Regeling examenbevoegdheid Bestuurskunde
1.Een (externe) examinator is verantwoordelijk voor een individuele onderwijseenheid aan de
Universiteit Leiden en is door de examencommissie aangewezen voor het beoordelen van studenten
door middel van het afnemen van tentamens of andere toetsvormen over de onderwijseenheid en het
vaststellen van de uitslag daarvan.
2. De aanwijzing zoals bedoeld in het vorige lid, geldt per academisch jaar en per onderwijseenheid en
wordt opgenomen in een door de secretaris van de examencommissie bij te houden register of lijst met
examinatoren. Dit register is openbaar en kan op verzoek door iedereen worden ingezien. In beginsel
is degene die eindverantwoordelijke is voor de onderwijseenheid ook eindverantwoordelijk voor alle
beoordelingen van onderdelen waarvoor studiepunten worden toegekend. De examencommissie
hanteert als criteria:
a. examenbevoegd zijn leden van de staf (UD, UHD, Hoogleraar) van de Universiteit Leiden,
die aan de onderwijskwalificatie-eisen (BKO), hebben voldaan en betrokken zijn bij de
opleidingen.
b. de examenbevoegdheid beperkt zich tot het domein waarbinnen de stafleden als deskundige
erkenning genieten.
c. stafleden van partneruniversiteiten kunnen door de Examencommissie eveneens
examenbevoegd worden verklaard.
d. In alle overige gevallen kan de examencommissie besluiten iemand examenbevoegd te
verklaren. In dit besluit is de geldigheidstermijn en het vakgebied vermeld.
3. De examinatoren verstrekken de examencommissie op verzoek van die commissie inlichtingen.
4. De kwaliteit van de examinatoren wordt gewaarborgd door toezicht te houden op en terugkoppeling
te geven op de kwaliteit van toetsen en beoordelingen.
5. Indien de examinator zich niet houdt aan geldende wet- en regelgeving of regels en richtlijnen van
de examencommissie, of als de competenties van de examinator op het gebied van toetsen (maken,
afnemen, beoordelen) herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit zijn gebleken of anderszins problemen
opleveren die naar het oordeel van de examencommissie de kwaliteit van de toetsing in gevaar
brengen, kan de examencommissie beslissen de examinator te vervangen, aan de betrokken examinator
een of meer examinatoren toe te voegen, dan wel een andere met het oog op de borging van de
kwaliteit benodigde maatregel treffen. Ook kan de examencommissie de aanwijzing tot bevoegd
examinator intrekken.

