijk 
tentamen Geneeskunde” dan wel regelingen die voortvloeien uit andere wetten en regels, en die niet 
verschijnt op het tentamen, wordt geacht aan het tentamen te hebben deelgenomen.  

 

Artikel 4.7. Het afnemen van de tentamens en de voortgangstoets 
 
4.7.1  Alleen examinandi die zich hebben aangemeld voor een tentamen worden toegelaten tot de tentamenruimte. 
4.7.2  De examinandus is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examinator te legitimeren met zijn geldige 

collegekaart of wettelijk identiteitsbewijs. 
4.7.3  Degene die met de leiding van het afnemen van het tentamen is belast, is bevoegd een examinandus die te 

laat komt de toegang tot het tentamen te weigeren. De examinandus die later dan een half uur na aanvang 
van een tentamen verschijnt wordt niet toegelaten, maar wordt wel geacht aan het tentamen te hebben 
deelgenomen. 

4.7.4  De examinandus kan niet eerder dan een uur voor het vastgestelde eindtijdstip van het tentamen het 
afleggen daarvan beëindigen, tenzij de examinator daarvoor toestemming geeft. 

4.7.5  Aanwijzingen van of vanwege de examinator, die vóór de aanvang van het tentamen zijn gepubliceerd, 
alsmede aanwijzingen die tijdens dat tentamen gegeven worden, moeten door de examinandus worden 
opgevolgd. 

4.7.6  Indien de student een of meer aanwijzingen als bedoeld in lid 4.8.2 t/m 4.8.5 niet opvolgt, dan kan hij door de 
examinator worden uitgesloten van de verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De uitsluiting 
heeft tot gevolg dat het tentamen beoordeeld wordt met het cijfer 1. Voordat de examinator een besluit tot 
uitsluiting neemt, geeft hij de student de gelegenheid een korte verklaring te geven. De examinator stelt de 
examencommissie onverwijld schriftelijk in kennis van een maatregel genomen op grond van het bepaalde in 
dit artikel. 

4.7.7  In geval van constatering van fraude door een examinandus sluit de examinator de betreffende examinandus 
direct uit van verdere deelname aan het tentamen en wordt het tentamen ongeldig verklaard. De 
examinandus wordt wel geacht aan het tentamen te hebben deelgenomen. De examinator of diens vervanger 
maakt van de fraude een proces-verbaal op dat binnen twee werkdagen aan de voorzitter van de 
Examencommissie wordt verstuurd. De examinandus krijgt hiervan een afschrift. Voor de verdere afhandeling 
van fraude zie artikel 4.9. 

4.7.8  Het aanwezig hebben van elektronische communicatiemiddelen en – informatiedragers is verboden. Over de 
juiste manier van detectie van deze apparatuur volgt een nader besluit. Rekenmachines (niet 
programmeerbaar) zijn slechts toegestaan indien en voor zover dit in het blokboek is vermeld. 

4.7.9   Eten en drinken is tijdens een schriftelijk  tentamen in beperkte mate toegestaan met inachtneming van de 
door de examinator gegeven beperkingen. 

4.7.10 De examinandus mag, naast de tentamenbescheiden en (in beperkte mate) eten en drinken, uitsluitend een 
potlood, gum, pen, collegekaart en (in toegestane gevallen) een rekenmachine op tafel hebben liggen, tenzij 
de examinator toestaat dat boeken, syllabi, aantekeningen, e.d. geraadpleegd worden. 

4.7.11  Examinandi met een buitenlands middelbare-schooldiploma kunnen tijdens tentamens in het eerste 
studiejaar een woordenboek gebruiken indien de Examencommissie hun verzoek daartoe heeft ingewilligd. 

4.7.12 Bij alle blokken en lijnen wordt gebruik gemaakt van de surveillantenpool. Het Directoraat Onderwijs en 
Opleidingen zorgt voor de organisatie. 

4.7.13 Mondeling wordt niet meer dan één examinandus tegelijk getentamineerd. 
4.7.14 Op verzoek van de examinandus, op initiatief van de examinator, dan wel op last van de Examencommissie 

kan het mondeling afnemen van het tentamen worden bijgewoond door een tweede examinator dan wel 
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worden vastgelegd op een geluidsdrager; in het laatste geval wordt de opname bewaard totdat de uitslag van 
het tentamen onherroepelijk is geworden. 

4.7.15 Bij de voortgangstoets gelden de regels zoals die door de gezamenlijke voortgangstoets- partners zijn 
vastgesteld. De examinandus dient 15 minuten voor aanvang van het vastgestelde aanvangstijdstip in de 
tentamenruimte aanwezig te zijn. De zaaldeuren worden op het tijdstip van aanvang gesloten. De 
examinandus die op dat tijdstip niet aanwezig is, wordt automatisch van deelname aan de toets uitgesloten. 

4.7.16.  Examinandi dienen op de geplaceerde plaatsen zitting te nemen.   

 

Artikel 4.8.  Mondelinge tentamens 

 

4.8.1.   Mondelinge tentamens worden in de regel door twee examinatoren afgenomen. Indien het tentamen uit 
meerdere onderwerpen bestaat, kan het tentamen door meer dan twee examinatoren worden afgenomen, 
met dien verstande dat per onderwerp steeds niet meer dan twee examinatoren in de tentamenruimte zijn. 

4.8.2.        De examencommissie kan besluiten dat een bepaald mondeling tentamen door meer personen  

                  tezamen zal worden afgelegd indien de te examineren personen daarmee instemmen. 

 

Artikel 4.9.    Beoordeling eindwerkstuk  
 
Het eindwerkstuk wordt steeds door twee examinatoren beoordeeld, waarbij de waardering in overleg wordt 
vastgesteld. Indien de examinatoren niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijst de 
examencommissie een derde examinator aan. De derde examinator heeft de beslissende stem. 

 
 

Artikel 4.10.   Vaststelling en bekendmaking van de uitslag van het tentamen 
 
4.10.1 Er worden hele cijfers gegeven van 1 tot en met 10, of een beoordeling onvoldoende/voldoende/ruim 

voldoende/goed/uitstekend/uitmuntend. 
4.10.2 Indien het cijfer tot stand komt middels afronding, geldt dat, indien de eerste decimaal een 4 is of lager, 

afronding naar beneden plaatsvindt en naar boven indien de eerste decimaal een 5 is of hoger. 
4.10.3 Het tentamen is met goed gevolg afgelegd indien de uitslag 6 of hoger is. 
4.10.4 De beoordeling van de practica wordt bij de vaststelling van het cijfer voor het tentamen verdisconteerd, voor 

zover niet anders door de examinator is bepaald. 
4.10.5 Het eindoordeel van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in een geheel cijfer of bestaat uit een judicium. 

Eindcijfers kunnen op drie manieren tot stand komen: 
a. het eindcijfer wordt bepaald door één enkele summatieve toets ter afsluiting van de onderwijseenheid; 
b. het eindcijfer wordt bepaald door het behaalde puntenaantal van de eindtoets vermeerderd met het 

behaalde puntenaantal van één of meer deeltoetsen die tijdens de onderwijseenheid zijn afgenomen; 
c.  het eindcijfer wordt bepaald door het behaalde resultaat van twee of meer onafhankelijke toetsen die 

elk een afgebakend set van leerdoelen van de onderwijseenheid toetsen en waarbij het eindcijfer door 
een al dan niet gewogen middeling tot stand komt. 

4.10.6 Het eindoordeel van een onderwijseenheid wordt vrijgegeven indien voldaan is aan alle verplichtingen en 
aanvullende eisen. 

4.10.7 Het is niet toegestaan een tentamen of tentamenonderdeel opnieuw af te leggen als daarvoor reeds een 
voldoende cijfer is verkregen. 

4.10.8 Indien een examinandus een tentamen meer dan éénmaal heeft afgelegd, geldt het hoogst behaalde cijfer. 
4.10.9 De examinator stelt de uitslag van het tentamen vast. 
 

  



11 

 

Artikel 4.11.  Vaststelling en bekendmaking van de eindbeoordeling van een coassistentschap 
 

In elk coassistentschap vindt één eindbeoordeling plaats. Deze eindbeoordeling wordt voorafgegaan door één of 
meerdere tussenbeoordelingen. De tussenbeoordelingen zijn formatief. De eindbeoordeling is summatief en 
gebaseerd op eerdere toetsen, korte praktijk beoordelingen en tussenbeoordelingen. Echter indien een 
coassistentschap bestaat uit meerdere stages, vertegenwoordigd door verschillende specialistische disciplines, 
dan dienen deze stages afzondelijk summatief beoordeeld te worden en met een voldoende te worden 
afgesloten. 
De eindbeoordeling moet consistent zijn aan de eerdere toetsen en beoordelingen waarop de eindboordeling 
gebaseerd is en zoals vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009. Elke in het toetsplan van een 
coassistentschap benoemde en te toetsen leerdoel  moet voldoende zijn  
Bij grote afwijkingen in consistentie dient overleg plaats te vinden met de betreffende coassistent-coördinator of 
opleider. Deze kunnen besluiten de examencommissie te informeren. De Examencommissie stelt een onderzoek 
in en besluit over de geldigheid van de toetsen, beoordelingen en de daarop gebaseerde eindbeoordeling.  

 
Artikel 4.12   Geldigheidsduur tentamens  
 
4.13.1 De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens die in de OER is vastgelegd wordt op verzoek 

van de student door de examencommissie, gehoord de betrokken examinator, steeds met maximaal één jaar 
verlengd indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden en daarnaast de leerdoelen van de 
onderwijseenheid niet ingrijpend zijn veranderd. 

4.13.2  Aanvullende eisen en toetsen van onderwijseenheden van Curriculum 2012 die door de student nog niet zijn 
afgesloten, zijn geldig tot het betreffende tentamen is gehaald, tenzij door de examinator, in overleg met de 
examencommissie anders is besloten.  

4.13.3 De geldigheidsduur van een tentamen is bij overstap naar een ander curriculum, zoals van de ongedeelde 
opleiding naar het BaMa curriculum of van het Bachelor Curriculum 2007 naar het Bachelor Curriculum 2012, 
gelijk aan de geldigheidsduur die geldt voor het curriculum en jaar waarin het betreffende tentamen is 
behaald. 

 

Artikel 4.13.   Inzage en nabespreking  
 
4.14.1  Gedurende de in de OER genoemde termijn kan kennis worden genomen van de vragen en opdrachten van 

het desbetreffende tentamen, alsmede de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden. De vragen en opgaven kunnen éénmaal op een door de examinator aan te wijzen locatie 
worden ingezien. Op geen enkele wijze mogen kopieën van de vragen en opgaven worden gemaakt.  

4.14.2  Indien tien of meer examinandi tegelijkertijd schriftelijk zijn getentamineerd, dan houdt de examinator een 
collectieve nabespreking op een door hem vast te stellen plaats en tijdstip. 

 

Artikel 4.14   Vrijstelling van het afleggen van tentamens, van deelneming aan praktische 
oefeningen en coassistentschappen 

 
4.15.1 De Examencommissie kan op grond van elders behaalde studieresultaten vrijstellingen verlenen van 

studieonderdelen zoals vermeld in bijlage 1 van de Onderwijs- en Examen Regeling van de Opleidingen 
Geneeskunde. Daarbij geldt de regel dat een vrijstelling het aantal studiepunten oplevert dat correspondeert 
met het onderdeel waarvoor de vrijstelling wordt verleend. 

4.15.2 Een verzoek om vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens dan wel van de verplichting tot 
deelneming aan een of meer praktische oefeningen of coassistentschappen als bedoeld in de Onderwijs- en 
Examen Regeling wordt door de student schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de 
Examencommissie. 

4.15.3 De Examencommissie reageert gemotiveerd binnen twintig  werkdagen na de indiening van een verzoek om 
vrijstelling. In geval van twijfel raadpleegt de Examencommissie de meest betrokken examinator. Indien de 
Examencommissie overweegt het verzoek niet in te willigen wordt de student in de gelegenheid gesteld te 
worden gehoord. 

 

Artikel 4.15   Bewaartermijnen 
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4.15.1 Het door de examinandus gemaakte tentamen wordt gedurende een termijn van ten minste twee jaar door 
de examinator bewaard. 

4.15.2 De uitslagen van tentamens worden gedurende ten minste dertig jaar bewaard door het Directoraat 
Onderwijs en Opleidingen. 

4.15.3  Het eindwerkstuk van een student wordt, inclusief beoordelingsformulier, gedurende een termijn van 
tenminste zeven jaar bewaard.  

4.15.4  De besluiten van de examencommissie alsmede de uitslagen van afgelegde tentamens en examens worden 
deugdelijk geregistreerd. Tot de geregistreerde gegevens hebben uitsluitend diegenen toegang aan wie 
daarvoor toestemming is verleend door de examencommissie.  
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Hoofdstuk 5  Examens en getuigschriften 
 
Artikel 5.1 Het afleggen van het examen 
 

Overeenkomstig artikel 4.10.2 van de OER kan de examencommissie bepalen dat het examen tevens omvat 
een door haar zelf te verrichten onderzoek als bedoeld in 4.15.1. 

   

Artikel 5.2 Examenprogramma's 
 
5.2.1   Het propedeutisch examen  (niet meer van toepassing voor de Bachelor- Masteropleiding geneeskunde) 
5.2.1.1.  Het doctoraalexamen geneeskunde omvat een propedeutische fase die wordt afgesloten met het 

propedeutisch examen. Het propedeutisch examen is behaald door degenen die voor alle 
onderwijsonderdelen van het eerste studiejaar, zoals vermeld in een bijlage van de Onderwijs- en 
Examenregeling Opleiding Geneeskunde, het daarbij behorende aantal studiepunten hebben behaald.  

5.2.2-2  Voor de studenten, die vóór 1 september 2006 met de propedeutische fase zijn gestart, geldt dat 
compensatie van maximaal twee bloktentamens die met een vijf zijn gehonoreerd door twee 
bloktentamencijfers van minimaal een zeven is toegestaan.  

5.2.3   Het doctoraalexamen  
5.2.3-1  De startdatum van het doctoraalprogramma is de datum waarop het eerste examenonderdeel van het 

doctoraalprogramma is afgelegd. 
5.2.3-2  Voor studenten die vóór 1 september 2000 met het doctoraalprogramma zijn gestart, geldt dat zij zijn 

geslaagd voor het doctoraalexamen als zij hebben behaald: 
   1. het propedeutisch examen;  
   2. de onderwijsonderdelen van het tweede, derde en vierde studiejaar, al dan niet met toepassing van de  
    compensatieregeling als beschreven onder punt 5 van dit lid;  
   3. de Wetenschapsstage;  
    4. overige onderwijsonderdelen van de opleiding Geneeskunde met een omvang van tenminste 8 ECTS- 
    punten onder goedkeuring van de Examencommissie; 
     5. voor deze groep studenten geldt dat compensatie van maximaal vijf vijven door vijf zevens of hoger is 

toegestaan. Deze compensatieregeling kan alleen worden toegepast op blokken met een gelijk aantal 
weken. Per studiejaar mogen niet meer dan twee vijven worden gecompenseerd. 

5.2.3-3  Voor studenten die ná 1 september 2000 en vóór 1 september 2006 met het doctoraalprogramma zijn 
gestart, geldt dat zij zijn geslaagd voor het doctoraalexamen, als zij hebben behaald: 

   1. het propedeutisch examen;  
   2. de onderwijsonderdelen van het tweede, derde en vierde studiejaar, al dan niet met toepassing van de 

compensatieregeling als beschreven onder punt 6 van dit lid;  
   3. het voortgangstentamen op het niveau van het vierde jaar;  
   4. het blok Praktische OnderzoeksVaardigheden;  
   5. de Wetenschapsstage;  
   6. Voor deze groep studenten geldt dat van de blokken van het tweede en derde studiejaar en de eerste 

helft van het vierde studiejaar maximaal vier vijven door vier zevens of hoger kunnen worden 
gecompenseerd. Deze compensatieregeling kan alleen worden toegepast wanneer het blok met het 
cijfer zeven ten minste hetzelfde aantal weken heeft als het blok met het cijfer vijf, of een groter aantal 
weken dan dit blok. Het lijnonderwijs, de keuzeblokken en het blok Praktische Onderzoeks 
Vaardigheden kunnen niet worden gecompenseerd. Per studiejaar mogen niet meer dan twee vijven 
worden gecompenseerd. 

   De onderdelen onder punt 1 t/m 5 dienen samen minimaal 240 ECTS-punten opgeleverd te hebben. 
5.2.3-4 Voor studenten die op 1 september 2006 of later met het doctoraalprogramma zijn gestart, geldt dat zij zijn  
  geslaagd voor het doctoraalexamen als zij hebben behaald: 
  1. het propedeutisch examen; 
  2. alle onderwijseenheden van het tweede en derde studiejaar en de eerste helft van het vierde 

studiejaar; 
  3. het voortgangstentamen op het niveau van het vierde studiejaar; 
  4. het blok Praktische Onderzoeks Vaardigheden 
  5. de Wetenschapsstage. 
   De onderdelen 1 t/m 5 dienen samen ten minste 240 ECTS-punten te hebben opgeleverd. 
5.2.4   Het vrije doctoraalexamen  
5.2.4-1  De startdatum van het vrije doctoraalprogramma is de datum waarop het eerste examenonderdeel van het 
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doctoraalprogramma is afgelegd 
5.2.4-2  Voor het vrije doctoraalexamen zijn geslaagd degenen die het propedeutisch examen hebben behaald en 

die voor alle onderwijsonderdelen van het door de Examencommissie goedgekeurde programma het daarbij 
behorende aantal studiepunten hebben behaald.  

5.2.5   Het artsexamen  
5.2.5-1  Voor het artsexamen zijn geslaagd degenen die het propedeutisch examen hebben behaald en alle in de 

Onderwijs- en Examen Regeling genoemde onderdelen van het tweede t/m zesde studiejaar met voldoende 
resultaat hebben afgelegd, al dan niet met toepassing van een van de hierboven genoemde de 
compensatieregelingen 

5.2.6   Het bachelorexamen 
5.2.6-1  Voor het bachelorexamen zijn geslaagd degenen die voor alle onderwijsonderdelen van het eerste, tweede 

en derde jaar, zoals vermeld in een bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling voor de bacheloropleiding 
geneeskunde, het daarbij behorende aantal studiepunten hebben gehaald. 

5.2.7   Het masterexamen 
5.2.7-1  Voor het masterexamen zijn geslaagd degenen die voor alle onderwijsonderdelen van het eerste, tweede en 

derde jaar, zoals vermeld in een bijlage van de Onderwijs- en Examen Regeling voor de masteropleiding 
geneeskunde, het daarbij behorende aantal studiepunten hebben gehaald. 

 

Artikel 5.3   Goedkeuring van examenprogramma's  
 

Een verzoek tot goedkeuring van een examenprogramma als bedoeld in artikel 7.3d van de wet dient 
schriftelijk en gemotiveerd bij de examencommissie te worden ingediend. De examencommissie beslist 
binnen dertig werkdagen na ontvangst van het verzoek. Bij het uitblijven van een besluit binnen deze 
termijn wordt de examencommissie geacht de gevraagde toestemming te hebben verleend. 
 

Artikel 5.4.  Getuigschrift en diplomasupplement 

 

5.4.1.        Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie, nadat het  

                   College van Bestuur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor de afgifte is voldaan, een  

                   Getuigschrift uitgereikt. Op dit getuigschrift worden de gegevens vermeld als omschreven in artikel 7.11,  

                   tweede lid, van de wet.  

5.4.2.        Het getuigschrift wordt opgesteld in het Nederlands of het Engels en in het Latijn. Het getuigschrift wordt  

namens de examencommissie ondertekend met een zogenaamde natte handtekening door de tenminste 
één van de leden van de commissie.

1
 Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter ondertekent de 

plaatsvervangend voorzitter het getuigschrift. 
 

5.4.3    De examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolgd afgelegde afsluitend examen   

                  een diplomasupplement toe. Het supplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en de inhoud  

                   van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het  

                   Leids diplomasupplement voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformaat. 

5.4.4.  Degene, die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift  als 
bedoeld in 5.5.1 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de commissie af te geven verklaring 
waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. 

 

Artikel 5.5.   Examenjudicium 
 
5.5.1   De Examencommissie verbindt aan de uitslag van elk examen een eindoordeel over de verrichtingen van de 

geëxamineerde. Dit oordeel is gebaseerd op het gemiddelde van de cijfers die zijn behaald voor de tot het 
examen behorende onderwijseenheden gewogen naar studielast. 

                                                      
1
 Een ”natte handtekening”  is een handtekening met lichtvaste inkt. 
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5.5.2   De examencommissie verleent het predicaat „cum laude” dan wel „summa cum laude” in overeenstemming 
met hetgeen daaromtrent in de OER is bepaald. 

 

Artikel 5.6.   Bewaartermijnen 
 

De uitslagen van examens zijn openbaar. De examenregisters waarin de uitslagen van de examens zijn 
vermeld worden voor altijd bewaard. 

 

Artikel 5.7.  Uitsluiting van de opleiding of bepaalde onderdelen daarvan 

 

5.7.1.       Als een student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de  

 uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem/haar gevolgde opleiding de student opleidt, 
dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, dan brengt de examencommissie 
desgevraagd advies uit aan het College van Bestuur omtrent de weigering dan wel het beëindigen van de 
inschrijving van de betrokken student voor de opleiding. 

5.7.2.  Indien de student, bedoeld in artikel 0, is ingeschreven voor een andere opleiding en daarbinnen het 
onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met of gelet op de praktische voorbereiding op 
de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor de inschrijving met toepassing van artikel 
7.42a, eerste lid, van de wet is beëindigd, dan brengt de examencommissie desgevraagd advies uit aan het 
College van Bestuur of het de student kan worden toegestaan die afstudeerrichting of andere onderdelen 
van die opleiding te volgen.  

5.7.3.  De examencommissie brengt een advies als bedoeld in 0 of 0 uit binnen tien werkdagen nadat daarom door 
het College van Bestuur is verzocht. 
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Hoofdstuk 6 Fraude, onregelmatigheid en plagiaat 

Artikel 6.1.   Meegebrachte teksten 

 

6.1.1.      Wanneer een student bij het afleggen van een tentamen gebruik mag maken van een meegebrachte  

                tekst mag deze tekst geen aantekeningen bevatten. 

6.1.2.      Onder aantekeningen in de zin van het vorige lid worden niet verstaan: 

- onderstrepingen, arceringen en markeringen met fluorescerende stift; 

- verwijzingen naar literatuur; 

- verwijzingen naar jurisprudentie en andere literatuur, mits dit expliciet voor een bepaald tentamen is 
toegestaan; 

Artikel 6.2. Door de examinator te treffen maatregelen 

 

6.2.1.  In geval van een onregelmatigheid of fraude of verstoring van de orde tijdens het tentamen kan de 
examinator een student onmiddellijk uitsluiten van verdere deelneming aan het tentamen. De examinator 
kan voorwerpen die de student bij zich heeft en die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de 
onregelmatigheid of fraude onder zich nemen. 

6.2.2.  Een student is verplicht voorwerpen die hij/zij bij zich heeft en die van belang kunnen zijn voor de 
beoordeling van een onregelmatigheid of fraude, op verzoek van de examinator ten behoeve van die 
beoordeling aan de examinator af te staan. De ingenomen voorwerpen worden binnen een redelijke termijn 
aan de student teruggegeven. 

6.2.3 Indien de examinator, onverminderd het bepaalde in 0, van mening is dat naar aanleiding van een 
geconstateerde onregelmatigheid of fraude ten aanzien van een student een maatregel, anders dan 
onmiddellijke uitsluiting van verdere deelneming aan het tentamen , dient te worden opgelegd, dan neemt 
hij contact op met de examencommissie. 

6.2.4.  De examinator is verplicht onregelmatigheden en fraude te melden bij de voorzitter van de 
examencommissie. 

 

Artikel 6.3.  Door de examencommissie te treffen sancties bij onregelmatigheden en fraude 

 

6.3.1. In geval van een onregelmatigheid of fraude bij een tentamen of praktische oefening kan de 
examencommissie de examinator, de student, surveillanten en anderen horen. 

6.3.2.         De maatregelen die de examencommissie kan opleggen zijn:  

               -      het vervallen verklaren van de uitslag van het tentamen of als uitslag van het tentamen een 1 vaststellen; 

         -        het uitsluiten van het deelnemen aan het tentamen ten aanzien waarvan de onregelmatigheid of fraude 

                  is geconstateerd voor de duur van ten hoogste één jaar;    

-  het uitsluiten van het deelnemen aan één of meer andere tentamens voor de duur van ten hoogste  

          één jaar,   

-   het uitsluiten van het deelnemen aan tentamens en examen van één of meer door de faculteit  

                   verzorgde opleidingen voor de duur van ten hoogste één jaar; 

                  -        tentamens die in de periode van uitsluiting aan een andere faculteit of een andere instelling van hoger 

 onderwijs met goed gevolg zijn afgelegd, waaronder mede worden begrepen werkstukken, papers en 
scripties, kunnen op generlei wijze deel uitmaken van het examen van de opleiding 

6.3.3.      Bij ernstige fraude kan, op voorstel van de examencommissie, het College van Bestuur de inschrijving voor de  

                opleiding van de betrokken student definitief beëindigen. 
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Artikel 6.4. Te treffen maatregelen naar aanleiding van plagiaat2 

 

6.4.1. De examinator kan een werkstuk, paper, scriptie of onderzoeksopdracht waarbij aantoonbaar plagiaat 
geconstateerd is ongeldig verklaren. Wanneer de examinator plagiaat op deze wijze afdoet, deelt hij/zij dat 
zo spoedig mogelijk mee aan de voorzitter van examencommissie. 

6.4.2.  Indien de examinator van mening is dat een student naar aanleiding van de geconstateerde plagiaat een 
ordemaatregel anders dan ongeldigverklaring dient te worden opgelegd, dan neemt hij contact op met de 
examencommissie. 

6.4.3. Wanneer de examinator naar aanleiding van plagiaat de examencommissie vraagt een ordemaatregel op te 
leggen, dan stelt de examinator het desbetreffende werkstuk, paper, scriptie of onderzoeksopdracht ter 
beschikking van de examencommissie. 

6.4.4. In geval van verdenking van plagiaat kan de examencommissie de examinator, de docent, de student en 
anderen horen. 

6.4.5.        Als ordemaatregel kan de examencommissie besluiten: 

a.    een werkstuk, paper, scriptie of onderzoeksopdracht ongeldig te verklaren; 
b.    van de betrokken student gedurende ten hoogste één jaar geen werkstuk, paper, scriptie 

onderzoeksopdracht als ten aanzien waarvan plagiaat is geconstateerd te accepteren, met inbegrip 
van werkstukken enz. die met goed gevolg aan een andere faculteit of andere instelling van hoger 
onderwijs zijn afgerond, en de betrokkene uit te sluiten van deelneming aan de voorbereiding of 
uitvoering van dergelijke werkstukken, papers, scripties of onderzoekopdrachten; 

c.    en/of het uitsluiten van het deelnemen aan één of meer tentamens voor de duur van ten hoogste 
één jaar, en/of het uitsluiten van het deelnemen aan tentamens en examen van één of meer door de 
faculteit verzorgde opleidingen voor de duur van ten hoogste één jaar. Tentamens die in de periode 
van uitsluiting aan een andere faculteit of een andere instelling van hoger onderwijs met goed gevolg 
zijn afgelegd kunnen op generlei wijze deel uitmaken van het examen van de opleiding. 

d.     Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving 
voor de opleiding van de betrokken student definitief beëindigen.  

 
  

                                                      

2. http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/plagiaat.html 
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Hoofdstuk 7  Het bindend studieadvies 

Artikel 7.1.    Dossiervorming 

  

7.1.1. De examencommissie houdt van iedere student die is ingeschreven voor de bacheloropleiding en op grond 
van de Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden 2013 in aanmerking komt een BSA-dossier bij.  

7.1.2. In het dossier wordt een aanduiding van de persoonlijke omstandigheden van de student als bedoeld in 
artikel 7.8b, derde lid, van de wet opgenomen, alsmede indien van toepassing het aan de persoonlijke 
omstandigheden aangepaste studieplan dat de student in overleg met de studieadviseur heeft vastgelegd 
en door de EC is goedgekeurd. 

7.1.2. Elke student heeft het recht zijn dossier, bedoeld onder 0 , in te zien en daaraan desgewenst zijn bezwaren 
tegen de inhoud van hetgeen daarin is opgenomen, toe te voegen.  

 

Artikel 7.2. Het advies  

De examencommissie brengt het advies namens het bestuur van de faculteit uit met inachtneming van hetgeen 
daaromtrent is bepaald in de Regeling bindend studieadvies 2013 Universiteit Leiden

3
.  

  

                                                      

3. http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/regeling-bindend-studieadvies.html 
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Hoofdstuk 8  klachten en beroepen 
 

Artikel 8.1.  Indiening 

 

8.1.1. Een student dient een klacht of een administratief beroep als bedoeld in artikel 7.61, eerste lid, van de wet, 
in vanwege een genomen beslissing van de examencommissie of van een of meer van de door haar 
aangewezen examinatoren in bij het College van Beroep voor de examens.  

8.1.2.        De termijn voor het schriftelijk indienen van een administratief beroep als bedoeld in 8.1.1  

                  bedraagt zes weken na de schriftelijke bekendmaking van het besluit waartegen het administratief  

                  beroep zich richt.  

 

Artikel 8.2. Behandeling van klachten 

 

Klachten worden behandeld conform de bestaande procedures zoals opgenomen in de Regeling ombudsfunctionaris, 
de Regeling overige klachten, het Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens en de Algemene 
wet bestuursrecht.  

 

Artikel 8.3. Behandeling van beroepen 

 

Administratieve beroepen worden behandeld conform de bestaande procedures. Deze zijn opgenomen in het 
Reglement van orde van het College van beroep voor de examens en het Studentenstatuut. 
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Hoofdstuk 9    Slotbepalingen  

 

Artikel 9.1. Bijzondere omstandigheden  

9.1.1.      In gevallen waarin deze regels en richtlijnen niet voorzien beslist de examencommissie.  

9.1.2.     Indien in bijzondere gevallen onverkorte toepassing van hetgeen in deze regels en richtlijnen is bepaald tot 
evidente onbillijkheid leidt, is de examencommissie bevoegd anders te besluiten.  

 

Artikel 9.2. Wijzigingen  

 

Bij wijzigingen in deze regels en richtlijnen die betrekking hebben op het lopende studiejaar, dan wel gewichtige 
gevolgen hebben voor degenen die daarvoor al voor de opleiding waren ingeschreven, wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat de belangen van de betrokken studenten worden geschaad.  

 

Artikel 9.3. Inwerkingtreding  

 

Deze regels en richtlijnen treden in werking op 31 augustus 2015 

 

 

 


