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Samenvatting model OER Bachelor 2021-2022 

De OER is de onderwijs- en examenregeling van jouw opleiding. In deze regeling wordt de 
inhoud van je opleiding en de daarbij behorende tentamens/examens vermeld. Ook de regels 
die je nodig hebt in de opleiding kun je in de OER vinden. Denk hierbij aan zaken als hoe je je 
inschrijft voor vakken, hoe lang een tentamen geldig is, etc. 

 
Dit document is een samenvatting van de tekst van de model OER die geldend is voor alle 
bacheloropleidingen van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e). Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. De vastgestelde OER van jouw opleiding is altijd het geldende 
document. 

 
De OER van elke bacheloropleiding wordt vastgesteld door het bestuur van de betreffende 
faculteit van de TU/e. 

 
Deze OER geldt vanaf 1 september 2021, met uitzondering van de artikelen 3.8 en 3.9 (die 
gaan over het aanmelden voor onderwijs) en artikel 5.1, eerste lid. Die artikelen gelden al 
vanaf 1 augustus 2021. 

 

De OER kan alleen gewijzigd worden als jouw belangen daardoor redelijkerwijze niet worden 
geschaad. Een wijziging geldt nooit met terugwerkende kracht. Als dat nodig is, wordt er bij 
een wijziging een overgangsregeling vastgesteld. 

 
TU/e Gedragscode wetenschappelijke integriteit 
Als student aan de TU/e moet je je houden aan de Gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
Als je je bacheloreindproject oplevert moet je bovendien een verklaring ondertekenen dat het 
project in overeenstemming met deze gedragscode tot stand is gekomen. 

 

Overtreed je de gedragscode? Dan kan er een melding worden gedaan bij de 
klachtencommissie wetenschappelijke integriteit. 

 
Opbouw en inhoud van de opleiding 
Taal 
Je opleiding wordt (gedeeltelijk) in het Nederlands of Engels verzorgd. De tentamens worden 
ook afgenomen in het Nederlands en/of Engels. 

 
Opbouw 
Je opleiding heeft een nominale studieduur van 3 jaar. Dit zijn 180 studiepunten: 60 
studiepunten voor de propedeutische fase en 120 studiepunten voor de postpropedeutische 
fase. Er zijn verplichte vakken: basisvakken (25 studiepunten) en majorvakken (95 
studiepunten, waarvan 10 studiepunten Bachelor Eind Project; de professionele vaardigheden 
zijn ingebed in de majorvakken). Daarnaast volg je een USE-leerlijn (user, society, enterprise, 
15 studiepunten) en keuzevakken (45 studiepunten). 
Keuzevakken moeten voldoende samenhang hebben, maar mogen elkaar niet overlappen. 
Professionele Vaardigheden zijn onderdeel van je majorvakken en worden gespreid over je 
hele opleiding aangeboden. Verder zijn de MyFuture Activities een verplicht onderdeel van de 
bacheloropleiding, indien je op of na 1 september 2020 gestart bent met de opleiding. 

 
In de OER zijn de eindtermen van je opleiding beschreven. Dit zijn de eisen waaraan een 
afgestudeerde dient te voldoen. De eindtermen bestaan uit algemene TU/e eindtermen en 
opleidingsspecifieke eindtermen. 

https://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/integriteit/wetenschappelijke-integriteit/
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Examenprogramma 
Het examenprogramma is het gehele pakket aan vakken dat het programma van jouw 
opleiding vormt. Je wordt bij inschrijving voor het eerste studiejaar door het Center for 
Student Administration (CSA) gekoppeld aan een examenprogramma. Hierin zijn alle 
basisvakken en de verplichte vakken van je major opgenomen. Je moet hier zelf je 
keuzevakken en de invulling van je USE-leerlijn aan toevoegen. Dit programma moet 
goedgekeurd worden door de examencommissie van je opleiding. Dit gebeurt als je minimaal 
90 van de 180 studiepunten hebt behaald of op je eigen verzoek. 

 

Aanmelden voor vakken 
Vanaf het tweede kwartiel in het eerste jaar moet je je zelf voor vakken aanmelden. Je mag je 
voor maximaal 20 studiepunten per kwartiel aanmelden. Wil je meer doen? Dan moet je 
toestemming hebben van de examencommissie. Er geldt een uiterste aanmeldtermijn van 5 
werkdagen voor aanvang van het eerste kwartiel en 20 werkdagen voor de andere kwartielen. 
Voor uitzonderingen, het aanmelden na het verstrijken van de termijn en het afmelden, zie 
artikel 3.8 en 3.9 van de OER. 
Als een vak tweemaal per jaar wordt aangeboden, mag je slechts eenmaal deelnemen aan het 
vak. 

 

Je kunt in aanmerking komen voor een vrijstelling. Je hoeft het betreffende vak dan niet te 
volgen. De voorwaarden hiervoor vind je in artikel 3.11 van de OER. 

 
TU/e Honors Academy 
Als je op zoek bent naar een extra uitdaging naast het reguliere studieprogramma is er een 
honors programma. Meer informatie over de aanmeldings- en selectieprocedure, toelating en 
de opzet vind je hier. 

 

Toetsing en examens 
Als je bent ingeschreven voor een vak, ben je automatisch ingeschreven voor alle toetsen van 
dat vak. 

 
Eindtoetsen 
Je krijgt minstens 2 keer per studiejaar de kans om een eindtoets of CA (competentie 
assessment) af te leggen. Het rooster voor het 1e en 2e kwartiel wordt uiterlijk op 15 augustus 
bekend gemaakt, het rooster voor het 3e en 4e kwartiel op 15 december. In bijzondere gevallen 
kan het faculteitsbestuur tot uiterlijk 8 weken voor de toets of CA besluiten van dat rooster af 
te wijken. Dat hoor je dan zo snel mogelijk. 

 
Mondelinge eindtoetsen en CA’s worden zo veel mogelijk in overleg met jou gepland. Tijdens 
deze toets zijn 2 examenbevoegde docenten of een examenbevoegde docent en een 
materiedeskundige aanwezig. 

 
Je moet je voor of tijdens de eindtoets of CA kunnen legitimeren met je campuskaart of een 
geldig legitimatiebewijs. Kan je dat niet? Dan mag je niet deelnemen. 

 
Ben je gezakt voor een eindtoets? Dan meldt het facultaire CSA je automatisch aan voor de 
eerstvolgende herkansing. Ben je gezakt voor een CA? Dan mag je alleen aan de herkansing 
deelnemen als je het proces met een voldoende hebt afgerond. 
Heb je niet deelgenomen aan een eindtoets of een CA? Dan mag je niet deelnemen aan de 
herkansing van dat studiejaar. In bijzondere gevallen, kan de examencommissie hiervan 
afwijken. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij de examencommissie. 

 
Als je een vak hebt behaald, maar je je eindcijfer wilt verbeteren, dan meld je je uiterlijk tien 
dagen voor de tentamenperiode aan bij het facultaire CSA. 

https://educationguide.tue.nl/programs/tue-honors-academy/
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Je mag je niet terugtrekken voor tussen- en eindtoetsen die je voor de eerste keer aflegt in het 
eerste jaar van de opleiding. Je mag je wel terugtrekken voor een herkansing, tot uiterlijk 5 
werkdagen voor aanvang van de tentamenperiode. 

 
Je kunt de Examencommissie verzoeken om een extra tentamenmogelijkheid. Dit kan alleen in 
geval van erkende persoonlijke omstandigheden of als je (bijna) nominaal studeert (3-3,5 jaar) 
en je nog maximaal 2 vakken (niet zijnde het Bachelor Eindproject) dient af te ronden. Meer 
informatie hierover vind je in artikel 5.2 van de OER. 

 

Tussentoetsen en professionele vaardigheidstoetsen 
Je krijgt 1 keer per studiejaar de kans om een tussentoets van een bepaald vak af te leggen. In 
bijzondere gevallen kan de Examencommissie anders beslissen. Alleen voor de tussentoets 
Calculus (1e kwartiel, 1e jaar) kun je een herkansing doen. 
Tussentoetsen kunnen schriftelijk, mondeling of op een andere manier worden afgenomen. 

Mondelinge tussentoetsen worden zo veel mogelijk in overleg met jou gepland. 

Heb je niet aan een tussentoets deelgenomen, of het werk niet ingeleverd? Dan krijg je een 0. 
In geval van overmacht kun je een vervangende tussentoets of vervangende regeling 
aanvragen bij de examencommissie van de opleiding die het vak verzorgt. 

 
Beoordeling van tentamens en CA’s 
Het cijfer van tussen- en eindtoetsen wordt uitgedrukt in tienden, volgens de 
beoordelingsschaal 0 tot en met 10. De resultaten van een CA worden uitgedrukt in een H 
(Hold: onvoldoende, geen bevordering), C (Hold onder voorwaarden), P (Promotion: 
voldoende, bevordering) en E (Promotion met excellentie). 

 
Het eindcijfer van een vak wordt uitgedrukt in hele getallen volgens de beoordelingsschaal 0 
tot en met 10. Daarbij wordt vanaf x,50 naar boven afgerond. Onder x,50 wordt naar beneden 
afgerond. 

 
Het eindcijfer van je bachelor eindproject wordt uitgedrukt in halven volgens de 
beoordelingsschaal 0 tot en met 10. Je moet hiervoor minimaal een 6,0 halen. 
Als je alle onderdelen van je examenprogramma hebt behaald, ben je geslaagd voor de 
opleiding en ontvang je een bachelor getuigschrift. 

 
Nakijktermijnen 
Uitslagen van schriftelijke tussentoetsen en professionele vaardigheidstoetsen worden zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de tussentoets vastgesteld. De 
resultaten van een tussentoets moeten in ieder geval 5 dagen voor een eindtoets bekend zijn. 

 
Het eindoordeel van een CA wordt binnen 5 werkdagen na de presentatie aan je bekend 
gemaakt. 

 
Het cijfer van een mondelinge toets krijg je uiterlijk de volgende werkdag. 

 
Het eindcijfer van een vak moet binnen 15 werkdagen na afloop van de eindtoets in OSIRIS 
bekend worden gemaakt. Voor vakken uit het 4e kwartiel in het 1e jaar geldt dat deze binnen 
vijf werkdagen na afloop van de tentamenperiode bekend moeten zijn in OSIRIS. De eindcijfers 
van vakken waarvan de eindtoets in de interimperiode wordt gemaakt, moeten minimaal vijf 
werkdagen voor 1 september bekend zijn in OSIRIS. 
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Kan een examinator door bijzondere omstandigheden niet aan deze termijnen voldoen? Dan 
meldt de examinator dit aan de examencommissie, die jou hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte stelt en de termijn vermeldt waarbinnen de uitslag alsnog bekend is. In de 
propedeutische fase wordt er op tijd een andere examinator aangewezen. 

 
Je hebt recht op inzage en de mogelijkheid tot nabespreking van een eindtoets gedurende 20 
werkdagen nadat het cijfer bekend is gemaakt. Zie hiervoor artikel 5.9 en 5.10 van de OER. 

 
De geldigheidsduur van een afgerond vak is in beginsel onbeperkt. De resultaten van 
tussentoetsen, professionele vaardigheidstoetsen en eindtoetsen zijn alleen geldig in het 
studiejaar waarin ze zijn afgelegd. Dit betekent dat, als je een vak niet haalt, je de behaalde 
cijfers voor de tussentoets of eindtoets niet mee kunt nemen naar een volgend jaar. De 
Examencommissie kan hier uitzonderingen op maken. Als het resultaat van een vak ouder is 
dan zes jaar en de getentamineerde kennis verouderd is, kan de examencommissie een 
aanvullend of vervangend tentamen of CA opleggen. 

 
Afsluitend examen 
Als je alle onderdelen van je examenprogramma met een voldoende hebt afgerond, ontvang je 
het bachelordiploma (getuigschrift). De examencommissie bepaalt of je voldoet aan alle eisen. 
Dit heet officieel het afleggen van je bachelor examen. 
De datum op het diploma is de datum van jouw laatste onderwijsactiviteit. Wil je je diploma 
nog niet ontvangen, omdat je bijv. nog een stage wilt doen of een bestuursfunctie vervult, dan 
kun je bij de examencommissie van je opleiding een verzoek tot uitstel indienen. 
Het is elke maand, behalve in juli, mogelijk om het bachelor examen af te leggen. 
Als je voldoet aan bepaalde eisen, kun je ‘cum laude’ afstuderen. De eisen waaraan je moet 
voldoen kun je vinden in artikel 6.5 van de OER. 

 
Studiebegeleiding en studievoortgang 
Je hebt recht op studiebegeleiding van: 

• Een studieadviseur: met de studieadviseur kun je (doorgaans) je studievoortgang, je 

studieplanning en je studie-aanpak bespreken. Wanneer er persoonlijke omstandigheden 
spelen of er andere redenen zijn waardoor je studie niet zo loopt zoals je wilt, kun je 
hierover in gesprek met de studieadviseur. De studieadviseur kan je zelf begeleiding bieden 
of je doorverwijzen naar een studentenadviseur, studentenpsycholoog, studentendecanen 
of vertrouwenspersonen. 

• Een docentcoach: dit is een docent van je opleiding die je begeleidt bij je ontwikkeling en 
bij het invullen van je keuzeruimte. Je hebt ieder studiejaar recht op vier gesprekken met je 
docentcoach. 

• Een studentmentor: in het eerste semester van je studie wordt je begeleid door een 

studentmentor (een ouderejaars student van je eigen opleiding). Deze mentor helpt je je 
weg te vinden in je opleiding en op de faculteit en universiteit. 

 
Bsa 
In het eerste jaar ontvang je een bindend studieadvies (bsa). Dit betekent dat je na het eerste 
semester van je propedeuse een voorlopig positief of voorlopig negatief advies ontvangt, het 
zogenaamde preadvies. Heb je aan het einde van het eerste jaar minder dan 45 studiepunten 
behaald? Dan krijg je een bindend negatief bsa en mag je je de komende drie jaar niet 
inschrijven voor dezelfde opleiding. Bij 45 studiepunten of meer krijg je een positief bsa en 
mag je verder met de opleiding. 

Soms geldt een aangepaste norm van 40 studiepunten. Dit is als je geen herkansing voor een 
vak meer kan doen in dit studiejaar, maar je wel een voldoende had voor je eindtoets van dat 
vak. Anders dan in voorgaande jaren, moet de student zelf verzoeken om de aangepaste norm 
van 40 studiepunten.
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Onder voorwaarden (persoonlijke omstandigheden of een late start) krijg je een uitgesteld 
advies. Hierover lees je meer in artikel 7.6 van de OER. Uitzonderingen voor switchers, 
omzwaaiers en topsporters vind je in artikel 7.5 lid 6 van de OER. 

 
Studeren met een functiebeperking 
Heb je een functiebeperking en wil je een aangepaste opleiding, tentamens, CA’s óf speciale 
faciliteiten aanvragen? Dan moet je dat schriftelijk doen, zo mogelijk 12 weken, maar uiterlijk 5 
weken voordat je deel neemt aan het onderwijs, tentamens of CA’s. Dit verzoek dien je in bij 
ESA samen met de documenten die nodig zijn voor de beoordeling van je verzoek. ESA stuurt 
jouw verzoek met het advies van de studentendecanen hierover naar het faculteitsbestuur of 
de examencommissie van je opleiding (afhankelijk van de inhoud van jouw verzoek). Het 
faculteitsbestuur of de examencommissie neemt een besluit over jouw verzoek. Dit besluit 
ontvang je binnen 20 werkdagen na ontvangst van je verzoek. 

 
Jouw opleiding 
De opleidingsspecifieke zaken, zoals het programma, afstudeerrichtingen en toetsvormen, vind 
je in de bijlagen van de OER van jouw opleiding. In de bijlage staat ook een stuk over de 
kwaliteitszorg binnen jouw opleiding. 


