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Examenreglement Examencommissie TU/e 2013-2014 
 
 
De examencommissie voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde  en de 
bacheloropleiding  Technische Wiskunde nieuwe stijl volgens het Bachelor College en de 
masteropleiding  Industrial and Applied Mathematics van de Technische Universiteit 
Eindhoven, TU/e 
 
 

gelet op artikel 7.12, 7.12a, 7.12b, 7.12c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW)  

 

besluit vast te stellen 
 

het Examenreglement  2013-2014 van 24 juni 2013  
 

luidende als volgt: 

 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
 

Artikel 1.1  Begripsbepalingen 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 
wet:  de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
OER: de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding; 
STU: het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU/e; 
2. Voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar de OER van de betreffende 

opleiding(en). 

De overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de wet eraan geeft. 
In deze regeling wordt de “zij” vorm gebruikt. Waar “zij” staat kan ook “hij” worden gelezen. 

Artikel 1.2 Samenstelling examencommissie  

1. Het faculteitsbestuur stelt een examencommissie in voor de bacheloropleiding Technische 
Wiskunde, de bacheloropleiding (oude stijl) Technische Wiskunde en de daarop 
aansluitende masteropleiding Industrial and Applied Mathematics. 

2. De examencommissie wordt als volgt samengesteld: 
- één voorzitter, tevens zijnde lid, 
- één plaatsvervangend voorzitter, 
- drie leden, 
- één ambtelijk secretaris, 
- meerdere adviseurs. 
De leden als ook de voorzitter (plv) dienen voort te komen uit stafleden die een substantieel 
aandeel leveren aan een of meer van de bovenbedoelde verzorgde opleidingen. 

3. De benoeming is voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. 
4. De examencommissie kent de volgende commissies:  
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- dagelijkse werkzaamheden, 
- borging t.b.v. de tentamenkwaliteit. 

 
 
Artikel 1.3  Examinatoren 

1. Voor het afnemen van tentamens/eindtoetsen en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst 
de examencommissie (externe) examinatoren aan. 

2. De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 
 

Artikel 1.4 Werkwijze van de examencommissie  

1. De examencommissie vergadert eenmaal per maand, met uitzondering van de maand juli, bij 
voorkeur in de laatste week van de maand. In verband met het bindend studieadvies en de 
‘harde knip’ kan een vergadering in juli toegevoegd worden. 

2. De examencommissie kan bepaalde taken mandateren. 
3. De secretaris is belast met de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie. 
4. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
5. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. 
6. De examencommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen. 
7. De examencommissie geeft genomen besluiten terstond schriftelijk (of per email) door aan 

de onderwijsadministratie van de betreffende opleiding en aan de student. 
8. Staken de stemmen, dan geeft de stem van de voorzitter van de examencommissie de 

doorslag. 
9. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient, waarbij een 

examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator 
geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht.  

10. Daar waar de OER van de opleiding dit voorschrijft, vraagt de examencommissie advies aan 
de studieadviseur, de centrale commissie persoonlijke omstandigheden of de centrale 
adviescommissie examens. 

 

Artikel 1.5 Taken van de examencommissie 

De examencommissie heeft onder andere de volgende taken: 
a. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens (artikel 7.12b, onder a, van de 

wet). 
b. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en 

examenregeling om de uitslag van tentamens, eindtoetsen en examens te beoordelen en vast 
te stellen (artikel 7.12b, onder b, van de wet).  

c. Het verlenen van goedkeuring om een vrij onderwijsprogramma te volgen (artikel 7.12b, 
eerste lid, onder c, van de wet). 

d. Het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens (artikel 7.12b, 
eerste lid, onder d, van de wet). 

e. Het verlenen van toegang tot het afleggen van één of meer onderdelen van het afsluitend 
examen, voordat de student het propedeutisch examen van de opleiding met goed gevolg 
heeft afgelegd (artikel 7.30, derde lid, van de wet).  

f. Het verlenen van goedkeuring om keuzeonderwijseenheden te mogen volgen.  
g. Het uitreiken van getuigschriften.  
h. Het uitvoeren van het bindend studieadvies en het bindend advies voor schakelstudenten. 
i. Het uitvoeren van de hardheidsclausule in het kader van de ‘harde knip’.  
j. Het goedkeuren van de samenstelling van de beoordelingscommissie voor bachelor 

eindprojecten/afstudeerprojecten. 
k. Het verlenen van toestemming om maximaal drie onderwijseenheden te vervangen, zoals 

bedoeld in artikel 1.4.4. van de OER van de bacheloropleiding. 
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l. Het beoordelen of er sprake is van geldige afwezigheid van een student bij toetselementen 
bij onderwijseenheden binnen het Bachelor College (zie bijlage 1). 

m. Het uitoefenen van overige bevoegdheden waar in de OER naar verwezen wordt. 
n. Het verlenen van goedkeuring van de vrije minor. 
o. Het verlenen van goedkeuring van de invulling van de keuzeruimte binnen de 

bacheloropleiding volgens het Bachelor College. 
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Hoofdstuk 2 Nadere regels  
 

Artikel 2.1 In verband met de borging van kwaliteit van de tentamens en examens 

1. Voor elk schriftelijk tentamen/eindtoets is naast de eerstverantwoordelijke docent ten 
minste één andere medewerker betrokken bij het opstellen van het tentamen/de eindtoets. 
Hetzelfde geldt voor het nakijken.  

2. Studenten hebben recht op inzage van het tentamen en kunnen wanneer ze het niet eens zijn 
met de beoordeling een tweede beoordeling aanvragen bij de examencommissie. Na deze 
tweede beoordeling bepaalt de examencommissie de definitieve beoordeling. 

3. De examencommissie onderzoekt op reguliere basis door middel van onderwijseenheid- en 
tentamenevaluaties de kwaliteit van de tentamens/eindtoetsen. Dit reguliere onderzoek 
wordt steekproefsgewijs en op grond van eventuele overige informatie (bijvoorbeeld 
specifieke klachten) aangevuld met nader onderzoek. Zo nodig verzoekt de 
examencommissie de opleidingsdirecteur adequate actie te ondernemen. Een en ander 
wordt gerapporteerd in het jaarverslag. 

4. De examencommissie kan een kwaliteitsmedewerker inschakelen voor het proces rondom 
de onderwijseenheid- en tentamenevaluaties. 

5. Bij mondelinge tentamens/eindtoetsen heeft de student recht op de aanwezigheid van een 
tweede examinator. 

6. De examencommissie neemt kennis van slagingspercentages en uitkomsten van 
studentenquêtes, en besluit op basis hiervan of er aanleiding is tot nader onderzoek. 

7. Overschrijding van de nakijktermijn is voor de examencommissie aanleiding de 
opleidingsdirecteur te verzoeken adequate actie te ondernemen. 

8. Indien de nadere werkwijze van de examencommissie is vastgelegd in een protocol is dit als 
bijlage bij dit reglement gevoegd. 

 

Artikel 2.2 Richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens te 
beoordelen en vast te stellen 
 
Zie de OER en artikel 1.4 van dit reglement. Er zijn geen nadere richtlijnen en aanwijzingen. 
 

Artikel 2.3  Regels in verband met vrij programma  

Zie de OER. De examencommissie handelt naar bevind van zaken. 
 

Artikel 2.4 Regels in verband met het verlenen van vrijstelling   
 

Zie de OER. Er zijn geen nadere regels. 
 

Artikel 2.5 Keuzeonderwijseenheden  

Zie de OER. 
 
Artikel 2.6 Toegang tot onderdelen van het afsluitende examen op basis van een 
positief studieadvies 
 

Op grond van artikel 7.30, derde lid, van de wet kan de examencommissie - met in achtneming 
van de bepalingen daaromtrent in de onderwijs- en examenregeling (OER) - een student die nog 
niet het propedeutisch examen van die opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, reeds de 
toegang verlenen tot het afleggen van een of meer onderdelen van het afsluitende examen. 
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Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving in de bachelor Technische Wiskunde krijgt elke 
student een studieadvies. De examencommissie verleent studenten met een positief advies 
toestemming aan alle onderwijseenheden voor het afsluitende examen deel te nemen. 
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Hoofdstuk 3 Gang van zaken tijdens de tentamens  
 

Artikel 3.1 Orde tijdens tentamens (zie ook bijlage 2) 

1. De examencommissie wijst voor elk schriftelijk tentamen/eindtoets tenminste één 
inhoudsdeskundige examinator en zo nodig surveillanten aan. Deze examinator is tijdens het  
tentamen/de eindtoets aanwezig om inhoudelijke vragen te beantwoorden. Surveillanten 
worden aangewezen om te assisteren en toezicht te houden op het goede verloop van het 
tentamen/de eindtoets. 

2. De student is verplicht zich voorafgaand aan of tijdens het tentamen op verzoek van de 
examinatoren dan wel surveillanten te legitimeren met het voor dat studiejaar geldig bewijs 
van inschrijving en haar campuskaart. Bij gebreke van een campuskaart kan een student zich 
ook identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Wanneer de student hiertoe niet in staat 
is, mag zij niet deelnemen aan het tentamen/de eindtoets.  

3. De student is verplicht voorafgaand aan, tijdens of direct na het tentamen de aanwijzingen 
van de aanwezige examinatoren dan wel surveillanten op te volgen. Onder die aanwijzingen 
zijn in elk geval begrepen de aanwijzingen zoals opgenomen in bijlage 2. 

4. Een student die niet voldoet aan het bepaalde in het tweede en derde lid wordt door de 
examinator terstond uitgesloten van verdere deelname aan het tentamen.  

5. Uitsluiting zoals bedoeld in het vierde lid betekent dat voor de student geen uitslag van het 
desbetreffende tentamen wordt vastgesteld en het tentamen, voor de toepassing van artikel 
1.2.4, vierde lid, van de OER van de bacheloropleiding in afbouw of artikel 4.3, vijfde lid van 
de masteropleiding, als door haar niet met goed gevolg afgelegd wordt beschouwd.  

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder tentamen tevens begrepen de tot de 
opleiding behorende praktische oefeningen. 

 

Artikel 3.2 Fraude en fraudemaatregelen  

1. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan ieder handelen of nalaten door of vanwege een 
student, waardoor het vormen van een juist oordeel van diens kennis, inzicht en 
vaardigheden geheel of gedeeltelijk voor de examinator onmogelijk wordt gemaakt.  

2. Er is onder meer sprake van fraude als de student: 
- werk ter beoordeling inlevert onder eigen naam, dat geheel of gedeeltelijk van anderen is 
overgenomen of door anderen is gemaakt: hieronder wordt mede begrepen het woordelijk 
overnemen of parafraseren van passages uit werk van anderen, zonder daarbij aan te geven 
dat het andermans woorden zijn of dat de gedachtegang door iemand anders is bedacht.  
- actief meewerkt aan het verstrekken van eigen werk aan anderen dat door die anderen ter 
beoordeling zou kunnen worden ingeleverd als eigen werk. 
- wanneer een student niet haar eigen clicker of meer dan één clicker tegelijkertijd tijdens 
een (tussen)toets of eindtoets gebruikt. 

3. Indien, voorafgaand aan, tijdens of na het tentamen, door een examinator of surveillant 
fraude wordt geconstateerd of vermoed die het tentamen betreft, legt de examinator dit zo 
spoedig mogelijk in een schriftelijk verslag vast. De student dient op verzoek eventuele 
bewijsstukken beschikbaar te stellen. Van een weigering daartoe wordt in het verslag 
melding gemaakt.  

4. De desbetreffende student wordt in de gelegenheid gesteld haar schriftelijk commentaar bij 
het verslag van de examinator te voegen.  

5. Het verslag wordt tezamen met het eventuele schriftelijke commentaar van de student zo 
spoedig mogelijk aan de examencommissie gezonden. 

6. De examencommissie neemt die maatregelen die zij in het onderhavige geval passend acht.  
7. De examencommissie kan de student het recht ontnemen één of meer tentamens of examens 

af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste 
één jaar.  
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8. Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de examencommissie de 
inschrijving voor de opleiding van de student definitief beëindigen (zie artikel 7.12b, van de 
wet). 

9. Voordat de examencommissie een beslissing op grond van het zevende of achtste lid neemt, 
stelt zij de student in de gelegenheid ter zake te worden gehoord. 

10. Voor de toepassing van dit artikel worden onder tentamens tevens begrepen de tot de 
opleiding behorende praktische oefeningen. 
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Hoofdstuk 4 Tentamens, eindtoetsen, richtlijnen en aanwijzingen en voorwaarden 
 

Artikel 4.1. Vragen en opgaven  

1. De vragen en opgaven van het tentamen gaan het studiemateriaal waarop het tentamen 
betrekking heeft niet te buiten. Dit studiemateriaal wordt in hoofdzaak bij de aanvang van 
het onderwijs dat voorbereidt op het tentamen bekend gemaakt. Uiterlijk één maand voor 
het tentamen/de eindtoets is de precieze inhoud van de tentamenstof bekend, alsmede 
welke hulpmiddelen de student bij het tentamen mag gebruiken en in hoeverre zij daarvoor 
zelf zorg dient te dragen. 

2. De vragen en opgaven van het tentamen gaan de vooraf geëxpliciteerde leerdoelen niet te 
buiten en zijn zo evenwichtig mogelijk over deze leerdoelen verspreid. De tijdsduur van het 
tentamen is naar redelijkheid voldoende om de gestelde vragen en opgaven te kunnen 
beantwoorden.  

3. De vragen en opgaven van het tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig, en zijn zodanig 
opgesteld of bevatten zodanige aanwijzingen dat de student in redelijkheid kan vaststellen 
hoe uitvoerig of gedetailleerd de antwoorden moeten zijn. 

4. De tentamenvragen en -opgaven kunnen door de student na afloop van het tentamen 
worden meegenomen, tenzij de examinator daartegen gemotiveerde bezwaren heeft, dan 
wel de aard van de tentamenvragen en -opgaven zich daartegen verzet. 

 

Artikel 4.2  Compensatieregeling en/of bonusregeling  

De opleiding heeft geen compensatieregeling en/of bonusregeling. 
 
 
Artikel 4.3  Afstudeerregeling 
Bij de afronding van het afsluitende afstudeerproject van de opleiding is de afstudeerregeling 
zoals die is opgenomen in bijlage 3 van toepassing. 
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Hoofdstuk 5  Slotbepalingen  
 

Artikel 5.1  Beveiliging 

De examencommissie draagt zorg voor een zodanige verwerking van schriftelijke en, voor zover 
van toepassing, op andere wijze afgenomen tentamens dat deze tentamens voldoende worden 
beveiligd tegen verlies, diefstal of onrechtmatig handelen. 
 

Artikel 5.2  Beroep CBE 

Tegen een besluit van de examencommissie dan wel van examinatoren op grond van dit 
examenreglement kan de belanghebbende binnen zes weken nadat het besluit aan haar bekend 
is gemaakt, beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens bedoeld in artikel 
7.60, van de wet. Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de faciliteit via de website van 
STU.  
 

Artikel 5.3 Klacht over een examinator 

1. Een student kan over een examinator een klacht indienen via de website van STU, zoals 
bedoeld in het vorige artikel.  

2. Klachten worden niet in behandeling genomen wanneer reeds eenzelfde klacht is ingediend 
en afgehandeld, dan wel de mogelijkheid van bezwaar of beroep heeft opengestaan.  

3. Algemene klachten over beleid en/of onderwijs of over beleids- of onderwijsuitvoering 
worden niet in behandeling genomen. Ook wanneer de klacht onderdeel is van een 
strafrechtelijk traject, wordt de klacht niet in behandeling genomen.  

4. Wanneer het belang van betrokkene dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk 
onvoldoende is, hoeft de klacht niet behandeld te worden.  

 

Artikel 5.4  Wijziging reglement 

Wijzigingen van dit examenreglement kunnen gedurende het lopende studiejaar slechts van 
kracht worden voor zover de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden 
geschaad. 
 

Artikel 5.5. Jaarverslag 

De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden, welk verslag zij 
aan het faculteitsbestuur dan wel het College van Bestuur verstrekt. 
 

Artikel 5.6. Overgangsregeling/bepaling  

1. De judicia zoals opgenomen in de OER geldt voor de studentengeneratie die op of na 1 
september 2007 zijn begonnen met het eerste jaar van een bacheloropleiding dan wel het 
eerste jaar van een masteropleiding. 

2. Voor studentengeneraties van daarvoor gelden voor de judicia de Regels en 
Richtlijnen/Examenreglement van het jaar waarin zij met een opleiding zijn begonnen.   

 

Artikel 5.7  Inwerkingtreding 

Dit examenreglement vervangt alle vorige versies en treedt in werking op 1 september 2013.  
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Aldus vastgesteld door de examencommissie voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde, 
en de bacheloropleiding Technische Wiskunde nieuwe stijl volgens het Bachelor College, en de 
masteropleiding Industrial and Applied Mathematics van de Technische Universiteit Eindhoven, 
TU/e , op 24 juni 2013. 
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Bijlage1 bij artikel 1.5, van het Examenreglement Examencommissie 2013-2014  

 
Afspraken met betrekking tot geldige afwezigheid bij toetselementen bij 
onderwijseenheden binnen het Bachelor College. 

Voor studenten die afwezig zijn bij toetselementen kunnen geldige persoonlijke 
omstandigheden aanwezig zijn, waarmee rekening gehouden dient te worden: 

In elk geval wordt rekening gehouden met de onderstaande persoonlijke omstandigheden:  

- Ziekte 
- Persoonlijke familieomstandigheden 
- Zwangerschap en bevalling 
- Overige overmachtsituaties 

 

Vaststelling persoonlijke omstandigheden 

In hoeverre sprake is van erkende persoonlijke omstandigheden moet worden vastgesteld. Deze 
vaststelling geschiedt namens de examencommissie door de studieadviseur.  

Procedure  

De procedure rond afwezigheid op grond van Persoonlijke Omstandigheden is als volgt: 

- De student meldt bij de studieadviseur dat er sprake is van een persoonlijke 
omstandigheid. Zij dient dit onverwijld (binnen 24 uur) te doen of te laten doen zodra 
zich een persoonlijke omstandigheid voordoet of heeft gedaan die consequenties heeft 
voor het deelnemen aan toetselementen. 

- De studieadviseur stelt vast dat het gaat om een geldige persoonlijke omstandigheid, 
waarbij in elk geval rekening wordt gehouden met de vier bovengenoemde persoonlijke 
omstandigheden. 

- De student dient, als de examencommissie dat nodig acht, een bewijsstuk te overleggen.  
- De secretaris van de examencommissie legt de melding vast in OWIS. 
- De secretaris van de examencommissie kan indien hij/zij dat noodzakelijk acht, de vraag 

of sprake is van een geldige persoonlijke omstandigheid laten beantwoorden door de 
examencommissie. 

- De secretaris van de examencommissie informeert de betrokken docent in geval een 
student melding maakt van een geldige persoonlijke omstandigheid. 

- De docent stelt de student in de gelegenheid het toetselement (in eventueel alternatieve 
vorm) alsnog af te leggen. 

- De student die 2 of meer keren in één collegejaar afwezig is geweest bij een 
toetselement, wordt opgeroepen door de studieadviseur. 
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Bijlage 2 bij artikel 3.1 van het Examenreglement 2013-2014 

Aanwijzingen bij schriftelijke tentamens/eindtoetsen  
 
1. Gedurende 15 minuten na aanvang van de zitting kunnen nog studenten worden toegelaten. 

Aan deze studenten wordt geen extra tijd ter beschikking gesteld.  
2. De student kan niet eerder dan na 15 minuten na aanvang van de zitting de zaal verlaten. 
3. De student mag 15 minuten (of minder) vóór het einde van de zitting de zaal niet meer 

verlaten.  
4. De student vult bij aanvang van het schriftelijk tentamen/de schriftelijke eindtoets op de 

uitgereikte presentiekaart haar identiteitsnummer van de campuskaart, haar opleiding en 
haar volledige naam en adres in. Ter controle door de examinator of surveillant legt de 
student de ingevulde presentiekaart met haar campuskaart en haar bewijs van inschrijving 
zichtbaar op tafel. Wanneer blijkt dat de student zich niet kan legitimeren door middel van 
haar campuskaart dan wel een ander geldig legitimatiebewijs, mag zij niet deelnemen aan 
het tentamen/de eindtoets en zal zij uit de tentamenruimte worden verwijderd. Wanneer de 
student geen inschrijvingsbewijs bij zich heeft, kan zij zich wenden tot STU voor een 
duplicaat van haar inschrijvingsbewijs. De termijn, zoals bedoeld in punt 1, wordt hierdoor 
niet verlengd.  

5. De student vult op elk door haar in te leveren vel papier de bovenaan gevraagde gegevens 
duidelijk, met blokletters en volledig in. Bij de naam dienen alle voorletters te worden 
vermeld. De vellen papier worden doorlopend genummerd.  

6. De TU/e verstrekt alle benodigde papier; de student draagt zelf zorg voor schrijf- en 
tekenmateriaal. Gebruik van liniaal, passer en driehoek, met hoeken van 30 en 45 graden, bij 
het maken van tekeningen is toegestaan. 

7. Het is de student niet toegestaan andere dan de ter plaatse uitgereikte papieren, boeken, 
rekenapparaten etc. te gebruiken of te raadplegen, tenzij zulks nadrukkelijk op het 
uitgereikte tentamenformulier is vermeld.  

8. Het is de student niet toegestaan een mobiele telefoon of andere elektronisch apparatuur ter 
plaatse te gebruiken tenzij een en ander uitdrukkelijk door of vanwege de examencommissie 
is toegestaan.  

9. De student dient bij het einde van de zitting te wachten totdat al het schriftelijk werk door de 
surveillanten is ingenomen, voor zij haar zitplaats mag verlaten of onderlinge gesprekken 
mag voeren. 

10. De student zorgt er voor dat zij al het schriftelijk werk samen met de presentiekaart 
persoonlijk inlevert bij de surveillanten. Niemand mag de ruimte verlaten, zonder dat het 
schriftelijk werk, inclusief de presentiekaart, is ingeleverd. De surveillant tekent de 
presentiekaart in aanwezigheid van de student af. 
 

Wanneer tentamens/eindtoetsen digitaal worden getoetst, geldt aanvullend: 

11. De student neemt zijn eigen notebook (met OS) en oplaadkabel mee. De student zorgt ervoor 
dat haar notebook voldoende is opgeladen.  

12. De student is verantwoordelijk voor het op haar notebook aanwezig zijn van de benodigde 
programma’s om het tentamen/de eindtoets te kunnen maken. 
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Bijlage3 bij artikel 4.3, van het Examenreglement Examencommissie 2013-2014  

Afstudeerreglement van de bacheloropleiding Technische Wiskunde 
 
Richtlijnen voor de onderwijseenheid ‘bacheloreindproject’ als onderdeel van het examen 
 
Deze richtlijnen zijn onderdeel van het examenreglement van de bacheloropleiding Technische 
Wiskunde, zoals vastgelegd door de examencommissie van de bacheloropleiding Technische Wiskunde. 
 
Definitie 
Een afstudeerdocent is een lid van de wetenschappelijke staf, d.w.z. een universitair docent, een 
universitair hoofddocent of een hoogleraar, die verantwoordelijk is voor het bacheloreindproject van de 
student. 
 
 
Onderwerp 
 
Artikel 1 
Deze richtlijnen hebben betrekking op de voorbereiding en de beoordeling van het 
bacheloreindproject, dat een verplichte onderwijseenheid is van de opleiding, zoals beschreven is in 
Bijlage 1 van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Wiskunde. 
   
Artikel 2 
Het examenreglement en de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische 
Wiskunde zijn van gelijke toepassing.  
 
 
Bacheloreindproject 
 
Artikel 3 
Het bacheloreindproject bestaat uit de onderzoek- of ontwerpopdracht die door de student wordt 
uitgevoerd, in samenhang met de mondelinge en schriftelijke verslaglegging over deze opdracht. Het 
bacheloreindproject is het afsluitende onderdeel van de bacheloropleiding Technische Wiskunde.  
 
 
Uitvoering van het bacheloreindproject in een team 
 
Artikel 4 
1. Het is toegestaan het bacheloreindproject in een team uit te voeren, mits ieder teamlid een 

persoonlijke opdracht of deelopdracht heeft waarover hij of zij persoonlijk beoordeeld wordt. Het 
bacheloreindproject wordt uitgevoerd door een team, indien meerdere studenten gezamenlijk 
werken aan een grote opdracht. 

  
2. Wanneer het woord ‘student’ wordt gebruikt in dit reglement heeft dit ook betrekking op een 

groep studenten die het bacheloreindproject in een team uitvoeren, tenzij specifiek anders wordt 
aangegeven. 

   
 
Team van begeleiders 
 
Artikel 5 
1. De afstudeerdocent is een universitair docent, een universitair hoofddocent of een hoogleraar van 

de capaciteitsgroep Wiskunde binnen de faculteit Wiskunde en Informatica. 
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2. De student dient op zoek te gaan naar een geschikte afstudeerdocent. Als de student geen 
geschikte afstudeerdocent kan vinden, dan wijst de opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding 
Technische Wiskunde een afstudeerdocent aan. 

  
3. De capaciteitsgroep kan de begeleiding van de betreffende student met toestemming van het 

faculteitsbestuur weigeren, indien aangetoond kan worden dat de begeleidingscapaciteit van de 
beoogde afstudeerdocent reeds volledig verbruikt is.  

  
4. Als een student het eindproject buiten de TU/e uitvoert, dan wordt een tweede begeleider vanuit 

het bedrijf of de organisatie, waar de opdracht wordt uitgevoerd, aan het team van begeleiders 
toegevoegd. 

  
5. De afstudeerdocent wordt geacht de student aanwijzingen te geven betreffende de uitvoering van 

het bacheloreindproject, in redelijke tijd feedback te verschaffen op door de student geleverde 
teksten, de voortgang van het project te bewaken, en de student te stimuleren, motiveren en 
corrigeren. De student wordt geacht initiatieven te ontplooien, de voortgang van het project te 
bewaken, en te rapporteren aan de afstudeerdocent.  

  
 
Beoordelingscommissie 
 
Artikel 6 
1. De beoordelingscommissie bestaat uit tenminste twee stemhebbende leden incluis de 

afstudeerdocent. De stemhebbende leden bepalen tezamen het judicium van het 
bacheloreindproject. De stemhebbende leden van de beoordelingscommissie zijn aangewezen als 
examinatoren conform artikel 7.12 lid 3 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (WHW). Een promovendus mag optreden als stemhebbend lid. 

  
2.  Adviserende leden kunnen in de commissie worden opgenomen.  
  
3. De afstudeerdocent is de voorzitter van de beoordelingscommissie.   
 
4. Als een van de stemhebbende leden op het laatste moment niet kan deelnemen als lid van de 

beoordelingscommissie en als dit een disproportioneel negatief effect heeft op de beoordeling, 
dan kan de examencommissie een vervanger benoemen.  

 
 
Beoordeling 
 
Artikel 7 
1. De stemhebbende leden van de beoordelingscommissie bepalen tezamen het judicium. De 

overwegingen die hebben geleid tot dit judicium worden met de student gedeeld.  
 
2.  In geval het bacheloreindproject in een team wordt uitgevoerd, moet er duidelijk verklaard worden 

welke student verantwoordelijk is voor ieder deel van het verslag. 
 
Artikel 8 
Het bacheloreindproject wordt beoordeeld op de volgende vier aspecten: 

- de kwaliteit van het verslag, met betrekking tot de wetenschappelijke kwaliteit, de structuur en de 
stijl; 

- de kwaliteit van de afstudeerpresentatie, wederom met betrekking tot inhoud en stijl, 
- de kwaliteit van de verdediging, d.w.z. de wijze waarop de kandidaat de vragen van de 

beoordelaars over het verslag en de presentatie beantwoordt, 
- de uitvoering van de opdracht gedurende de looptijd van het bacheloreindproject. 
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De beoordelingscommissie verschaft een beoordelingsverslag aan de student en aan de 
onderwijsadministratie. In dit verslag dient duidelijk beschreven te worden hoe de student beoordeeld is 
met betrekking tot de vier aspecten, en op welke wijze het judicium is bepaald. 
 
 
Afstudeerverslag, presentatie en verdediging 
 
Artikel 9 
1. De student verschaft een kopie van goed kwaliteit aan de leden van de beoordelingscommissie 

conform in artikel 6 voor de datum van de afsluitende presentatie conform artikel 10.   
 
2. Het verslag wordt openbaar gemaakt na afloop van de beoordeling door de 

beoordelingscommissie. Als de organisatie waar het eindproject is uitgevoerd van mening is dat 
haar belangen door publicatie van het afstudeerverslag worden geschaad, dan kan de organisatie 
verzoeken om een tijdelijk embargo van twaalf maanden door de bibliotheek van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Als de organisatie een embargo voor een langere periode verlangt, dan 
dienen twee afstudeerverslagen te verschijnen. Het ene verslag is voor de organisatie en bevat 
vertrouwelijke gegevens. Het andere verslag kan in de bibliotheek gepubliceerd worden. Het dient 
mogelijk te zijn het werk te beoordelen op basis van de openbare versie van het verslag. Een 
verzoek voor een embargo dient door de afstudeerdocent bij de examencommissie te worden 
ingediend.  

 
Artikel 10 
1. Na voltooiing van het afstudeerverslag geeft de student een afsluitende presentatie en verdedigt de 

student zijn of haar verslag in aanwezigheid van de beoordelingscommissie conform artikel 6. 
 
2. De afsluitende presentatie en de daaropvolgende verdediging vinden plaats hoogstens een week 

voorafgaande aan de examenvergadering waarop de student als geslaagd voor het examen 
verklaard kan worden. 

 
3. De afsluitende presentatie is openbaar en vindt plaats in de gebouwen van de Technische 

Universiteit Eindhoven. 
 
4. De verdediging is niet openbaar; uitsluitend de student en de beoordelingscommissie zijn 

aanwezig, tenzij beide partijen geen bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van anderen.  
 
 
Geschillen 
 
Artikel 11 
1. Geschillen tussen de student en de afstudeerdocent kunnen aan de examencommissie worden 

voorgelegd. 
 
2. De student kan ik beroep gaan tegen besluiten van of tegen de behandeling door de 

beoordelingscommissie bij de Commissie van Beroep voor de Examens van de TU/e, op basis van 
artikel 7.60 van de WHW. 

 
 
Afsluitend artikel 
 
Artikel 12 
De examencommissie zal besluiten in alle gevallen die niet door dit reglement worden bestreken. Indien 
noodzakelijk kan de examencommissie van dit reglement afwijken. 
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Graduation regulations for the Master’s program in Industrial and Applied 
Mathematics 
 
Rules for the ‘master project’ component of the examination 
 
These rules are part of the ‘Rules and Regulations’ of the ‘Industrial and Applied Mathematics’ Master’s 
degree program, laid down by the Examinations Committee of the Industrial and Applied Mathematics 
Master’s degree program. 
 
 
Definitions 
 
Chair: one of the groups within the Mathematics sub-department.  

Graduation tutor: the person who guides the student during the master project. 
 
Graduation supervisor: a scientific staff member, i.e. an assistant professor, an associate professor, or a 
professor, responsible for the master project of the student. 
 
 
Subject 
 
Article 1 
These regulations are concerned with the preparation and examining of the master project that forms a 
mandatory program unit within the program, as described in Annex 1 of the Education and 
Examination Regulations of the Industrial and Applied Mathematics Master’s degree program. 
   
Article 2 
The “Examination Rules and Procedures” and the “Education and Examination Regulations” for the 
Industrial and Applied Mathematics Master’s degree program are equally applicable. 
 
 
Master project 
 
Article 3 
The master project consists of the research assignment and/or the design assignment to be independently 
carried out by the student in combination with the oral and written reporting about this assignment. The 
master project is the final part of the Industrial and Applied Mathematics Master’s degree program.  
 
 
Execution of the master project in a team 
 
Article 4 
1. It is permitted to carry out the master project in a team, as long as each of the team members has a 

personal assignment or sub-assignment that can be individually assessed. The master project can 
be said to take place in a team if more than one student works simultaneously on a particularly 
complicated or a large assignment.   

 
2. Where the word 'student' is used in these regulations, unless specifically stated otherwise, this also 

refers to a group of students carrying out the master project in a team.  
 
 
Supervisory team 
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Article 5 
1. The graduation supervisor is an assistant professor, associate professor or professor from the 

Mathematics sub-department within the Mathematics and Computer Science department. The 
professor of the chair the graduation supervisor is associated with should approve the choice of the 
graduation supervisor on behalf of the Examinations Committee.  

 
2 The student should look for a suitable graduation supervisor. If the student cannot find a suitable 

graduation supervisor then the director of the Industrial and Applied Mathematics Master’s degree 
program will assign a graduation supervisor. 

 
3. The sub-department can refuse the supervision of the student in question with permission from the 

Departmental Board if it can prove that his or her supervisory capacity is already being fully 
utilized. 

 
4. If a student carries out the graduation phase outside the TU/e, a second supervisor from the 

company or organization within which the assignment is carried out is added to the supervisory 
team. 

 
5.   The graduation supervisor and the student make a graduation plan detailing information related to 

the graduation topic, how the student can be contacted during the master project, the choice of the 
graduation tutor, and the student’s study progress. 

 
6. The graduation supervisor makes a problem description of the master project that needs to be 

approved by the professor of the chair the supervisor is associated with. The approval will be 
based on the scientific level of the project, the feasibility of the goals of the project and the 
manageability of the project. The problem description is included to the graduation plan as an 
appendix. 

 
7. The Examinations Committee will only approve the graduation plan referred to in section 6 if all 

program units have been completed and the Master’s degree program has been approved. In 
special circumstances the Examinations Committee can also decide to approve the plan if: 
a) the graduation supervisor considers that a few uncompleted program units can better be 

completed during the master project, or if  
b) the student can show that waiting for the next possible examination period to complete a 

few uncompleted program units will have a disproportionately negative effect on the course 
of his or her studies.  

The total number of credits in a) and b) may not be more than 12 credits. The program units 
mentioned in a) and b) may not be part of the student’s bachelor program.   

 
8.  The definitive starting date of the master project must be after the moment at which the 

Examinations Committee accepts the graduation plan.  
 
9. Within one month after the starting date of the master project the student makes a detailed project 

plan that includes the targets and a time schedule. The student discusses the project plan with the 
graduation supervisor.  

 
10. The graduation supervisor is required to deliver instructions to the student considering the 

execution of the master project, to give feedback to texts delivered by the student in a reasonable 
time, to guard the progress of the project, and to stimulate, motivate and correct the student. The 
student is supposed to take initiatives, to guard the progress of the project, and to report to the 
graduation tutor at least each fortnight.  

 
 
Assessment Committee 
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Article 6 
1. The composition of the Assessment Committee should be decided upon no later than one month 

before the completion of the master project.  The graduation supervisor should give the proposal 
for approval to the professor of the chair the supervisor is associated with, and also to the 
Examinations Committee. 

 
2. The Assessment Committee referred to in section 1 consists of three voting members including the 

graduation supervisor and the graduation tutor. The voting members together determine the final 
mark for the master project. The voting members of the Assessment Committee are appointed as 
examiners by the Examinations Committee according to article 7.12, section 3 of the Higher 
Education and Research Act (WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek). A PhD student may only act as a voting member of the Assessment Committee if he 
is the graduation tutor. A company supervisor is not entitled to vote. 

 
3.  Advisory members may be included in the committee. 
 
4.  The Assessment Committee has voting members from at least two chairs within the 

Mathematics sub-department at the TU/e. 
 
5.  The graduation supervisor is the chairperson of the Assessment Committee. In the absence of the 

graduation supervisor, one of the other voting members acts as the chairperson of the Assessment 
Committee.  

 
6. If one of the voting members at the last moment cannot take part as a member of the Assessment 

Committee, and if this would have a disproportionately negative effect on the assessment, then the 
professor of the chair the supervisor is associated with can appoint a replacement on behalf of the 
Examinations Committee. 

 
 
Assessment 
 
Article 7 
1. The voting members of the Assessment Committee together determine a final mark. If an 

agreement cannot be reached, each member individually gives a final mark, without knowledge 
of the marks given by the other members; the arithmetical mean is then calculated and rounded 
to the nearest half integer from 1 up to and including 10. Marks ending in .25 or .75 are rounded 
up. The considerations leading to the assessment are shared with the student.  

 
2.  In cases where the master project has been carried out in a team, it must be clearly stated which 

student was responsible for each part of the report; the students making up the team will be 
questioned and assessed separately.  

 
Article 8 
The master project is assessed on the following four aspects:  
- the quality of the report, with respect to scientific quality, structure and style, 
- the quality of the graduation presentation, once again related both to content and style, 
- the quality of the defence, i.e. the way in which the candidate answers the questions from the 

assessors about the report and the presentation, 
- the execution of the assignment during the master project; the assessment of the company 

supervisor will usually play an important role here. 
The Assessment Committee will give a master project assessment report to the student  
and to the Student Administration. In this report it should be clearly described how the student is 
judged with respect to the four aspects, and how the final mark is determined. 
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Graduation report, presentation and defence 
 
Article 9 
1. The student will supply a good quality copy of the final graduation report to the members of the 

Assessment Committee referred to in article 6, at least 15 working days before the date of the final 
presentation referred to in article 10. 

 
2. The report will be made public after the assessment by the Assessment Committee. If the 

organization in which the graduation phase takes place believes that its interests may reasonably 
be harmed by the publication of the graduation report, the organization may request a 
temporary, twelve-month embargo from the library of Eindhoven University of Technology. If 
the organization deems an embargo for a longer period necessary, two graduation reports shall 
be issued. One graduation report is for the company and contains the confidential information. 
The other graduation report can be published in the library. Both reports have to be approved by 
the Assessment Committee for the graduation project. It must be possible to assess the work on 
basis of the public version of the report. A request for an embargo must be submitted by the 
graduation supervisor to the Examinations Committee. 

 
Article 10 
1. After completion of the graduation report, the student will give a final presentation and will 

defend his or her thesis in the presence of the Assessment Committee referred to in article 6. The 
place and date of the final presentation and the defence will be made known beforehand. An 
interim presentation is strongly recommended but is not mandatory. 

 
2. The graduation plan can include a date for an interim evaluation between the graduation 

supervisor and the student. A report will be made of this discussion. 
  
3. The final presentation cannot take place before all program units from the Master’s degree 

program have been completed. 
 
4. The final presentation and the following assessment should take place at least two weeks before 

the examination meeting in which the student can be declared to be passed.  
 
5. The final presentation is public and is held in buildings of the Technische Universiteit Eindhoven. 
 
6. The defence is not public; only the student and the Assessment Committee are present unless both 

parties have no objection to the presence of others.  
 
 
Disputes 
 
Article 11 
1. Disputes between the student and the graduation supervisor can be brought before the 

Examinations Committee. 
   
2.  The student can appeal against decisions of, and the treatment by, the Assessment Committee at 

the TU/e’s Examinations Appeals Board, on the basis of article 7.60 of the WHW.   
 
 
Concluding article 
 
Article 12 
The Examinations Committee will decide any cases not covered by these regulations. If the need arises, 
the Examinations Committee can deviate from these regulations. 
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