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Preambule 
In deze Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn alle door de Wet Hoger Onderwijs (WHW) 
vereiste regels en regelingen opgenomen met betrekking tot het onderwijs en de examens van de 
bacheloropleidingen bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen, te weten: 

• Business Analytics  
• Farmaceutische wetenschappen  
• Informatica  
• Informatie, multimedia en management  
• Lifestyle Informatics  
• Medische natuurwetenschappen  
• Natuur- en sterrenkunde  
• Science, Business & Innovation  
• Scheikunde  
• Wiskunde 

 
In dit document wordt een A- en een B-gedeelte onderscheiden. In deel A zijn de algemene 
bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen van 
FEW. In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doel, eindtermen en 
vorm van de opleiding, de toelating tot de opleiding, opbouw en inhoud van het 
opleidingsprogramma.  
In aansluiting op deze Onderwijs- en Examenregeling stelt de examencommissie regels vast met 
betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en met betrekking tot de in dat 
verband te nemen maatregelen. Deze zijn vastgelegd in de Regels en Richtlijnen (m.i.v. 2010-
2011) voor examens in de Faculteit der Exacte Wetenschappen (versie april 2010)i.   
 
(In de OER delen A en B zijn de artikelnummers aangehouden conform het model OER van de VU. 
Dit betekent concreet dat de Artikelen 3, 4, 6, 7, 8 en 12 in OER deel B staan ) 
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Paragraaf 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 Toepassingsgebied 
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en het examen van de bacheloropleiding, 
hierna te noemen de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de faculteit der Exacte 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), hierna te noemen: de faculteit. 
 
2. Deze regeling bestaat uit een facultair (A) deel en een opleidingsspecifiek deel (B). Deel A 
bevat algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 
bacheloropleidingen van de Faculteit der Exacte Wetenschappen. Deel B bevat 
opleidingsspecifieke bepalingen. Deel A en deel B samen vormen de onderwijs- en 
examenregeling van de opleiding, genoemd in deel B. 
 
3. Deze regeling kan van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de gezamenlijke 
opleidingen en onderwijseenheden, bedoeld in artikel 7.3c WHW, die mede door de faculteit 
worden verzorgd.  
 
4. Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht 
het moment, waarop hij de opleiding is begonnen dan wel deze mede verzorgt. Voor zover nodig, 
zijn overgangsregelingen van kracht. Deze zijn als bijlage van deel B aan deze regeling 
toegevoegd. 
 
5. Het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling kan voor de desbetreffende 
opleiding aanvullende algemene bepalingen omvatten.  
 
6. Een bepaling in het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling, een 
regeling of een besluit van de examencommissie een examinator of de toelatingscommissie, die in 
strijd is met de wet of met dit faculteitbrede deel, is nietig.  
 
 

Artikel 2 Begripsbepalingen 
De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die deze wet 
eraan geeft. 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. afstudeerrichting: samenhangend deel van een opleiding dat een of meer eigen 

eindkwalificaties kent;  
b. EC:   (European Credit) studiepunt, zoals bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, 

WHW hetgeen gelijk staat aan 28 uren studie van een gemiddelde 
student.  

c. functiebeperking:   aandoening van tijdelijke of blijvende aard die de student beperkt bij 
het volgen van onderwijs, dan wel het afleggen van tentamens of het 
doen van practica; 

d. instructietaal      de taal die in het onderwijs en tentamens wordt gebruikt; 
e. opleidingsspecifieke deel:    

het deel van deze onderwijs- en examenregeling dat alleen betrekking 
heeft op de desbetreffende opleiding; 

f. praktisch werk 
  

Een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13 lid 2 onder d van de 
wet, bijvoorbeeld in een van de volgende vormen: 
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 - 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 zelfstandig maken van opgaven; 
 - het doen van een stage; 
 - het deelnemen aan veldwerk of een excursie; 
 - het doen van een praktisch werk; 
 - het uitvoeren van proeven en experimenten; 
 - of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op 

het bereiken van bepaalde vaardigheden. 
g. tentamen het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 

student met betrekking tot een bepaald onderdeel van de opleiding, 
alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek 
(tentamen). Een tentamen kan verschillende vormen en namen 
hebben: schriftelijke of mondelinge tentamen, opdracht, scriptie etc. 

h. deeltentamen als bij ‘tentamen’, toegepast op een afzonderlijk deel van de 
onderwijseenheid 

i. toelatingscommissie beoordeelt namens het college van bestuur of faculteitsbestuur of een 
verzoeker kan worden toegelaten tot de opleiding. 

j. examinator docent die door de examencommissie bevoegd is verklaard om een 
(deel)tentamen of practicum te beoordelen 

k. werkdag maandag tot en met vrijdag, behalve indien het erkende feestdagen 
betreft of indien deze dagen door de VU zijn aangewezen als vrije 
dagen. 

l. wet:    op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.  
 
 

Artikel 3 Algemene doelen van de opleiding  
1.  De bacheloropleiding heeft een eindniveau dat beantwoordt aan de Dublin Descriptoren (The 
framework of qualifications for the European Higher Education Area) en het Nederlands 
Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs. In het opleidingsspecifieke deel wordt dat uitgedrukt in 
eindtermen.  
 
2.  Met de opleiding wordt beoogd studenten  

a.  te onderwijzen in de in het opleidingsspecifieke deel omschreven kennis, inzicht en 
vaardigheden;  
b.  voor te bereiden op de wetenschapsbeoefening.  

 
3.  De opleiding maakt de toelating tot ten minste één, in het opleidingsspecifieke deel vermelde, 
masteropleiding mogelijk.  
  
4. Binnen de opleiding wordt de academische vorming van studenten bevorderd, in het bijzonder 
met betrekking tot zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen en wetenschappelijk 
communiceren in de Nederlandse en in ten minste één vreemde taal, dan wel voor Engelstalige 
opleidingen het wetenschappelijk communiceren in de Engelse taal.  
 
5. Binnen de opleiding wordt bevorderd dat studenten vakwetenschappelijke kennis in een 
wijsgerige en maatschappelijke context kunnen hanteren.  
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6. Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan de persoonlijke ontplooiing van studenten en 
wordt het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en de uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederlands van Nederlandstalige studenten bevorderd. 
 

Artikel 4 Indeling studiejaar  
 
1. De opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling met twee semesters.  
 
2. Elk semester bestaat uit drie perioden van achtereenvolgens acht, acht en vier weken.  
 
3. De opleiding biedt in het tweede en derde opleidingsjaar ten minste twaalf contacturen per 
onderwijsweek. Het aantal contacturen in het eerste opleidingsjaar bedraagt ten minste veertien 
contacturen. Hiervan zijn uitgezonderd de periode(n), waarin de student stage loopt of zijn 
scriptie schrijft. 
 
 

Artikel 5 Taal  
1. Het onderwijs wordt in het Nederlands verzorgd en de tentamens worden in het Nederlands 
afgenomen, tenzij in het opleidingsspecifieke deel op grond van de aard of de doelstellingen van 
de opleiding of de onderwijseenheid anders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in de vorige 
volzin kan voorgeschreven en aanbevolen literatuur in een andere taal zijn gesteld. 
 
2. Indien het onderwijs niet in de Nederlandse taal wordt verzorgd, handelt de faculteit in 
overeenstemming met de Gedragscode Vreemde Taal en artikel 7.2 WHW, en is in het 
opleidingsspecifieke deel per onderwijseenheid aangegeven in welke taal het onderwijs of een 
onderdeel ervan wordt verzorgd. Een andere taal kan in ieder geval worden gehanteerd:  
 
- wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige 
docent wordt gegeven; 

- indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst 
van de studenten daartoe noodzaakt; 

- indien het aangewezen (keuze)onderwijs betreft, zoals opgenomen in het opleidingsspecifieke 
OER deel B, dat in het kader van het internationaliseringsbeleid wordt gegeven. 

-  wanneer het een Engelstalige minor betreft.  
 
3. Een student kan de examencommissie verzoeken om één of meer (deel)tentamens in een 
andere taal dan de instructietaal te mogen afleggen.  
 
 
Artikel 5a Taaltoets en beheersing Nederlands  
 
1. Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij aanvang van zijn eerste 
studiejaar aan de VU de diagnostische VU-taaltoets Nederlands af.   
 
2. De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelen grammatica, 
spelling, woordenschat, structuur en formuleren.  
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3. De student die geen voldoende als beoordeling voor de VU-taaltoets Nederlands behaalt, volgt 
de ‘Bijspijkercursus Nederlands’ van het Taalloket.   
 
4. In het opleidingsspecifieke deel kan zijn bepaald dat pas een cijfer wordt vastgesteld voor de 
onderwijseenheid, waartoe de taaltoets behoort, indien de student een voldoende beoordeling 
heeft behaald voor de VU-taaltoets Nederlands of de ‘Bijspijkercursus Nederlands’ heeft afgerond.   
 
5. Taalbeheersing kan worden meegewogen bij de beoordeling van een tentamen op de wijze 
zoals in het opleidingsspecifieke deel is bepaald. 
 

Paragraaf 2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen 

Artikel 6 Vooropleiding  
1. Voor toelating tot een opleiding aan de instelling is een diploma voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs vereist. De gelijkwaardigheid van een ander diploma wordt 
beoordeeld door of namens het College van Bestuur.  
 
2. In het opleidingsspecifieke deel zijn de profielen die toelating geven tot de desbetreffende 
opleiding vermeld, alsmede in voorkomende gevallen de vakken die van dat profiel deel moeten 
hebben uitgemaakt (‘nadere vooropleidingseisen’). Op grond van een ministeriële regeling kunnen 
aanvullende eisen worden gesteld.  
 
3. Indien de opleiding in deeltijd wordt gevolgd, kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten 
van werkzaamheden. In het opleidingsspecifieke deel worden deze eisen vermeld, bedoeld in 
artikel 7.27 WHW.  
 
 

Artikel 7 Vervangende eisen bij deficiënties  
1. Deficiënties in de nadere vooropleidingseisen kunnen worden opgeheven door het ten 
genoegen van de voor de opleiding bevoegde examencommissie afleggen van de desbetreffende 
tentamens op niveau van het vwo-eindexamen.  
 
2. Deficiënties in de nadere vooropleidingseisen of de aanvullende eisen bedoeld in de artikelen 
7.25 en 7.26 WHW, moeten zijn opgeheven voordat betrokkene als student kan worden 
ingeschreven.  
 
 

Artikel 8 Equivalente vooropleiding  
1.  Van de vooropleidingseis bedoeld in artikel 6.1 is vrijgesteld degene aan wie een graad is 
toegekend op grond van een eerder afgesloten opleiding in het hoger onderwijs. Degene die 
beschikt over een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen van een opleiding in het 
hoger onderwijs en voldoet aan de in art. 6.1 lid 2 bedoelde eisen, kan worden toegelaten, met 
dien verstande dat tevens aan de profieleisen en eventuele aanvullende eisen moet zijn voldaan.   
 
2.  Degene die toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs in een staat van een 
verdragspartij die het Verdrag van Lissabon (Trb. 2002, 137) heeft geratificeerd, is vrijgesteld van 
de vooropleidingeis bedoeld in artikel 6.1. De vrijstelling geldt niet indien door de 
toelatingscommissie een aanzienlijk verschil is aangetoond tussen de algemene eisen voor 
toelating tot een universiteit in de staat van herkomst van de verzoeker en de algemene eisen bij 
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of krachtens de WHW zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 6.1.   
 
3.  Een bezitter van een diploma uit een ander land dan bedoeld in het tweede lid die om toelating 
verzoekt, legt het diploma voor aan het college van bestuur (via Dienst Studentenzaken ). Deze 
stelt aan de hand van het diploma en eventuele aanvullende bewijsstukken vast of de bezitter aan 
de eisen voor de toelating tot de opleiding voldoet.   
 
4. De bezitter van een in het derde en vierde lid van dit artikel bedoeld diploma wordt niet 
ingeschreven alvorens deze heeft aangetoond over een voldoende beheersing van de 
instructietaal te beschikken om het onderwijs te kunnen volgen.  
 
 
[De opleiding kiest Artikel 8a of Artikel 8b. Het niet gebruikte artikel wordt blanco gelaten en 
aangeduid als p.m.  
 
Artikel 8a Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige bacheloropleidingen 
 
Aan de eis bedoeld in artikel 8, vierde lid, inzake beheersing van de instructietaal Nederlands, is 
voldaan na het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:  
-  het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);  
-  de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN);  
-  CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;  
-  door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.  
 
Artikel 8b Taaleisen Engels bij Engelstalige bacheloropleidingen  
 
1. Aan de eis bedoeld in artikel 8, vierde lid, inzake beheersing van de instructietaal Engels , is 
voldaan na het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens of een equivalent 
daarvan:  
-  IELTS: 6.5   
-  TOEFL paper based test: 580   
-  TOEFL internet based test: 92-93  
-  Cambridge Advanced English: A, B of C.  
 
2.  Vrijstelling van het een in het eerste lid genoemd examen Engels wordt verleend aan degene 
die niet langer dan twee jaar voor aanvang van de opleiding  
- een in het eerste lid bedoelde test met een voldoende voor alle onderscheiden onderdelen heeft 
afgerond, of 
- heeft voldaan aan de eisen van de VU-test Engelse Taalvaardigheid, TOEFL ITP, minimaal met 
de scores zoals bepaald in het eerste lid, of  
- een vooropleiding secundair of tertiair onderwijs heeft genoten in een Engelstalig land dat als 
zodanig is vermeld op de website van de VU, of; 
- die over een diploma ‘international baccalaureate’ (Engelstalig) beschikt.] 
 
 
Artikel 9 Colloquium Doctum 

1. De uitvoering van het toelatingsonderzoek bedoeld in artikel 7.29 leden 2 en 3 WHW 
(Colloquium Doctum) is door het bestuur van de faculteit opgedragen aan de examencommissie.  

2. Degene die het colloquium doctum wil afleggen, dient de leeftijd van eenentwintig jaar te 
hebben bereikt op de datum, waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Van deze eis kan worden 
afgezien, als betrokkene een diploma dat buiten Nederland is afgegeven, bezit. Van de leeftijdseis 
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kan eveneens worden afgezien als betrokkene een vluchtelingenstatus bezit en zijn diploma om 
die reden niet kan tonen.  

3. De eisen die gesteld worden aan het Toelatingsonderzoek staan vermeld in de bijlage van het 
opleidingsspecifieke deel (OER deel B) van deze regeling. 

4. Gegadigden met een buitenlandse vooropleiding, leggen tevens een toets Nederlands af, tenzij 
Artikel 8a of Artikel 8b van toepassing is.  

5. Het bewijs dat het colloquium doctum met goed resultaat is afgelegd, geeft uitsluitend het 
studiejaar na het afleggen van het colloquium doctum toelating tot de opleiding, waarvoor het 
colloquium doctum is afgelegd. Het faculteitsbestuur kan op voorstel van de examencommissie 
andere opleidingen binnen de faculteit aanwijzen, waartoe het bewijs, bedoeld in de eerste zin, 
eveneens toelating biedt. 

 
Artikel 9a Weigering of beëindiging inschrijving   
 
1. In bijzondere gevallen kan de inschrijving voor de opleiding door het college van bestuur 
worden geweigerd, dan wel beëindigd, na een daartoe strekkend advies van de examencommissie 
en het faculteitsbestuur dat verantwoordelijk is voor de desbetreffende opleiding en na 
zorgvuldige afweging van de betrokken belangen. Inschrijving wordt geweigerd dan wel beëindigd 
indien de student blijk heeft gegeven van ongeschiktheid om werkzaam te zijn in het vakgebied, 
dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening daarin, hetgeen blijkt uit zijn 
gedragingen of uitlatingen. Het gaat dan om gedragingen of uitlatingen die een bedreiging 
vormen voor anderen. Het besluit van het college van bestuur is schriftelijk en gemotiveerd. 
Inschrijving of herinschrijving voor eenzelfde of verwante opleiding kan worden beëindigd of 
geweigerd op dezelfde gronden.   
 
2. Indien het instellingsbestuur van een andere instelling voor hoger onderwijs op de in het eerste 
lid bedoelde gronden de betrokkene niet of niet meer inschrijft, kan het college van bestuur 
besluiten om dat besluit over te nemen. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige 
toepassing.   
 
3. Alvorens het college van bestuur een besluit neemt als bedoeld in het eerste lid, wordt de 
betrokkene in de gelegenheid gesteld door of namens het college van bestuur te worden gehoord. 
De betrokkene heeft daarbij het recht zich te laten vergezellen door een raadsman.  
 
4. De betrokkene wordt terstond geïnformeerd over de beëindiging dan wel de weigering van de 
inschrijving. 
 

Paragraaf 3. Samenstelling van de opleiding 
Artikel 10 Samenstelling opleiding 

1. De opleiding omvat de onderdelen die in de bijlagen II en III van het opleidingsspecifieke OER 
deel B van deze Onderwijs- en examenregeling worden genoemd. 

2. De opleiding omvat drie studiejaren van elk 60 EC, waarbij één studiepunt gelijk staat aan één 
EC = 28 uren studie. 
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3. Het curriculum omvat in ieder geval 30 EC ten behoeve van de profileringsruimte. 

4. Studenten wordt de mogelijkheid geboden om in het eerste semester van het derde jaar van de 
opleiding te kiezen voor een educatieve minor van 30 EC. Het onderwijs en de tentaminering van 
de educatieve minor worden uitgevoerd door het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit. 
Hiervoor is verder de Onderwijs- en Examenregeling van de Educatieve Minor van toepassing.  

 
Artikel 10a Vrije Bachelor 

1. Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een 
studieprogramma samenstellen.  

2. Om voor de vrije Bachelor opleiding in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan de 
volgende voorwaarden: 

- Het studieprogramma van 180 EC bestaat uit minimaal 60 EC 2e-jaars onderdelen en minimaal 
30 EC 3e-jaars onderdelen; 

- In principe moet minimaal 120 EC worden besteed aan examenonderdelen binnen het gebied 
van de [natuurwetenschappen, wiskunde, informatica], waarvan minimaal 60 EC binnen het 
programma van de opleiding;  

- Met toestemming van de examencommissie kunnen ook onderdelen bij andere opleidingen 
worden gevolgd; 

- Het onderwerp van de afstudeeropdracht (bachelorthesis) moet gekozen worden binnen de 
discipline van de opleiding. 
 

3. Het vrije bachelorstudieprogramma dient ter goedkeuring vooraf aan de examencommissie 
voorgelegd te worden. 
 

Artikel 11 Honoursprogramma 
1. Een bachelorstudent kan in het tweede jaar van de opleiding toegelaten worden tot het 
honoursprogramma. Hij volgt dit onderwijsprogramma in het tweede en derde studiejaar, naast 
de reguliere bacheloropleiding. Het honoursprogramma omvat 30 EC, waarvan 12 EC in het 
facultaire deel van het honoursprogramma gevolgd wordt en 18 EC in het faculteits-overstijgende 
deel van het honoursprogramma.  

2. Om toegelaten te worden tot het honoursprogramma dient de student alle studiepunten van 
het eerste jaar behaald te hebben en gemiddeld een 7.5 of hoger behaald te hebben. Studenten 
die een gewogen gemiddelde van 7.0 tot 7.5 hebben behaald, kunnen bij uitzondering tot het 
Honoursprogramma worden toegelaten, als zij voldoen aan nadere eisen die de faculteit stelt. 

3. Voor toelating tot het honoursprogramma geldt een selectieprocedure, die jaarlijks door de 
faculteit bekend wordt gemaakt.  

4. De student die binnen de nominale studieduur aan alle eisen van het bachelorprogramma en 
honoursprogramma heeft voldaan en ten minste een 7,0 gemiddeld (gewogen) heeft behaald over 
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alle onderdelen van de bacheloropleiding, ontvangt een bachelorgetuigschrift waarop 
aangetekend staat dat hij ook het honoursprogramma met succes heeft afgerond. 

5. Wanneer er bij toepassing van het in lid 4 gestelde, een onbillijke situatie zou ontstaan, kan de 
examencommissie wanneer de student daartoe een gemotiveerd verzoek indient, afwijken van het 
in lid 4 gestelde.  

 

Artikel 12 Taaltoets Nederlands (Dit Artikel is opgenomen in het opleidingsspecifieke OER deel B, 
2013-2014) 
 

Paragraaf 4. Internationalisering 

Artikel 14 Internationalisering 
1. Tot de bacheloropleiding behoort het verwerven van inzicht en vaardigheden, waardoor de 
afgestudeerde kan samenwerken met anderen, afkomstig uit andere landen, culturen en 
disciplines. De afgestudeerde 

a. heeft kennis gemaakt met de internationale aspecten van het vakgebied;  

b. heeft kennis gemaakt met het wetenschappelijk communiceren in woord en 
geschrift in het Engels; 

c. kan functioneren, dan wel heeft kennisgemaakt met het, functioneren in sociale, 
professionele en wetenschappelijke verbanden waarin personen uit verschillende 
landen en culturen samenwerken. 

2. De opleiding biedt de student daartoe de mogelijkheid middels de volgende aangewezen 
onderdelen: 

a. buitenlandse studieperiode of stage; 

b. stage bij een internationale organisatie in Nederland; 

c. onderwijsonderdeel uit de keuzevakken gedoceerd in het Engels zoals 
weergegeven in het opleidingsspecifieke OER deel B. 

 

Paragraaf 5. Tentamen en examen 

Artikel 15 Aantal, tijdvakken en frequentie tentamen 
1. Tot het afleggen van tentamens van de opleiding wordt tenminste tweemaal per jaar de 
gelegenheid gegeven: 

- de eerste maal aansluitend op de onderwijsperiode waarin het vak werd aangeboden; 

- de tweede maal in de herkansingsperiode. De gelegenheid tot schriftelijke herkansingen voor 



Onderwijs- en Examenregeling (OER), Bacheloropleidingen FEW, 18 juni 2013, Pagina 11 van 23 

examenonderdelen worden zo spoedig mogelijk na de eerste gelegenheid geboden, als regel 
binnen twee periodes daarna en uiterlijk op enig moment direct voorafgaand aan het nieuwe 
academische jaar. 

2. De gelegenheid tot het afleggen van schriftelijke tetamens wordt voor aanvang van ieder 
semester middels een rooster bekend gemaakt. De aanmeldtermijn voor het volgen van onderwijs 
en voor het afleggen van tentamens is geregeld in de Procedure intekening en na-intekening 
onderwijs of tentamens (Bijlage V). 

3. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven hoeveel keer per studiejaar het kan 
worden afgelegd, omdat het gaat om een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is 
het daaromtrent bepaalde in de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende andere 
opleiding van toepassing.  

4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt tot het afleggen van een tentamen van een vak 
waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet wordt gegeven, in het eerste studiejaar 
waarin het onderwijs van dit vak niet wordt gegeven tenminste eenmaal de gelegenheid tot het 
afleggen van een tentamen in het rooster opgenomen zoals aangegeven in Artikel 32 lid 3. 

5. In de bijlage van OER deel B staan de tentamens vermeld, waaraan niet eerder kan worden 
deelgenomen dan nadat de daartoe aangewezen tentamens zijn behaald. 

6. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal 
malen dat tentamens per jaar kunnen worden afgelegd. 

 

Artikel 16 Beoordeling 
1. Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of 
hoger, respectievelijk 5 of lager. 

2. Indien een tentamen uit verschillende onderdelen bestaat, wordt geen beoordeling aan een 
tentamen toegekend, voordat alle onderdelen getoetst zijn. Voor een aantal vakken, vast te 
stellen door de examinator c.q. de examencommissie, is deelname aan het tentamen slechts 
toegestaan indien het bijbehorend praktisch werk met een voldoende is beoordeeld. Deze vakken 
worden voor de aanvang van het tijdvak waarin het onderwijs plaatsvindt bekend gemaakt. 

3. De beoordeling van een stage of van een onderzoekopdracht wordt gegeven door de 
examinator na overleg met de begeleider op de onderzoeks- of stageplek. 

4. Indien een tentamen uit verschillende onderdelen bestaat wordt via de studiegids duidelijk 
vermeld: 

a. de wijze waarop eventuele deeltoetsen bijdragen aan de eindbeoordeling; 

b. de wijze waarop eventueel praktisch werk bijdraagt aan de eindbeoordeling;  

c. de geldigheidsduur van resultaten voor onderdelen van een tentamen. 
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Artikel 17 Vorm van tentaminering  
1. De tentamens worden afgelegd op de wijze zoals in de studiegids van de opleiding wordt 
beschreven. 

2. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven op welke wijze het wordt afgenomen, 
omdat het tentamen betrekking heeft op een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is 
het daaromtrent bepaalde in de studiegids van de desbetreffende andere opleiding van 
toepassing. 

3. De Examencommissie kan van het bepaalde in lid 1 afwijken. Een verzoek om af te wijken kan 
door de student of door de examinator worden ingediend. 

4. Voor ieder examenonderdeel wordt via de studiegids duidelijk vermeld wat de vereisten zijn, 
waaronder afwijkende toetsvormen bij een tweede of latere toetsgelegenheid. 

5. Tentamens die in delen worden aangeboden worden op de volgende manier gesplitst: 

a. bij de eerstejaars vakken die 2 perioden overspannen wordt na elke periode een deeltoets 
gegeven. Een deeltoets is een afrondende tentamen voor een deel van een cursus. Na de tweede 
periode kan eventueel ook de gehele stof worden getoetst. 

b. bij vakken in het tweede en derde jaar die gedurende meerdere perioden gegeven worden 
bestaat de mogelijkheid in de eerste periode een deel- of voortoets aan te bieden. Een voortoets 
is een toets die op een moment in de cursus de studenten informeert over de status van hun 
leerproces in termen van een toets. 

c. de herkansing van het tentamen is niet gesplitst in deel- of voortoetsen. 

 

Artikel 18 Mondelinge tentamens 
1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator en 
elk van de studenten overeenkomen dit met meer personen te doen. 

2. Zowel de examinator als de student kan verzoeken een derde persoon als observator bij een 
mondelinge tentamen aanwezig te laten zijn.  

3. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de 
desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald dan wel de student 
daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

4. De examinator vraagt voor aanvang van een mondeling tentamen de student zijn geldige 
bewijs van inschrijving te tonen. 

5. Het mondeling afnemen van een tentamen kan ook de vorm hebben van het onder toezicht van 
de betreffende examinator uitwerken van vraagstukken en een aansluitende bespreking. 

 

Artikel 19 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 
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1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen tien werkdagen na afloop van het tentamen vast. De examinator verschaft de 
onderwijsadministratie van de opleiding de nodige gegevens. Het onderwijsbureau van de faculteit 
zorgt voor registratie en publicatie van de uitslag met in achtneming van de privacy van de 
student. De uitslag van een tentamen moet minstens twintig werkdagen voor de eerstvolgende 
herkansing van het betreffende examenonderdeel bekend zijn. 

2. Indien de examinator door bijzondere omstandigheden de termijn dreigt te overschrijden, meldt 
hij dit met redenen omkleed aan de Examencommissie, waarna deze de studenten van de nieuwe 
termijn op de hoogte brengt of laat brengen. 

3. De examinator stelt na het afnemen van een mondelinge tentamen de uitslag vast en reikt de 
student daarvan een schriftelijke verklaring uit. 

4. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen 
bepaalt de Examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis 
wordt gesteld van de uitslag. Voor de uitslag van praktisch werk is deze termijn maximaal twintig 
werkdagen na beëindiging van dit examenonderdeel.  

5. Bij de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht als bedoeld in 
artikel 21, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de examens.  

6. De student kan een tussentijdse beoordeling van zijn onderzoekstage of keuzevakstage 
aanvragen bij de desbetreffende docent, waar echter geen EC aan toegekend worden. Daarvan 
wordt een schriftelijk bewijsstuk uitgereikt. 

7. De examencommissie kan maatregelen nemen jegens een student, in het geval zij fraude door 
die student heeft vastgesteld (zie Regels en Richtlijnen van de FEW). 

8. Indien een student meerdere keren deelneemt aan een tentamen van hetzelfde 
examenonderdeel, geldt het hoogste behaalde resultaat. 

 

Artikel 20 Geldigheidsduur resultaten 
1. De geldigheidsduur van behaalde tentamens en vrijstellingen voor tentamens is onbeperkt. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een onderdeel, 
waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel 
vervangende tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het 
desbetreffende examen. 

3. De geldigheidsduur van een deeltentamen is beperkt tot het studiejaar, waarin het is afgelegd, 
tenzij het in het opleidingsspecifieke deel voor de desbetreffende onderwijseenheid anders is 
bepaald. 
 
4. De examencommissie kan de beperkte geldigheidsduur van een tentamen of vrijstelling 
verlengen, indien een student daarom gemotiveerd verzoekt. De examencommissie kan besluiten 
de verlenging van de geldigheid slechts toe te staan nadat de verzoeker een aanvullend tentamen 
van de desbetreffende stof met goed gevolg heeft afgelegd.   
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Artikel 21 Inzagerecht 
1. Gedurende tenminste 22 werkdagen (of 45 werkdagen bij tentamens afgelegd in de maanden 
juni en juli) na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke tentamen, krijgt de student 
op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. Inzage of kennisneming vindt plaats aan de balie 
van het onderwijsbureau. Indien een student hiertoe een verzoek indient, wordt hem een kopie 
van zijn beoordeelde werk verstrekt. 

2. Gedurende de termijn genoemd in lid 1 kan de student die aan de tentamen heeft 
deelgenomen, kennisnemen van de vragen en opdrachten van de desbetreffende tentamen 
alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

3. De Examencommissie kan bepalen dat de in de leden 1 en 2 bedoelde inzage of kennisneming 
geschiedt op een van tevoren vastgestelde plaats en van tevoren vastgestelde tijdstip.  

4. Indien de student aantoont buiten zijn schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus 
vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem zo mogelijk een andere mogelijkheid 
geboden. 

5. Het beoordeelde werk en de normen van de beoordeling worden tenminste gedurende 1 jaar 
na de tentamendatum bewaard. 

 

Artikel 22 Nabespreking van tentamens 
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge tentamen vindt 
op verzoek van de student dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen 
de examinator en de student. Desgevraagd wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 

2. Gedurende een termijn van 22 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag kan de student 
die een schriftelijke tentamen heeft afgelegd, aan de desbetreffende examinator om een 
nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt binnen een redelijke termijn op een door de 
examinator te bepalen plaats en tijdstip en voor de eerst volgende herkansingsmogelijkheid.  

3. De Examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in lid 2 wordt afgeweken. 

 

Artikel 23 Vrijstelling of vervanging van een tentamen of praktisch werk 
1. De Examencommissie kan na advies van de desbetreffende examinator te hebben ingewonnen, 
vrijstelling verlenen van een tentamen of praktisch werk op grond van: 

a. een eerder met goed gevolg afgelegd tentamen of praktisch werk in het hoger onderwijs 
binnen Nederland of daarbuiten, dat wat niveau/kwaliteit, inhoud en studielast betreft 
overeenkomt met het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt verzocht, of 

b. kennis, inzicht en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs zijn opgedaan, die wat 
niveau, inhoud en studielast betreft ten minste gelijkwaardig zijn aan hetgeen is vereist voor de 
onderwijseenheid waarvoor vrijstelling wordt verzocht.. 
 
2. Indien een student aan de eisen van bepaalde tentamen wenst te voldoen door studie aan een 
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andere faculteit of (Nederlandse of buitenlandse) universiteit, is vooraf goedkeuring van de 
examencommissie vereist. 

3. Van een scriptie of eindopdracht kan geen vrijstelling worden verleend. 

4. De examencommissie kan de examinator machtigen om vrijstellingen te geven voor een 
examenonderdeel van de opleiding. 

5. De examencommissie kan, na een gemotiveerd verzoek van de student, voorafgaande 
toestemming verlenen een onderdeel van het examenprogramma te vervangen door, dan wel een 
keuzeonderdeel ervan in te vullen met, een of meer vakken die gevolgd worden aan een andere 
universiteit in binnen- of buitenland. Bij de beoordeling van het verzoek let de examencommissie 
in ieder geval op samenhang van (delen van) het vakkenpakket en het niveau der vakken. (zie 
Regels en Richtlijnen, Artikel 16). 

 

Artikel 24 Examen 
1. Indien de tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg 
zijn afgelegd, is het examen afgelegd.  

2. In afwijking van lid 1 kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis 
en/of vaardigheden van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van 
de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe 
aanleiding geven, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen. 

3. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door het College van 
Bestuur de graad ’Bachelor of Science’ verleend. 

4. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. In voorkomende 
gevallen kan de graad in het diplomasupplement worden vermeld. 

5. Voor het vaststellen van de uitslag van het examen hanteert de examencommissie de ‘Regels 
en Richtlijnen voor de examens’. 

 

Paragraaf 6. Studiebegeleiding en studieadvies 

Artikel 25 Studievoortgangsadministratie  
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van 
de studenten in VU-net. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een 
examenonderdeel via VU-net inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt via VU-net tevens 
over een overzicht van de behaalde resultaten. 
 

 

Artikel 26 Studiebegeleiding 
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Het faculteitsbestuur draagt zorg voor de studiebegeleiding van de student die voor de opleiding 
is ingeschreven. De faculteit beschikt daartoe over een beleidsdocument studiebegeleiding. Het 
faculteitsbestuur stelt dit document vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. De 
diensten die de studieadviseur in ieder geval biedt, richten zich collectief op studievoorlichting en 
informatievoorziening en individueel op het bevorderen en volgen van de studievoortgang van de 
student.  

 

Artikel 27 Aanpassingen ten behoeve van een student met een functiebeperking 
1. Een student met een functiebeperking komt in aanmerking voor aanpassingen in het onderwijs, 
de tentamens en het praktisch werk op grond van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan 
de studieadviseur. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op de individuele functiebeperking 
van de student afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of het 
examenprogramma niet wijzigen. De te verlenen faciliteiten kunnen bestaan uit een op de 
individuele situatie afgestemde vorm of duur van de tentamens en/of praktisch werk, of het ter 
beschikking stellen van praktische hulpmiddelen. 

2. Het verzoek, genoemd in lid 1, wordt ingediend bij de studieadviseur en wordt vergezeld van 
een recente aanbeveling van een studentendecaan. De aanbeveling is gebaseerd op een 
verklaring van een arts of een psycholoog. Indien er sprake is van dyslexie, kan zonder 
aanbeveling van een studentendecaan worden volstaan met een verklaring van een BIG-, NIP-, of 
NVO- geregistreerd testbureau. Zo mogelijk geeft de verklaring een schatting van de mate waarin 
de studievoortgang wordt belemmerd. 

3. Ingeval een beperking aanleiding geeft tot verlenging van de tentamentijd verstrekt de 
studieadviseur een verklaring, waaruit het recht op verlenging van de tentamentijd blijkt. Indien 
de beperking aanleiding is tot het treffen van andere voorzieningen, dan kan de studieadviseur 
een VIB-pas (Voorzieningen inzake Beperkingen) toekennen. Op de pas staat vermeld op welke 
voorziening(en) betrokkene aanspraak kan maken en voor welke periode. 

4. De geldigheidsduur van een verklaring, bedoeld in lid 2 en de VIB-pas in lid 3, wordt bepaald 
door de studieadviseur.  

5. Over verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen, beslist het 
faculteitsbestuur. Over verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen, beslist de 
Examencommissie. 

6. Een verzoek tot aanpassing kan worden geweigerd, als toekenning ervan een disproportioneel 
beroep doet op de organisatie of de middelen van de universiteit. 
 

Artikel 28 Waarschuwing en studieadvies  
1. Gedurende het eerste jaar van inschrijving stelt het faculteitsbestuur de student regelmatig 
schriftelijk op de hoogte van zijn studievoortgang. Indien de studievoortgang onvoldoende is, 
houdt de informatie van het faculteitsbestuur een waarschuwing in. 

2.  Aan het eind van het eerste semester van het eerste jaar van inschrijving in de voltijdse 
opleiding, uiterlijk 31 januari, krijgt elke student schriftelijk advies van het faculteitsbestuur over 
de voortzetting van de studie. Dit advies is niet bindend. 

3. Het tussentijds advies, bedoeld in lid 2, is positief als tenminste 60 procent van het op dat 
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moment maximaal aantal te behalen EC zijn behaald. Het bevat een waarschuwing als minder dan 
60 procent van het op dat moment maximaal aantal te behalen EC zijn behaald. 

4. Het Faculteitsbestuur brengt aan iedere student van een voltijdse bacheloropleiding uiterlijk aan 
het eind van diens eerste jaar van inschrijving en uiterlijk aan het eind van diens tweede jaar van 
inschrijving een bindend studieadvies uit over de voortzetting van de studie. 

5. Een student die zijn inschrijving tijdens het eerste semester van zijn eerste jaar van inschrijving 
beëindigt en dit aan het faculteitsbestuur vóór 1 februari heeft gemeld, krijgt geen studieadvies. 

6. In afwijking van lid 4 kan een studieadvies in de loop van het studiejaar worden uitgebracht 
aan een student die zijn inschrijving beëindigt na 1 februari en voor 1 augustus. 
 
7. Het faculteitsbestuur kan de bevoegdheid tot het uitbrengen van een studieadvies mandateren 
aan de facultaire BSA-commissie. 
 
 

Artikel 29 Bindend Studieadvies (BSA) 
De regeling bindend studieadvies is opgenomen in het Opleidingsspecifieke deel. 
 
1. Als een student aan het eind van het eerste jaar van inschrijving minder dan 42 EC 
studiepunten heeft behaald, wordt aan het bindende studieadvies een afwijzing, zoals bedoeld in 
artikel 7.8b, lid 3 en lid 5 van de Wet, verbonden. 

2. De afwijzing geldt voor een termijn van drie jaren voor de bacheloropleiding waarvoor dit 
bindend studieadvies is verstrekt aan de VU. 

3. Desgevraagd kan het faculteitsbestuur in individuele gevallen, gelet op de persoonlijke 
omstandigheden van de student, de in artikel 29 lid 1 genoemde termijn met maximaal één jaar 
verlengen. Daarbij kan het faculteitsbestuur slechts rekening houden met omstandigheden voor 
zover deze zijn gemeld bij de studieadviseur1 of één van de studentendecanen vóór 15 juli, doch 
uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de omstandigheid. 

4. Als een student aan het eind van het tweede jaar van inschrijving minder dan 60 studiepunten 
uit het eerstejaarsonderwijsprogramma van de opleiding heeft behaald, wordt aan het bindende 
studieadvies een afwijzing, zoals bedoeld in artikel 7.8b, lid 3 en lid 5 van de Wet, verbonden.   

5. Een student die zijn inschrijving tijdens het eerste semester van zijn eerste jaar van inschrijving 
beëindigt en dit aan de Examencommissie vóór 1 februari heeft gemeld, krijgt geen bindend 
studieadvies. De uitschrijving dient voor 1 februari te zijn geëffectueerd. 

6. Het faculteitsbestuur stelt een facultaire regeling studieadviesii op, waarin haar werkwijze staat 
beschreven. 

                                                 
1 Indien de persoonlijke omstandigheden recht geven op financiële ondersteuning uit het profileringsfonds dient de student zich 
tevens te melden bij de studentendecaan. De studieadviseur verwijst door. 



Onderwijs- en Examenregeling (OER), Bacheloropleidingen FEW, 18 juni 2013, Pagina 18 van 23 

 

Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 30 Strijdigheid met de regeling 
Indien een studiegids en/of overige regelingen die het studieprogramma en/of het 
examenprogramma raken, in strijd zijn met deze regeling gaat het bepaalde in deze regeling voor. 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het faculteitsbestuur na advies van de 
examencommissie. 

 

Artikel 31 Wijziging regeling 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur bij afzonderlijk besluit 
vastgesteld, na advies van de opleidingscommissie en de examencommissie over het geheel van 
de regeling, en met instemming van de gezamenlijke vergadering op de onderdelen die niet de 
onderwerpen van artikel 7.13 lid 2 a t/m g en lid 3 (doorstroommaster) WHW betreffen. 

2. Een wijziging van deze onderwijs- en examenregeling kan slechts betrekking hebben op een 
lopend studiejaar, indien de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet aantoonbaar 
worden geschaad. 

3. De examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat ten voordele van de student 
wordt afgeweken van de bepalingen in de onderwijs- en examenregeling. 

 

Artikel 32 Overgangsregeling 
1. Indien de samenstelling van het studieprogramma inhoudelijk wijziging ondergaat, dan wel 
indien deze regeling wordt gewijzigd, wordt door het faculteitsbestuur een overgangsregeling 
vastgesteld die wordt opgenomen in de bijlagen van deze regeling. 

2. In deze overgangsregeling worden in ieder geval opgenomen: 

a. een regeling omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van reeds behaalde 
tentamens, 

b. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. 

3. Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen wordt na het laatste onderwijs 
in dit vak nog eenmaal de gelegenheid geboden het tentamen in dit vak te doen, te weten een 
herkansing in het studiejaar, volgend op het laatste studiejaar, waarin het onderwijs werd 
aangeboden. 
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Artikel 33 Bekendmaking 
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 
regelen en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging 
van deze stukken. 

2. Elke belangstellende kan op het onderwijsbureau een exemplaar van de in het eerste lid 
bedoelde stukken verkrijgen. 

3. De Onderwijs- en examenregeling wordt in ieder geval geplaatst op de website van de 
opleiding. 

 

Artikel 34 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013. 

 

Advies Opleidingscommissie, d.d. zie OER deel B 
 
Instemming GV, d.d. 27 augustus 2013 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de faculteit der Exacte Wetenschappen 
Op 19 augustus 2013 
 
Artikelen 3, 4, 6, 7, 8, en 12 staan in OER deel B 
 
Alsmede de Bijlagen: 
 
I  Colloquium Doctum 
 
II Samenstelling opleiding 
 
III Volgorde tentamens  
 
IV Overgangsregelingen 
 
V Procedure intekening en na-intekening 
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Bijlage V Procedure intekenen en na-intekenen onderwijs en tentamens 2013-2014 
 
Alle informatie over de intekentermijnen voor onderwijsactiviteiten zoals het intekenen voor vakken,  het 
intekenen voor tentamens, intekenen voor scripties/stages en over het afmelden voor geboekte 
vakken/tentamens is te vinden op VU-net.  
 
Artikel 1: Procedure intekening 
1. Intekenen voor onderwijs en tentamens via VUnet gedurende de vastgestelde termijnen is verplicht. 

Voor studenten die niet zijn ingetekend op onderwijs en tentamens kunnen de behaalde resultaten 
niet worden verwerkt. Deze termijnen zijn afgestemd op de indeling van het academisch jaar en 
worden jaarlijks gepubliceerd via VUnet.  

2. Via VUnet tekenen studenten in voor onderwijs en tentamens voor de opleidingen waarvoor zij staan 
ingeschreven. Voor vakken die studenten buiten hun opleiding(en) willen volgen, geldt een 
afwijkende procedure. Informatie over deze procedure wordt verstrekt via VUnet, www.vu.nl en/of 
facultaire websites. De intekenprocedure voor vakken als stage, scriptie of practica kan mogelijk 
afwijken. Als dit het geval is, wordt hierover informatie verstrekt via de facultaire websites.  

3. Studenten die zich hebben ingetekend voor onderwijs of tentamens en die van deelname afzien, 
dienen zich af te melden. Afmelden verloopt via VUnet en is mogelijk gedurende de intekentermijnen.  

 
Artikel 2: Procedure na-intekening 
1. Intekenen voor onderwijs en tentamens na de termijn is alleen mogelijk met toestemming van het 

faculteitsbestuur en na het betalen van de administratieve kosten, te weten € 25,- per vak of 
tentamen. Als de student zich tegelijkertijd voor meer vakken of tentamens intekent na de termijn, 
betaalt hij maximaal  € 50,-.  Voor de toestemming van het faculteitsbestuur en de na-intekening 
wendt de student zich vóór de start van het onderwijs tot het onderwijsbureau. Mits het 
faculteitsbestuur toestemt, is na-intekening mogelijk tot en met de eerste week van de 
onderwijsperiode waarin het vak van start gaat.  
Als deelname aan de eerste bijeenkomst vereist is bij een vak is intekenen niet meer mogelijk zodra 
het onderwijs is gestart. In dit geval is dit vermeld bij het betreffende vak in de studiegids.  

2. Na-intekenen voor een tentamen in de periode na het verstrijken van de termijn en vóór het 
plaatsvinden van het tentamen, is niet mogelijk. Indien het de student is toegestaan om deel te 
nemen aan het tentamen zonder intekening, kan de student zich tegen betaling en met 
terugwerkende kracht in laten tekenen, nadat het tentamen is afgelegd.  

3. De toestemming van het faculteitsbestuur tot na-intekening blijkt uit het toestaan van de na-
intekening via het onderwijsbureau.  

4. Indien intekening tijdens de daarvoor aangewezen termijn niet slaagt door technisch falen van VU-net 
of een gebrek dat te wijten is aan de VU, dan wendt de student zich tot het onderwijbureau met het 
verzoek om hem alsnog in te tekenen. De student voldoet geen administratiekosten.    

5. Een student die zich na de termijn heeft ingeschreven, kan het faculteitsbestuur 
binnen drie weken na de datum, waarop hij zich heeft ingetekend, schriftelijk verzoeken tot restitutie 
van de administratieve kosten, mits hij afdoende kan aantonen aan de hand van bewijsstukken dat hij 
zich buiten zijn toedoen niet tijdig heeft kunnen intekenen. Het verzoek tot restitutie schort de 
betalingsverplichting niet op. 

5. De student die meent onverplicht te hebben voldaan aan de administratiekosten, kan bij het 
onderwijsbureau een formulier Restitutie Administratiekosten afhalen. Gebruik van het formulier is 
niet verplicht om het verzoek in behandeling te laten nemen. 

6. Het faculteitsbestuur beoordeelt binnen zes weken het verzoek tot restitutie van de student. Het 
faculteitsbestuur biedt de student de gelegenheid te worden gehoord. De student is niet verplicht van 
dit aanbod gebruik te maken. 

7.  De student kan het College van Bestuur vragen de beslissing van het faculteitsbestuur op het verzoek 
tot restitutie te toetsen. Het College van Bestuur biedt de student de gelegenheid te worden gehoord. De 
student is niet verplicht van dit aanbod gebruik te maken. 

http://www.vu.nl/
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 Formulier Restitutie Administratiekosten 
 
Ondergetekende 
 
(naam)…………………………………………………………………………………. 
 
(straat) ………………………………………………………………………………… 
 
(postcode en woonplaats) …………………………………………………………….. 
 
(studentnummer)……………………………………………………………………… 
 
Student aan de Faculteit der …………………………………………………………. 
 
(opleiding) …………………………………………………………………………… 
 
Heeft zich op (datum) …………………………………………………………………….. 
 
ingetekend na de desbetreffende deadline voor  
 het onderwijs in de vakken: 
 
1 ………………………………………………………………………………………….. 
. 
2. ………………………………………………………………………………………….. 
 
3 …………………………………………………………………………………………… 
 
Meer vakken? Aantekenen aan de ommezijde:  
 
 
 het tentamen in de vakken: 
 
1 ………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………………………….. 
 
3 …………………………………………………………………………………………… 
 
Meer tentamens? Aantekenen aan de ommezijde:  
 
 = aankruisen wat van toepassing is 

 
Ondergetekende heeft in totaal € ………………… betaald voor de na-intekening en is van 
mening dat de betaling onverplicht is verricht om de volgende reden(en) 
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Bijgevoegde bewijsstukken: …………… (aantal) 
 
 
Bank-/girorekening: ……………………………………………………………….. 
 
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………….. 
 
Adres rekeninghouder: ……………………………………………………………….. 
 
 
Gedaan te ………………………………………………………………………(woonplaats) 
 
(datum)…………………………………………………………………… 
 
 
(handtekening)………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Volledig invullen en ondertekenen. Inleveren bij het onderwijsbureau FEW of toesturen aan 
Bestuur van de Faculteit der Exacte Wetenschappen, Boelelaan 1081 
 
 
In te vullen door het onderwijsbureau 
 
 data gecontroleerd 
 
 opgegeven bedrag gecontroleerd 
 
 beoordeling van FB gevraagd, datum ………………………………………………….. 
 
 datum verzending beslissing: ………………………………………………….. 
 
 paraaf controleur: ……………………………………………………………… 
  



Onderwijs- en Examenregeling (OER), Bacheloropleidingen FEW, 18 juni 2013, Pagina 23 van 23 

Bijlage intekenperiodes 2013 - 2014 
 

Intekentermijn voor onderwijs en tentamens 

• Periode 1/semester 1: Intekenen kan tot 3 weken na de start van het academisch jaar;  
• Overige periodes/semester 2: Intekenen kan tot 4 weken voor aanvang van de 

periode/semester;  
• Voor de eerstejaars instroom per februari geldt een afwijkende termijn:  

Intekenen voor periode 4/semester 2 kan tot 3 weken na de start;  
• Het intekenproces start zodra de roosters voor dat semester zijn gepubliceerd (15 juni / 1 

december). 
• De deadline voor het intekenen van onderwijsactiviteiten is op de dag van sluiting tot en met 

23.59 uur.  

Intekentermijn voor (her)tentamens 

• Bij het intekenen voor onderwijsactiviteiten wordt automatisch ingetekend voor de 1e 
tentamengelegenheid, mits het tentamen is ingepland;  

• Intekenen voor een (her)tentamen is mogelijk tot 2 weken voor de datum van het 
(her)tentamen. De deadline voor het intekenen van een (her)tentamen is afhankelijk van de 
dag waarop het tentamen gehouden wordt.. 

Afmeldtermijn geboekte vakken en tentamens 
  
Voor het afmelden gelden de zelfde termijnen als voor het aanmelden. Indien een student niet 
verschijnt op het tentamen zonder zich te hebben afgemeld, dan wordt als resultaat ns (no show) 
toegekend. 
 
 
 
                                                 
i  Regels en Richtlijnen (m.i.v. 2010-2011) voor de Examens in de Faculteit der Exacte Wetenschappen 
http://www.few.vu.nl/nl/studenten/regelingen/regels-richtlijnen/index.asp 
ii Facultaire Regeling Studieadvies: Zie Format regeling 18 januari 2011   

http://www.few.vu.nl/nl/studenten/regelingen/regels-richtlijnen/index.asp
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