Examencommissiereglement bacheloropleiding Werktuigbouwkunde
Artikel 1

Nadere begripsbepalingen Werktuigbouwkunde

P-programma:

het eerste cursusjaar, tevens de propedeutische fase als onderdeel van de
opleiding, genoemd in art. 7.8 van de wet
P-commissie:
Commissie, gemandateerd door de examencommissie, voor het reglementair
geslaagd verklaren van studenten voor hun P-fase.
B-programma:
het tweede en derde cursusjaar van de opleiding dat wordt afgesloten met
een afsluitend examen, verder genoemd ‘bachelorexamen’
B-commissie:
Commissie, gemandateerd door de examencommissie, voor het reglementair
geslaagd verklaren van studenten voor hun B-fase.
Bachelorcoördinator: adviseert de opleidingsdirecteur inzake bacheloractiviteiten en doet
uitvoerende en coördinerende activiteiten.
BOZ:
Bureau onderwijszaken CTW (WB)
Decaan:
Hoofd van de faculteit.
Examenonderdeel:
ieder afzonderlijk te beoordelen deel van een examen, ook wel tentamen
genoemd.
Faculteit:
de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW), Universiteit
Twente.
Mentor:
staflid aangewezen door de Opleidingsdirecteur ter begeleiding van een
groep studenten, kan gevraagd en ongevraagd adviseren over toelating tot
bepaalde studieonderdelen.
Opleidingsdirecteur: de Opleidingsdirecteur van de opleiding WB.
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Artikel 2

De examencommissie

1. De decaan van de faculteit stelt een examencommissie in ten behoeve van het afnemen van
het propedeuse- en het bachelorexamen en ten behoeve van de organisatie en coördinatie
van de tentamens in de bacheloropleiding.
2. De bevoegdheid van de examencommissie strekt zich uit tot alle onderwijseenheden die deel
uitmaken van de opleiding van de student.
3. De examencommissie bestaat uit tenminste drie leden, waaronder twee hoogleraren.
4. De examencommissie bestaat uit leden van het personeel die belast zijn met het verzorgen
van het onderwijs in de opleiding.
5. Ten behoeve van het afnemen van de tentamens wijst de examencommissie voor ieder
examenonderdeel een of meer examinatoren aan. In het geval van meerdere examinatoren
voor een onderwijseenheid, wordt één examinator als verantwoordelijke examinator
aangewezen.
6. Als examinatoren kunnen slechts aangewezen worden leden van het personeel die met het
verzorgen van de opleiding zijn belast alsmede deskundigen van buiten de universiteit (art.
7.12 van de wet).
7. Indien (delen van) een onderwijseenheid door verschillende examinatoren wordt beoordeeld,
ziet de verantwoordelijke examinator er op toe dat dit wordt gedaan op grond van dezelfde
normen. De uitslag van delen van een tentamen (toetsen, deelopdrachten) wordt door de
examinator schriftelijk in zijn eigen administratie vastgelegd.
8. De examencommissie kan zich laten bijstaan door de bij de opleiding betrokken medewerkers
zoals opleidingsdirecteur, opleidingscoördinator, studieadviseur en/of mentoren. Zij hebben
een adviserende stem in de vergaderingen. De examencommissie kan besluiten om haar
toekomende bevoegdheden te mandateren aan de voorzitter of secretaris en de uitvoering te
delegeren aan het opleidingsbestuur, voor zover de wet of deze regeling zich daartegen niet
verzetten.
9. De vergaderingen van de examencommissie zijn besloten.
10. De examencommissie mandateert de controle op het zakken of slagen van de student voor de
P-fase als de B fase aan respectievelijk de P-commissie en de B-commissie.
11. De examencommissie en de P-commissie en B-commissie beslissen bij gewone meerderheid
van stemmen. Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
12. Indien een lid van een P-commissie of B-commissie verhinderd is een examenvergadering bij
te wonen kan hij zich laten vervangen door een examenbevoegd lid. De vervanger dient zich
vóór of bij de aanvang van de vergadering als zodanig bij de voorzitter te melden. De
vervanger heeft het stemrecht van het lid dat hij vervangt, met dien verstande dat per
persoon niet meer dan één stem kan worden uitgebracht.
13. De WB-examencommissie heeft de volgende samenstelling:
Prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers (voorzitter)
Prof.dr.ir. R. Akkerman
Dr. ir. G.R.B.E. Römer
Drs. E.M. Gommer
De Bachelorcoördinator (secretaris)
De Opleidingsdirecteur (adviseur)
14. De P-commissie en de B-commissie hebben de volgende samenstelling:
Bachelorcoördinator (voorzitter)
Medewerker Bureau Onderwijszaken WB(secretaris)
Indien gewenst kan advies worden gevraagd aan:
Studieadviseur
Periodecoördinatoren uit betreffende fase
Mentoren
Verantwoordelijke docenten voor vakken uit betreffende fase
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Artikel 3

Verlenen examenbevoegdheden

1. De examencommissie stelt een lijst samen van examinatoren. In het algemeen is degene die
eerstverantwoordelijke is voor het onderwijs ook eerstverantwoordelijk voor de beoordeling
van de studieresultaten. De examencommissie hanteert als criteria:
a. examenbevoegd zijn leden van de vaste of tijdelijke staf (UD, UHD, Hoogleraar,
Docent) van de UT, die aan de onderwijskwalificatie-eisen hebben voldaan en
betrokken zijn bij de opleiding.
b. de bevoegdheid beperkt zich tot het domein waarbinnen de stafleden als deskundige
erkenning genieten.
c. de bevoegdheid beperkt zich tot het naastliggende lagere opleidingsniveau dan
waarop de examinator zelf is opgeleid.
d. stafleden van partneruniversiteiten zijn eveneens examenbevoegd, indien zij aan de
genoemde eisen voldoen.
e. In alle andere gevallen neemt de examencommissie een besluit om iemand
examenbevoegd te verklaren. In dit besluit is de geldigheidstermijn en het vakgebied
vermeld.
f. In de regel dienen PhD en post-doc studenten eerst bij minimaal 2x een soortgelijk
examenonderdeel te hebben meegelopen alvorens zij zelf examenbevoegd verklaard
kunnen worden op dat onderdeel.
Artikel 4

Uitgangspunten van de examencommissie

1. Bij alle organisatorische zaken rond onderwijsprogramma's is de nominale programmering van
het onderwijs leidend. De regelgeving voor examens stimuleert cohortsgewijze studeren en
probeert studievertraging waarbij de programmatische volgorde in onderwijsprogramma's
wordt verstoord, te voorkomen.
2. De examencommissie heeft in een aantal gevallen, waarin de onderwijs en examenregeling
dat expliciet bepaalt, de bevoegdheid om af te wijken van de onderwijs- en examenregeling.
De examencommissie vraagt studieadviseurs om advies over te nemen met betrekking tot
beslissingen die de individuele studenten aangaan. Hierbij zal de van de student zelf
afkomstige informatie vertrouwelijk worden behandeld. Rekening wordt gehouden met het
studieplan van de student en met de bekende oorzaken van studievertraging.
3. Aangaande de in lid 2 bedoelde situaties geldt:
Wanneer een student als kansrijk wordt gezien (studiesnelheid tenminste 0,8), overweegt de
examencommissie of een beslissing er toe bijdraagt dat de student binnen vier jaar het
bachelorprogramma zal afronden;
Wanneer de student als ernstig vertraagd wordt beschouwd (studiesnelheid tussen 0,6 en
0,8), overweegt de examencommissie of er voldoende gronden zijn om aan te nemen dat - op
basis van het studieplan en de meest recente resultaten - een beslissing er toe bijdraagt dat
de studiesnelheid niet verder daalt;
Wanneer de student als kansarm wordt beschouwd (studiesnelheid gelijk aan of lager dan
0,6), overweegt de examencommissie of een beslissing de kans vergroot dat de student
spoedig zijn studiekeuze heroverweegt of de kans op slagen vergroot.
Artikel 5

Opstellen en vorm van tentamens en de wijze van toetsing

1. Voordat een examinator een schriftelijk tentamen afneemt, beoordeelt tenminste één andere
ter zake kundige docent of het voorgenomen tentamen voldoende representatief is, of de
vragen eenduidig zijn gesteld, of de moeilijkheidsgraad past bij die van het gegeven onderwijs
en of het tentamen door goed voorbereide studenten ruimschoots te maken is binnen de
beschikbare tijd.
2. In de omschrijving in de bijlage van de OER is vastgelegd hoe de beoordeling voor elke
onderwijseenheid plaats vindt.
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3. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een
andere wijze wordt afgelegd dan in het eerste lid is bepaald.
4. De student heeft het recht om kennis te nemen van recente proef- en/of oude tentamens en
de norm van de bijbehorende beoordeling. Indien geen proef- en/of oude tentamens
beschikbaar zijn, dient de docent een representatieve set oefenvragen en norm van de
bijbehorende beoordeling ter beschikking te stellen.
5. Wanneer de beoordeling van een onderwijseenheid in delen plaatsvindt, wordt dit uiterlijk bij
aanvang van de onderwijseenheid bekend gemaakt. De examinator geeft voor elk deel aan
wat het aandeel in het eindcijfer is en hoe het eindcijfer wordt berekend uit de deelcijfers.
Artikel 6

Schriftelijke en mondelinge tentamens

1. Een schriftelijk tentamen duurt ten hoogste 3½ uur; een individueel mondeling tentamen ten
hoogste 1½ uur. Een groepsgewijze afgenomen mondeling tentamen duurt ten hoogste 4
uur. Duur van het schriftelijk tentamen staat op het tentamen zelf vermeld. De duur van het
mondeling tentamen zal voorafgaand aan het tentamen meegedeeld worden.
2. De beoordeling van een schriftelijk tentamen vindt plaats aan de hand van vooraf opgestelde
normen voor de verschillende opgaven of delen van opgaven van het tentamen.
3. Het bij een schriftelijk tentamen maximaal per opgave te behalen aantal punten wordt aan de
studenten bekend gemaakt door dit bij de tentamenopgaven te vermelden.
4. Wanneer bij het afnemen van het tentamen blijkt dat er een foute inschatting is gemaakt ten
aanzien van de maakbaarheid binnen de beschikbare tijd, ten aanzien van de eenduidigheid
van de vragen of ten aanzien van de moeilijkheidsgraad, rapporteert de examinator dit
onverwijld aan de examencommissie.
De examencommissie is bevoegd hierop aangepaste normen voor te schrijven.
Deze nieuwe normen mogen niet aantoonbaar ten nadele van de studenten uitwerken.
5. Bij een mondeling tentamen, waaraan meer dan twee studenten tegelijk worden beoordeeld,
zijn tenminste twee examinatoren aanwezig.
6. Mondelinge tentamens die afgenomen worden aan een reeks studenten of groepen van
studenten zijn niet openbaar.
7. Een examencommissielid heeft te allen tijde het recht om bij een tentamenzitting aanwezig te
zijn, of zich daarbij te laten vertegenwoordigen door een waarnemer.
De positie van een waarnemer wordt aan de tentaminandi verduidelijkt.
Artikel 7

Aanmelding voor tentamens

1. Voor schriftelijke tentamens dient de student zich op te geven uiterlijk op de datum die
vermeld is op het voor het desbetreffende cursusjaar geldende jaarrooster. De opgave
geschiedt via Osiris tenzij BOZ een andere wijze van aanmelden heeft voorgeschreven, wat
bekend gemaakt wordt via een onderwijsmededeling.
2. Indien de student nalaat zich tijdig in te schrijven voor een schriftelijke tentamenzitting
vervalt het recht op deelname aan de desbetreffende zitting (zie art. 8.10). Verschijnt de
student alsnog op de schriftelijke tentamenzitting dan heeft de examinator het recht de
beoordeling van het ingeleverde werk te weigeren.
3. In gevallen van overmacht, ter beoordeling van het dagelijks bestuur van de
examencommissie, kan de student die zich niet tijdig heeft kunnen opgeven voor een
schriftelijke tentamenzitting, alsnog worden toegestaan deel te nemen.
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Artikel 8

Begeleidingsplan

1.

De student moet toestemming vragen aan de examencommissie voor elke tentamenpoging
van een onderwijseenheid wanneer hij/zij voor de eerste twee pogingen van die
onderwijseenheid geen voldoende resultaat heeft behaald (zie OER 2012 art. 8.3).
2. De examencommissie delegeert de afhandeling van deze verzoeken aan de studieadviseur.
3. Om toestemming te verkrijgen maakt de student, zonodig in overleg met de studieadviseur en
eventueel de docent, een studieplan voor elke poging >= 3. Dit plan omvat tenminste:
a.
Een evaluatie van de voorgaande pogingen zowel in termen van inspanning als in
termen van resultaat
b.
Een gedetailleerde beschrijving van de voorbereiding op de eerstvolgende
tentamengelegenheid
4. Wanneer een student zonder toestemming meer dan twee maal deelneemt aan een tentamen
voor dezelfde onderwijseenheid, heeft de examencommissie het recht het toetsresultaat
ongeldig te verklaren ook wanneer dit resultaat reeds is geregistreerd.
Artikel 9

Orde tijdens tentamens

1. Bij elke tentamenzitting worden door de examinator één of meerdere surveillanten
aangewezen om er op toe te zien dat de zitting in goede orde verloopt. Tenminste een van de
surveillanten is betrokkenen bij het onderwijs van de betreffende onderwijseenheid.
2. Tijdens een tentamenzitting moet de student zich desgevraagd kunnen legitimeren met een
bewijs van inschrijving (collegekaart).
3. Indien een student vertraagd is, mag hij tot 30 minuten na de start van het tentamen nog
deelnemen aan de examensessie.
4. Studenten mogen binnen de eerste 60 minuten na de start van het tentamen de
tentamensessie niet verlaten.
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Artikel 10 Fraude
1. Onder fraude wordt verstaan:
a. Het bij examens en examenonderdelen gebruik maken van meer of andere
hulpmiddelen dan die waarvan de docent vóór het examen of examenonderdeel
schriftelijk heeft bekendgemaakt dat ze waren toegestaan.
b. Het bij examens en examenonderdelen gebruik maken van hulpmiddelen of hulp
waarvan de student wist of behoorde te weten dat zij niet waren toegestaan. Onder
de in de vorige zin bedoelde hulp of hulpmiddelen vallen in ieder geval spieken, al dan
niet:
i. met behulp van spiekbriefjes, andere hulpmiddelen en/of
communicatieapparatuur
ii. door af te kijken of af te laten kijken bij tentamens
iii. door tijdens de uren dat een tentamen wordt afgenomen, en terwijl het werk
nog niet is ingeleverd, in contact te treden met anderen, betreffende de
tentamenstof, anders dan met het personeel dat het tentamen afneemt
iv. door gebruikmaking van delen van werkstukken of uitgewerkte opgaven van
anderen
c. Valsheid in geschrifte, o.a. het doen of laten doen van een tentamen onder valse
naam.
d. Gedrag van studenten waarvan de docent vóór het afnemen van het examen of
examenonderdeel schriftelijk heeft bekend gemaakt dat hij het als frauduleus
beschouwt.
e. Plagiaat: overschrijven zonder deugdelijke bronvermelding en laten overschrijven.
2. Bij constateren van (een vermoeden van) fraude, stelt de verantwoordelijke docent de
betrokken student en de examencommissie hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis.
3. Na vaststellen van fraude neemt de docent ten aanzien van de betrokken student de volgende
maatregel(en):
a. Beoordeling van het gehele examenonderdeel met het cijfer 1 (één).
b. Dit geldt ook bij fraude bij een gedeelte van een examenonderdeel.
c. Uitsluiting van deelname aan het betreffende tentamen voor maximaal één jaar.
d. De examinator kan voor de betrokken student een afwijkende beoordelingsvorm van
het betreffende examenonderdeel vaststellen.
4. De examencommissie is gerechtigd de student aanvullende maatregelen op te leggen.
a. Indien de examencommissie vaststelt dat er sprake was van fraude kan zij de
betrokken student(en) voor maximaal één jaar uitsluiten van deelname aan in het
uiterste geval alle tentamens.
b. Een examenonderdeel waarbij op enige wijze fraude is vastgesteld mag tijdens de
periode van uitsluiting niet vervangen worden door een ander examenonderdeel.
Bij het maken van schriftelijke werkstukken, programmeeropdrachten, e.d. gelden de volgende regels:
individuele werkstukken
Er is één auteur die op basis van het werkstuk een individuele beoordeling krijgt.
Als er passages worden opgenomen of gegevens worden gebruikt die aan andermans werk zijn
ontleend, moet duidelijk worden aangeven:
- welke passages dat zijn (door ze bijvoorbeeld cursief of tussen aanhalingtekens te zetten);
- waar ze vandaan komen (door een duidelijke bronvermelding te geven: een formele
literatuurverwijzing of een zinsnede als bijvoorbeeld “....mondelinge informatie van Mrs. XX”).
“individuele” groepswerkstukken
Verschillende groepsleden zijn verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het rapport.
- duidelijk aangeven welk groepslid voor welk deel van het rapport verantwoordelijk is;
Als er passages worden opgenomen of gegevens worden gebruikt die aan de stukken van andere
groepsleden zijn ontleend, moet duidelijk worden aangeven:
- welke passages dat zijn (door ze bijvoorbeeld cursief of tussen aanhalingtekens te zetten);
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- waar ze vandaan komen (bijvoorbeeld: “….dit gevoegd bij het feit dat metingen hebben uitgewezen
dat het effect verwaarloosbaar klein is (zie hoofdstuk V van dit rapport), brengt ons tot de conclusie
dat……”).
Voor zaken die van personen buiten de groep zijn overgenomen, geldt uiteraard hetzelfde als bij
individuele werkstukken.
“gezamenlijke” groepswerkstukken
De groep als geheel is verantwoordelijk voor de complete inhoud van het rapport, ook al heeft ieder
bij het schrijven een ander onderdeel voor zijn rekening genomen.
In dat geval hoeft niet aangegeven te worden wat nu precies wiens idee is geweest.
Wél gelden voor het gebruik maken van externe bronnen dezelfde regels als bij een individueel
werkstuk.
Wanneer de student zich niet aan bovenstaande regels houdt en dus zonder deugdelijke
bronvermelding andermans werk letterlijk overneemt of parafraseert, pleegt hij plagiaat.
Niet alleen overschrijven zonder bronvermelding, maar ook laten overschrijven wordt als
plagiaat/fraude beschouwd.
Bij gezamenlijke groepswerkstukken kan in zo’n geval in principe de hele groep op fraude worden
aangesproken.
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Artikel 11 Regels in geval van calamiteiten
1. Indien er zich calamiteiten voordoen of dreigen voor te doen tijdens of kort voor een
tentamen geldt het volgende: indien er een calamiteit is te verwachten voor aanvang van een
tentamen, wordt het tentamen uitgesteld met onmiddellijke ingang. De examinator stelt in
overleg met de opleidingsdirecteur een nieuw tentamentijdstip vast.
2. Het nieuw vastgestelde tentamenmoment, dat binnen een maand plaatsvindt (de
vakantiemaanden niet meegerekend), is bindend. Dit wordt binnen drie werkdagen nadat het
gebouw weer is vrijgegeven bekendgemaakt via de gebruikelijke media.
3. Indien er een calamiteit plaatsvindt of is te verwachten tijdens een tentamen dient er, indien
mogelijk, als volgt te worden gehandeld:
a. op al het tentamenwerk is bij aanvang van het tentamen de naam en studentnummer
door de student vermeld;
b. de aanwezigen dienen op last van de verantwoordelijke instantie of surveillant direct
de tentamenzaal te verlaten;
c. de studenten laten het gemaakte tentamenwerk achter in de tentamenzaal.
d. indien men in de gelegenheid is geweest al te beginnen met het tentamen wordt,
indien dit redelijkerwijze mogelijk is, op grond van de ingeleverde (gedeeltelijk)
gemaakte opgaven door de docent hierover het eindcijfer bepaald.
4. Indien de docent op grond van het in artikel 9.3d genoemde geen eindcijfer kan bepalen,
wordt er binnen een maand (de vakantiemaanden niet meegerekend, zie hiervoor de
jaarcirkel van de universiteit) na het door een calamiteit afgebroken tentamen een herkansing
georganiseerd voor de gedupeerde studenten, mits deze zich voor het bedoelde tentamen
hadden aangemeld.
Artikel 12 Zak-/slaagregeling
1. De examencommissie stelt een zak/slaagregeling vast behorend bij elk van de examens.
a. Een onderwijseenheid is succesvol afgerond als het afgeronde cijfer tenminste een 6
is.
b. Wanneer het niet afgeronde cijfer op een .50 of hoger uitkomt, wordt naar het nabij
gelegen hogere gehele cijfer afgerond.
c. Een cijfer tussen de 0 en 1,49 wordt naar een 1 afgerond.
2. Indien (delen van) een onderwijseenheid door verschillende examinatoren wordt beoordeeld,
ziet de examinator/coördinator er op toe dat dit wordt gedaan op grond van dezelfde normen.
De uitslag van delen van een tentamen (toetsen, deelopdrachten) wordt door de examinator
schriftelijk in zijn eigen administratie vastgelegd.
3. De beoordelingen worden doorgaans uitgedrukt in de vorm van één van de cijfers 1 tot en
met 10. Aan de cijfers moet de volgende betekenis worden gehecht:
1: zeer slecht
4: onvoldoende
7: ruim voldoende
2: slecht
5: net niet voldoende
8: goed
3: zeer onvoldoende
6: voldoende
9: zeer goed
10: uitmuntend
Examenonderdelen kunnen ook alfanumeriek beoordeeld worden:
C5 Gecompenseerde 5
O Onvoldoende
NV Niet verschenen
V Voldoende
NVD Niet voldaan
VR Vrijstelling
HNTD
Hoeft niet te doen
4. Resultaten van andere instellingen die met toestemming van de examencommissie worden
opgenomen in het examenprogramma van de student, worden niet vertaald naar het
beoordelingssysteem van de UT. Wanneer sprake is van een afwijkend beoordelingssysteem
(d.w.z. geen cijfers 1-10 conform tabel in artikel R9.3) worden voldoende resultaten
geregistreerd met ‘V’ en onvoldoende resultaten met ‘O’. Er wordt wel een vertaling gemaakt
van de omvang van de onderwijseenheid naar EC.
5. Indien er voor een onderwijseenheid bonuspunten worden versterkt, dan mag dit nooit leiden
tot het onterecht kunnen halen van een voldoende voor deze onderwijseenheid.
6. De examencommissie heeft de mogelijkheid om een niet reglementair behaald cijfer nietig te
verklaren.
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Artikel 13 Beoordelingsregelingen
1. De beoordeling van het propedeutisch (P)-examen
a. Aan elk van de onderdelen van het P-examen wordt als beoordelingsuitslag een
geheel cijfer, 'vrijstelling' (VR), ‘onvoldoende’ (O) of 'voldoende' (V) toegekend.
b. Beoordeling VR, V of een cijfer 6 of hoger geeft vrijstelling voor het betreffende
examenonderdeel.
c. De student is reglementair geslaagd indien alle P-vakken, practica en projecten met
een beoordeling zijn afgerond en op de cijferlijst geen ‘onvoldoende’ (O), cijfer 5 of
lager voor komt.
Indien er maximaal één cijfer 5 op de lijst voorkomt voor een studieonderdeel
niet zijnde een project, opdracht of een practicum, is de student reglementair
geslaagd1.
d. Indien niet aan de voorwaarden voor reglementair slagen is voldaan kan de Pcommissie de examencommissie adviseren de student te laten slagen indien het totale
cijferbeeld en/of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
2. De beoordeling van het B-programma (2de en 3de jaar)
a. Aan elk van de onderdelen van het B-programma wordt als beoordelingsuitslag een
geheel cijfer, 'vrijstelling' (VR), ‘onvoldoende’ (O) of 'voldoende' (V) toegekend.
b. Beoordeling VR, V of een cijfer 6 of hoger geeft vrijstelling voor het betreffende
examenonderdeel.
c. De student is reglementair geslaagd indien alle B-vakken, practica en projecten met
een beoordeling zijn afgerond en op de cijferlijst geen ‘onvoldoende’ (O), cijfer 5 of
lager voor komt en tevens is geslaagd voor zijn P-fase.
Indien er maximaal één cijfer 5 op de lijst voorkomt voor een studieonderdeel
niet zijnde een project, opdracht of een practicum, is de student reglementair
geslaagd1.
d. Indien niet aan de voorwaarden voor reglementair slagen is voldaan kan de Bcommissie de examencommissie adviseren de student te laten slagen indien het totale
cijferbeeld en/of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
3. De beoordeling van het premaster-programma
a. Aan elk van de onderdelen van het premaster-programma wordt als
beoordelingsuitslag een geheel cijfer, 'vrijstelling' (VR), ‘onvoldoende’ (O) of
'voldoende' (V) toegekend.
b. Beoordeling VR, V of een cijfer 6 of hoger geeft vrijstelling voor het betreffende
examenonderdeel.
c. De student is reglementair geslaagd voor het pre-masterprogramma, indien:
i. alle theorievakken, practica en projecten met een beoordeling zijn afgerond en
op de cijferlijst geen ‘onvoldoende’ (O) of cijfer 5 of lager voor komt.
ii. deze resultaten zijn behaald binnen 12 maanden na inschrijving bij de UT.
d. De voor het pre-masterprogramma geslaagde student verwerft reglementair toelating
tot de masteropleiding Mechanical Engineering. Indien niet aan de voorwaarden voor
reglementaire toelating is voldaan kan de examencommissie de student toelaten
indien het totale cijferbeeld en/of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding
geven.
e. De voor het pre-masterprogramma geslaagde student krijgt geen bachelordiploma.
4. De beoordeling van de onderwijsprojecten
a. Het projectrapportcijfer (x) is een groepscijfer, dat aan bepaalde eisen moet voldoen
om aan het mondelinge gedeelte van het projecttentamen te mogen meedoen. Is het
projectrapportcijfer (x):
x <= 4 de groep is afgewezen en doet geen (mondeling) projecttentamen
1

Als de examenvergadering heeft vastgesteld dat de student geslaagd is voor een studiefase, is daarmee de studiefase
afgesloten. Het herkansen van vakken om de cijfers op te hogen heeft daarna geen zin. Een student die niet voor compensatie
in aanmerking wil komen, omdat hij/zij geen vijf op de cijferlijst wil hebben, dient voorafgaand aan de examenvergadering aan
BOZ door te geven dat hij/zij (nog) geen examen wil doen.
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4 < x <= 5 het rapport moet worden aangevuld; de groep doet wel het geplande
projecttentamen en de groepsleden kunnen alsnog slagen voor het mondelinge
gedeelte; de gezamenlijke aanvulling voor het rapport komt naderhand tot stand;
x > 5 de groep gaat door naar het projecttentamen.
b. Het vaststellen van het individuele cijfer (i) voor het mondelinge gedeelte varieert per
project. Dit cijfer bestaat uit verschillende deelcijfers, afhankelijk van de verschillende
aspecten, gericht op de inhoud en integratie van de projectvakken in het betreffende
project. Per aspect kunnen verschillende weegfactoren gelden. In het algemeen wordt
gesteld dat:
 Het gewogen gemiddelde van alle individuele deelaspecten dient te resulteren in
cijfer x ≥ 5.5.
 Bij de berekening van dit gewogen gemiddelde mag er maximaal 1 deelaspect zijn
beoordeeld met een cijfer 5.0 ≤ x < 5.5
 Bij de berekening van dit gewogen gemiddelde mag geen deelaspect zijn
beoordeeld met een cijfer x<5.0
Indien niet aan deze 3 eisen wordt voldaan kan de student middels aanvullingen van
aspecten alsnog aan de bovengenoemde eisen voldoen, met dien verstande dat
 een student maximaal twee aanvullingen mag doen (inclusief de eventuele
gezamenlijke aanvulling).
 Iedere aanvulling dient met een voldoende afgerond te worden.
 Indien een aanvulling als onvoldoende wordt beoordeeld, is de student gezakt
voor het project.
 Indien een aanvulling als voldoende wordt beoordeeld, kan het betreffende
onvoldoende deelcijfer maximaal worden opgehoogd tot een 6.
Het eindcijfer (e) kan zijn:
e ≤ 5: de student is afgewezen;
e ≥ 6: de student is geslaagd
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Artikel 14 Verlening van het predicaat “met lof”
1. De examencommissie stelt een met lof regeling vast voor de bacheloropleiding.
2. De regeling omvat de volgende criteria:
a. In geval de student bij het afleggen van het Bachelorexamen blijk heeft gegeven van
uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het diploma met de woorden "met lof"
worden vermeld.
b. Uitzonderlijke bekwaamheid is aanwezig wanneer aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:
i. het gemiddelde der beoordelingscijfers, behaald voor onderdelen van het
afsluitend examen (B-programma), niet zijnde een project, bedraagt
tenminste 8,0.
ii. bij het bepalen van bovenbedoeld gemiddelde worden de onderdelen
waarvoor geen oordeel in de vorm van een cijfer is gegeven dan wel een
vrijstelling is verleend buiten beschouwing gelaten.
iii. geen enkel examenonderdeel in het B-programma is met een onvoldoende
beoordeeld en ten hoogste één examenonderdeel is beoordeeld met het cijfer
6.
iv. voor maximaal een derde van de totale omvang van het B-programma is een
vrijstelling verleend.
v. het eindcijfer voor Project F bedraagt minimaal een 8.
vi. bij boven genoemde punten worden extra vakken niet meegerekend.
vii. de bacheloropleiding is afgerond binnen vier jaar, tenzij bijzondere
omstandigheden, ter beoordeling van de examencommissie, een grotere
overschrijding rechtvaardigen. Tot de bijzondere omstandigheden worden in
ieder geval gerekend de omstandigheden die worden erkend bij de
toekenning van afstudeersteun.
c. Indien niet geheel aan deze richtlijnen is voldaan kan de voorzitter van de
afstudeercommissie of de bachelorcoördinator een voorstel tot toekenning van het
predicaat 'met lof' voorleggen aan de examencommissie. In dat geval dienen de
bijzondere omstandigheden en de uitzonderlijkheid van de prestatie extra te worden
beargumenteerd.
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Artikel 15 Getuigschriften
1. Ten bewijze dat het propedeutisch- resp. bachelorexamen met goed gevolg is afgelegd, wordt
door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Het diploma wordt ondertekend door
de voorzitter van de examencommissie. Bij afwezigheid kan ook één van de leden van de
examencommissie of van het opleidingsbestuur tekenen.
2. Op een van het diploma deel uitmakende bijlage worden de tot het examen behorende
onderdelen en de beoordeling van die onderdelen vermeld. Tevens worden vermeld de niet
tot het examen behorende onderdelen waarin, voordat over de uitslag van het examen is
beslist, op verzoek van de student is getentamineerd, mits die onderdelen met goed gevolg
zijn afgelegd.
3. De bijlage bij het bachelordiploma is opgenomen in een diplomasupplement. Dit supplement
heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en de inhoud van de afgeronde opleiding,
mede met het oog op de internationale herkenbaarheid van opleidingen.
4. Indien de examencommissie het judicium “met lof” heeft verleend aan de student, wordt dit
op het getuigschrift vermeld.
5. Aan een student die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie
geen getuigschrift als bedoeld in lid 1 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door
de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die
door hem met goed gevolg zijn afgelegd.
Artikel 16 Vrijstellingen
De examencommissie verleent vrijstelling voor het afleggen van tentamens in onderwijseenheden
en/of deelname aan praktische oefeningen, wanneer:
1. een gelijkwaardige (qua niveau) en gelijksoortig (qua aard van de doelstellingen)
onderwijseenheid is afgelegd binnen een andere opleiding of aan een andere erkende, en
gelijkwaardig beschouwde instelling van hoger onderwijs.
2. de student de beoogde leerdoelen op een andere wijze heeft bereikt, blijkens andere door de
student te overleggen bewijsstukken, volgens een bevoegde examinator.
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