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Examenreglement TU/e 
 

De examencommissie voor de bacheloropleiding Technische Wiskunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven, TU/e 

 

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

wetenschappelijk onderzoek (WHW)  

 

besluit vast te stellen 

 

het Examenreglement van de bacheloropleiding Technische Wiskunde  

 

luidende als volgt: 

 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 

 

Artikel 1.1  Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a) wet    : de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;  

b) OER  : de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding;  

c) student : hij of zij die als student of als extraneus is ingeschreven aan de 

bacheloropleiding Technische Wiskunde.  

d) STU  : het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU/e;  

e) praktische oefening: een onderwijsactiviteit in een van de volgende vormen: 

• het maken van een scriptie, 

• het maken van een werkstuk of een proefontwerp, 

• het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht, 

• het verrichten van een literatuurstudie, 

• het doen van een stage, 

•  het verzorgen van een openbare presentatie, 

• het deelnemen aan veldwerk of excursie, 

• het uitvoeren van proeven en experimenten, 

• het schrijven van een position paper, 

• deelnemen aan andere noodzakelijke onderwijsactiviteiten gericht op 

het verwerven van beoogde vaardigheden. 

 

Artikel 1.2 Samenstelling Examencommissie  

1. Het Faculteitsbestuur heeft de examencommissie ingesteld en heeft de volgende leden 

op basis van hun deskundigheid op het terrein van de onderhavige opleiding benoemd: 

- als voorzitter: prof.dr. J.H. van Zanten. 

- als leden: dr. F.R. Nardi, dr. F.G.M.T. Cuypers, prof.dr. L.M.J. Florack. 

- als ambtelijk secretaris: J.L.M.G. Sanders. 

- als adviseur: dr. E.F. Kaasschieter. 

2. De benoeming is voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. 

3. De examencommissie kent de volgende subcommissies:  

- t.b.v. dagelijkse werkzaamheden, bestaande uit de voorzitter, een lid en de adviseur, 

- t.b.v. de borging van de tentamenkwaliteit, bestaande uit tenminste twee leden en de 

adviseur. 
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Artikel 1.3  Examinatoren 

1. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de 

examencommissie examinatoren aan. 

2. De examiniatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 

 

Artikel 1.4  Werkwijze van de examencommissie 

De examencommissie vergadert tenminste drie maal per studiejaar. De data van de zittingen 

van de examencommissie worden aan het begin van het studiejaar door de examencommissie 

bekend gemaakt.  

Lopende zaken worden afgehandeld door de subcommissie t.b.v. dagelijkse werkzaamheden. 

De subcommissie t.b.v. de borging van de tentamenkwaliteit doet steeksproefsgewijs 

onderzoek naar de kwaliteit van de tentamens, op verzoek van de examencommissie of op 

eigen initiatief. Beide subcommissies doen schriftelijk verslag aan de voltallige commissie. 

De besluiten binnen de examencommissie worden genomen op basis van consensus. De 

ambtelijke secretaris maakt schriftelijke notulen van de vergaderingen.  

 

Artikel 1.5 Taken van de examencommissie 

De examencommissie heeft 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 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, eerstel lid, onder d, van de wet). 

e) Het verlenen van toegang tot het afleggen van een of meer onderdelen van het 

afsluitend examen, voordat hij het propedeutisch examen van de opleiding met goed 

gevolg heeft afgelegd (artikel 7.30, derde lid, van de wet).  

f) Het verlenen van goedkeuring voor het volgen van keuzevakken. 

g) Het verlenen van goedkeuring om een vrije minor te mogen volgen (zie onderwijs- en 

examenregeling). 

h) Het uitreiken van getuigschriften (zie onderwijs- en examenregeling). 

i) Het uitvoeren van het bindend studieadvies. 

j) Het verlenen van toestemming om maximaal drie onderwijseenheden te vervangen, 

zoals bedoeld in artikel 1.4.4. van de OER van de bacheloropleiding. 

k) Het uitoefenen van overige bevoegdheden waar in de OER of het Examenreglement 

naar verwezen wordt. 

 

Hoofdstuk 2  Nadere regels  

 

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

Zie artikel 1.4 van dit reglement. 

 

Artikel 2.2  Richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens te 

beoordelen en vast te stellen. 

Zie artikel 1.3.3 van de OER en artikel 1.4 van dit reglement. Er zijn geen nadere richtlijnen 

en aanwijzingen. 
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Artikel 2.3  Regels in verband met vrij programma 

Zie artikel 1.4.3 van de OER. De examencommissie handelt naar bevind van zaken. 

 

Artikel 2.4 Regels in verband met het verlenen van vrijstelling 
Zie artikel 1.4.1 van de OER. Er zijn geen nadere regels. 

 

Artikel 2.5  Het verlenen van toegang tot het afleggen van een of meer onderdelen van 

het afsluitend examen, voordat hij het propedeutisch examen van de opleiding met goed 

gevolg heeft afgelegd  

Zie paragraaf 2.2 en bijlage 4 van de OER. Er zijn geen nadere regels. 

 

Artikel 2.6 Keuzevakken  

Zie artikel 1.4.2 en bijlage 1 lid j van de OER. 

 

Hoofdstuk 3 Gang van zaken tijdens de tentamens  

 

Artikel 3.1 Orde tijdens tentamens (zie bijlage 1)  

1. De examencommissie wijst voor elk tentamen tenminste één examinator en zo nodig 

surveillanten aan. 

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 zijn collegekaart. Bij gebreke van een collegekaart kan een student zich 

ook identificeren met een geldig legitimatiebewijs. 

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 1. 

4. Een student die niet voldoet aan het bepaalde in het tweede en derde lid kan door de 

examinator terstond worden 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 het derde 

lid van artikel 1.2.4 van de OER van de bacheloropleiding, als door hem 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. 

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 
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bewijsstukken beschikbaar te stellen. Van een weigering daartoe wordt in het verslag melding 

gemaakt.  

4. De desbetreffende student wordt in de gelegenheid gesteld zijn 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 een of meer tentamens of 

examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten 

hoogste een jaar.  

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 en achtste 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. 

 

Hoofdstuk 4 Tentamens, richtlijnen en aanwijzigingen, 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 is de precieze inhoud van de tentamenstof  bekend, alsmede welke hulpmiddelen de 

student bij het tentamen mag gebruiken en in hoeverre hij 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 of bonusregeling  

De opleiding heeft geen compensatieregeling of bonusregeling. 

 

Artikel 4.3     Voorwaarden examen 

Een student is voor het propedeutisch examen geslaagd, indien hij de tot dit examen 

behorende tentamens en praktische oefeningen met goed gevolg heeft afgelegd, uitgezonderd 

één tentamen of praktische oefening waarvoor hij met een cijfer 5 is beoordeeld. Deze 

regeling is uitsluitend van kracht indien het propedeutisch examen wordt afgelegd gedurende 

het eerste jaar van inschrijving aan de bacheloropleiding. Voor het overige geldt ten aanzien 

van het propedeutisch examen het bepaalde in artikel 1.3.3, derde lid, van de OER.  

 

Hoofdstuk 5  Slotbepalingen  
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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 hem of 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 van 

STU.  

 

Artikel 5.3  Wijziging reglement 

Wijzigingen van dit examenreglement kunnen slechts gedurende het lopende studiejaar van 

kracht worden voor zover de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden 

geschaad. 

 

Artikel 5.4. 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 5.5. Overgangsregeling/bepaling  

Voor studentengeneraties van daarvoor gelden de Regels en Richtlijnen van het jaar waarin zij 

met een opleiding zijn begonnen.   

 

Artikel 5.6  Inwerkingtreding 

Dit examenreglement vervangt alle vorige versies en  treedt in werking op 1 september 2011.   

 

Aldus vastgesteld door de examencommissie van de bacheloropleiding Technische Wiskunde 

op 27 juni 2011. 
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Bijlage 1 bij artikel 3.1 van het Examenreglement de bacheloropleiding Technische 

Wiskunde 

 

Aanwijzingen bij schriftelijke tentamens  

 

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 op de uitgereikte 

presentiekaart zijn identiteitsnummer van de collegekaart, zijn opleiding en zijn 

volledige naam en adres in. Ter controle door de examinator of surveillant legt de 

student de ingevulde presentiekaart met zijn collegekaart en zijn bewijs van 

inschrijving zichtbaar op tafel. Wanneer de student zich niet kan legitimeren door 

middel van zijn collegekaart dan wel een ander geldig legitimatiebewijs, mag hij niet 

deelnemen aan het tentamen (zie artikel 1.2.4, derde lid, van de OER). 

 

5. De student vult op elk door hem 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 hij zijn zitplaats mag verlaten of onderlinge 

gesprekken mag voeren. 

 

10. De student zorgt er voor dat hij al het schriftelijk werk dat hij wil inleveren persoonlijk 

aan de surveillanten in handen geeft.  
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Verklarende woordenlijst 

 

 

Examen  Een onderzoek door de examencommissie naar de vraag of de 

student de tentamens van de opleiding met goed gevolg heeft 

afgelegd.  

 

Examencommissie De door het faculteitsbestuur voor elke opleiding (of groep van 

opleidingen) ten behoeve van het afnemen van examens en ten 

behoeve van de organisatie en coördinatie van de tentamens 

benoemde commissie (Artikel 7.12a, eerste lid, van de wet). 

 

Examinatoren Door de examencommissie aangewezen leden van het personeel 

die met het verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende 

onderwijseenheid zijn belast of een deskundige van buiten de 

universiteit, ten behoeve van het afnemen van tentamens. 

Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding of 

aan een van de opleidingen die tot de groep van de opleidingen 

behoort (Artikel 7.12a, eerste lid, van de wet). 

 

Getuigschrift  1) Een door de examencommissie aan de student uitgereikt 

bewijsstuk ten bewijze dat het examen met goed gevolg is 

afgelegd (Artikel 7.11, van de wet). 

 2) Een door de desbetreffende examinator(en) aan de student 

uitgereikt bewijsstuk ten bewijze dat een tentamen met goed 

gevolg is afgelegd (Artikel 7.11, van de wet). 

 

Minor Een samenhangend geheel van onderwijseenheden van in totaal  

 maximaal 30 studiepunten, dat door de student in zijn 

bachelorprogramma dient te worden opgenomen. 

 

Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op 

de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het 

gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, waarover degene 

die de opleiding voltooit, dient te beschikken (Artikel 7.3, 

tweede lid, van de wet). 

Dit geldt zowel voor de bachelor- als voor de masteropleidingen 

van de TU/e zoals die zijn opgenomen in het Centraal register 

opleidingen hoger onderwijs (Croho). 

 

Onderwijseenheid  Een onderdeel van een opleiding waaraan een tentamen is 

verbonden, zoals omschreven in de bijlage bij de OER van de 

opleiding.  

 

Onderwijsperiode De periode waarin het onderwijs in de opleidingen wordt 

verzorgd, zoals vastgesteld door het college van bestuur bij de 

aanvang van ieder studiejaar. 
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Student Een conform de Regeling inschrijving en beëindiging 

inschrijving van de TU/e formeel door het college van bestuur 

aan een opleiding van de TU/e als zodanig ingeschreven 

persoon.  

 

Studielast  De studielast van elke opleiding en van elke onderwijseenheid 

van die opleiding wordt uitgedrukt in (hele) studiepunten 

(Artikel 7.4, van de wet). 

 

Studiepunt  Een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie. 60 studiepunten is 

gelijk aan 1680 uren studie (Artikel 7.4 van de wet). 

 

Tentamen Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden 

van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van 

dat onderzoek (Artikel 7.10, eerste lid, van de wet). 

 

Toets Een toets is een onderdeel van een tentamen en wordt 

meegenomen bij de eindbeoordeling van een tentamen. De 

beoordeling van een toets staat niet op zich zelf. 

 

Werkdag Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de door de 

Nederlandse overheid als zodanig erkende feestdagen. 

 


