
2014-2015 
Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen 
 
 
 
 
 

Onderwijs- en Examenregeling (OER)  
(ex artikel 7.13 WHW) 

met als bijlage: Uitvoeringsregeling 
 
 

Regels & Richtlijnen 
van de Examencommissie  
(ex artikel 7.12 WHW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van de 
Faculteit Industrieel Ontwerpen 
Augustus 2014 
 
 
Technische Universiteit Delft



 

 2  |  Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen 

 

Inhoud 
 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 
(ex artikel 7.13 WHW) 
 

Paragraaf 1 – Algemeen     4 
Paragraaf 2 – Studieprogramma     9 
Paragraaf 3 – Honours Programma     10 
Paragraaf 4 – Aanmelding, toelating en deelname vakken, onderwijs     10 
Paragraaf 5 – Aanmelding en toelating tentamens, afronden practica     13 
Paragraaf 6 – Studeren met een functiebeperking     17 
Paragraaf 7 – Vrijstelling     18 
Paragraaf 8 – Examen     18 
Paragraaf 9 – Studiebegeleiding en (bindend) studieadvies     18 
Paragraaf 10 – Strijdigheid, wijziging en beroep     20 
Paragraaf 11 – Inwerkingtreding     21 

 
Uitvoeringsregeling 2014-2015 (bijlage bij de OER) 
 

Paragraaf 1 – Algemeen     23 
Paragraaf 2 – Samenstelling van het programma     23 
Paragraaf 3 – De minors     25 
Paragraaf 4 – Overgangsregeling     26 
Paragraaf 5 – Toelatingsvoorwaarden tot de master     26 
Paragraaf 6 – Inwerkingtreding     28 

 

Bijlage 1 – Honours Programme Bachelor Industrieel Ontwerpen     29 
 
 
Regels & Richtlijnen van de Examencommissie 2014-2015 
(ex artikel 7.12 WHW) 
 

Paragraaf 1 – Algemeen     32 
Paragraaf 2 – Examen, aanmelding en voordracht    34 
Paragraaf 3 – Tentamens, toetsing     35 
Paragraaf 4 – Vrijstelling     39 
Paragraaf 5 – Nadere regels stage en projecten     40 
Paragraaf 6 – Nadere regels bachelor-eindwerk     40 
Paragraaf 7 – Elders afgelegde onderdelen     40 
Paragraaf 8 – Zak-slaagregelingen     41 
Paragraaf 9 – Toekenning predicaat ‘met lof’     42 
Paragraaf 10 – Getuigschriften en behaalde resultaten     43 
Paragraaf 11 – Beroep en slotbepalingen     44 

 
 



Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 

 3  |  Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen 

 

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
2014-2015 
(ex artikel 7.13 WHW) 
 



Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 

 4  |  Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen 

 

Paragraaf 1 – Algemeen 
 

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de regeling (OER) 
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 

bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen, hierna te noemen de opleiding. 
2. De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de faculteit 

Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft, hierna te noemen de 
faculteit. 

3. Voor de opleiding is een Uitvoeringsregeling OER 2014-2015 van kracht die 
onderdeel uitmaakt van deze regeling (bijlage bij de OER). 

4. Ten aanzien van de uitvoering van deze regeling is de decaan van de faculteit 
bevoegd. De decaan heeft zijn taken in deze, voor zover die niet vallen onder de 
bevoegdheid van de examencommissie, gemandateerd aan de directeur 
onderwijs van de faculteit. 

5. Vragen en verzoeken ten aanzien van het bepaalde in deze regeling kunnen 
worden gericht aan examencommissie-io@tudelft.nl, ongeacht of het bepaalde 
valt onder de bevoegdheid van de directeur onderwijs of de examencommissie 
(één loket). 

 
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.  
 

De wet De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, afgekort tot WHW, Staatsblad 593 en zoals 
sindsdien gewijzigd. 
 

b. Instelling Technische Universiteit Delft (TU Delft). 
 

c. Opleiding De bacheloropleiding bedoeld in artikel 7.3a lid 1 onder a 
van de wet. 
 

d. Student Hij of zij die als student of extraneus is ingeschreven aan 
de TU Delft voor het volgen van het onderwijs en/of het 
afleggen van de tentamens en de examens van de 
opleiding. 
 

e. Cohort De groep studenten die zich in een bepaald studiejaar voor 
het eerst voor de opleiding heeft ingeschreven. 
 

f. Propedeutische 
fase 

Het eerste jaar in de opleiding met een studielast van 60 
studiepunten, als genoemd in artikel 7.8 lid 4 van de wet. 
 

g. Major De vakken van de bacheloropleiding met een gezamenlijke 
omvang van 150 EC, welke zowel aan de domeinspecifieke 
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als de generieke eindtermen dienen te voldoen. De inhoud 
van het majorprogramma wordt door de opleiding 
vastgesteld. 
 

h. Minor Een samenhangend geheel van bachelorvakken met een 
gezamenlijke omvang van 30 EC. die passen binnen de 
generieke eindtermen van de bacheloropleiding. De student 
heeft keuzevrijheid bij het samenstellen van een minor. 
 

i. Schakelminor Een samenhangend geheel van bachelorvakken dat is 
gericht op instroom in een andere, niet-verwante 
masteropleiding. De inhoud van het programma van een 
schakelminor wordt door de opleiding vastgesteld. 
 

j. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 
31 augustus van het daarop volgende jaar.  
NB.: De start van het academisch jaar 2014-2015 vindt 
plaats op 1 september 2014. 
 

k. Semester De helft van een studiejaar. 
 

l. Kwartiel De helft van een semester. 
 

m. Vak Een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in 
artikel 7.3 leden 2 en 3 van de wet; een vak kan meerdere 
onderdelen bevatten. 
 

n. Practicum Een praktische oefening als genoemd in artikel 7.13 lid 2 
onder d van de wet, 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 uitvoeren van een project, 
 het verrichten van een literatuurstudie, 
 het doen van een stage, 
 het deelnemen aan veldwerk of een excursie, 
 het uitvoeren van proeven en experimenten, of 
 het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die 

gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden. 
Een practicum kan de omvang hebben van een vak 
(onderwijseenheid) of van een onderdeel daarvan. 
 

o. Tentamen Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden van de student met betrekking tot een vak of 
practicum zoals gedefinieerd onder m en n, alsmede de 
beoordeling van dat onderzoek door ten minste één 
daartoe door de examencommissie aangewezen 
examinator. 
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p. Deeltentamen Onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden 
van de student met betrekking tot een onderdeel binnen 
een vak of practicum zoals gedefinieerd onder m en n, 
alsmede de beoordeling van dat onderzoek door ten minste 
één daartoe door de examencommissie aangewezen 
examinator. 
 

q. Summatieve 
toetsen 
 

Tentamens of deeltentamens die meetellen in de 
berekening van het eindcijfer voor een vak. 
 

r. Formatieve 
toetsen 
 

Tentamens of deeltentamens die bedoeld zijn om de 
student feedback te geven op de ontwikkeling van zijn 
kennis en vaardigheden; deze toetsen tellen niet mee in de 
eindcijferberekening. 
 

s. Examen Toetsing, waarbij door de examencommissie 
overeenkomstig artikel 7.10 van de wet wordt vastgesteld 
of alle tentamens en toetsen van de tot het programma 
behorende vakken en practica (onderwijseenheden) met 
goed gevolg zijn afgelegd of afgerond. 
 

t. Examen-
commissie 
 

De examencommissie van de opleiding ingesteld 
overeenkomstig artikel 7.12 van de wet. 
 

u. Examinator Degene die conform artikel 7.12c van de wet door de 
examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het 
afnemen van (deel)tentamens. Waar in de tekst 
‘examinator’ staat, mag ook gelezen worden 
‘examinatoren’. In de praktijk treedt normaliter de docent 
op als examinator. 
 

v. Uitvoerings-
regeling 
 

De Uitvoeringsregeling behorende bij deze Onderwijs- en 
Examenregeling. 

w. Studiepunt 
(EC) 

Studiepunt of European credit (EC) conform het European 
Credit Transfer System (ECTS); één studiepunt staat voor 
gemiddeld 28 uur studiebelasting. 
 

x. Werkdag Een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet 
zijnde een algemeen erkende vrije dag of een collectieve 
verlofdag. 
 

y. Functie-
beperking 
 

Alle aandoeningen die tijdelijk of chronisch van aard zijn en 
die de student structureel beperken bij het volgen van 
onderwijs en/of het doen van vakken of tentamens. 
 

z. Studieadvies 
propedeutische 
fase 

Het advies bedoeld in artikel 7.8b lid 1 van de wet, dat aan 
elke student uiterlijk aan het eind van diens eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase wordt gegeven. 
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aa. Bindend 
studieadvies 

De afwijzing verbonden aan het studieadvies 
propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8b lid 3 van de 
wet, eerste volzin; deze kan niet eerder dan tegen het 
einde van het eerste jaar van inschrijving aan een student 
worden gegeven. 
 

bb. Website De website van de TU Delft, in het bijzonder de pagina’s 
met alle specifieke informatie over de faculteit, de opleiding 
die de faculteit aanbiedt, de regelgeving en aanverwante 
aangelegenheden, waaronder de informatie in Blackboard 
en Course Base (zie de Studentenportal IO op 
http://studenten.tudelft.nl/nl/io/). 
 

cc. Blackboard Elektronisch systeem dat bestemd is voor het uitwisselen 
van onderwijsinformatie. Blackboard is beschikbaar via de 
website van de faculteit of via http://blackboard.tudelft.nl. 
 

dd. Course Base Bronbestand met beschrijving van alle vakken van de 
opleiding, zoals gepubliceerd op de website 
http://studiegids.tudelft.nl.  
 

ee. Osiris Het elektronische onderwijsregistratiesysteem. 
 

Artikel 3 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 

a. studenten op te leiden tot bachelor of science in Industrieel Ontwerpen, waarbij 
de eindtermen zoals beschreven in artikel 4 bereikt dienen te worden; 

b. toelating tot een of meer op de opleiding aansluitende masteropleidingen, zijnde 
de masteropleidingen Design for Interaction, Integrated Product Design en 
Strategic Product Design van de faculteit, en de masteropleidingen Industrieel 
Ontwerpen aan de TU Eindhoven en de U Twente; 

c. toelating tot masteropleidingen aan de TU Delft en andere Nederlandse 
universiteiten, te bepalen door de betreffende opleiding; 

d. toelating tot masteropleidingen aan buitenlandse instellingen, te bepalen door de 
betreffende opleiding; 

e. dan wel mogelijke toetreding tot de arbeidsmarkt. 
 

Artikel 4 – Eindtermen van de opleiding 
De eindtermen van de bacheloropleiding geven aan over welke kwalificaties, 
competenties en vaardigheden de studenten beschikken die het bachelordiploma 
Industrieel Ontwerpen hebben behaald. 
 
De IO-bachelor: 

 onderkent de verschillende aspecten die bij productontwikkeling een rol spelen: 
functionaliteit, gebruik, constructie, vorm, fabricage, markt, consument, 
bedrijfsvoering en milieu en weet deze te integreren in het ontwerp van een 
product, 

http://studenten.tudelft.nl/nl/io/
http://blackboard.tudelft.nl/
http://studiegids.tudelft.nl/
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 kan ‘open’ probleemsituaties analyseren en omgaan met uiteenlopende 
ontwerpopdrachten, 

 is sterk in het bedenken van nieuwe gebruiksconcepten en nieuwe technische 
concepten en kan deze materialiseren en uitwerken, 

 is in staat een ontwerp te documenteren, te visualiseren en te communiceren, 
 kan productontwikkelingsprocessen projectmatig structureren en in 

multidisciplinaire teams functioneren, 

 is vertrouwd met de wisselwerking tussen ontwerpen en wetenschappelijk 
onderzoeken, 

 beschikt over basiskennis en elementaire vaardigheden in relevante technische 
wetenschappen, gedragswetenschappen en bedrijfswetenschappen en kan op 
basis hiervan ontwerpbeslissingen beargumenteren en methodologisch 
verantwoorden, 

 is zich bewust van de historische, culturele, sociaal-economische en industriële 
context van industrieel ontwerpen als vakgebied, 

 is een onderzoekend ontwerper: is creatief én analytisch, nieuwsgierig en 
ondernemend, gedreven en volhardend, 

 is sterk in reflectie op eigen activiteiten, competenties, studie en loopbaan. 
 

De IO bachelor bezit voldoende kennis en vaardigheden om tot verwante 
masteropleidingen te worden toegelaten. 
 
Artikel 5 – Toelating tot de opleiding 
Voor toelating tot de opleiding dient de student te voldoen aan de in hoofdstuk 
2 ‘Toegang en toelating’ en bijlage 1 ‘Retributie- en inschrijvingsbeleid’ van het 
Studentenstatuut (centraal gedeelte) beschreven voorwaarden. 
Voor academisch jaar 2014-2015 geldt een numerus fixus voor het eerste jaar van de 
opleiding.  
 
Artikel 5a – Afronding schakelprogramma voor toelating tot een masteropleiding 

1. De student die bij de opleiding is ingeschreven met het doel een schakelprogramma 
te doen om te worden toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit, zijnde de 
masteropleidingen Design for Interaction, Integrated Product Design en Strategic 
Product Design, dient dit schakelprogramma af te ronden binnen één semester, 
zijnde het eerste semester van het studiejaar. Zonder afronding van dit 
schakelprogramma is toelating tot een van de masteropleidingen van de faculteit niet 
mogelijk. 

2. Wanneer de student het schakelprogramma niet binnen het semester zoals bedoeld 
in lid 1 heeft afgerond, wordt zijn inschrijving eenmaal verlengd met twaalf maanden 
en heeft de student de mogelijkheid het schakelprogramma af te ronden in het 
eerste semester van het volgende studiejaar. 

3. Wanneer de student het schakelprogramma niet binnen het semester zoals bedoeld 
in lid 2 heeft afgerond, wordt zijn inschrijving beëindigd met ingang van de eerste 
van de maand volgend op de maand waarin de student het schakelprogramma had 
moeten afronden. De uitsluiting van het schakelprogramma en de opleiding geldt 
gedurende de vier studiejaren aansluitend aan het studiejaar waarin de inschrijving 
is beëindigd. 
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Artikel 6 – Colloquium doctum 
1. De uitvoering van het toelatingsonderzoek bedoeld in artikel 7.29 leden 2 en 3 WHW, 

het colloquium doctum, is opgedragen aan de voor de gezamenlijke opleidingen 
ingestelde TU-commissie Colloquium Doctum. Deze commissie bestaat uit twee 
leden: een docent van de opleiding Technische Wiskunde en een docent van de 
opleiding Technische Natuurkunde. 

2. Degenen die de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt en in aanmerking 
willen komen voor een colloquium doctum moeten beschikken over een 
deelcertificaat van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO, in de 
vakken wiskunde en natuurkunde conform de eisen die daartoe in de ministeriële 
“Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs” zijn gesteld, dan wel in het 
bezit zijn van een certificaat van een bijscholingscursus of van een bij de TU Delft of 
gelijkwaardige instelling afgelegde toets. 

3. De TU-commissie Colloquium Doctum onderzoekt of de kandidaat over de in lid 2 
genoemde (deel)certificaten beschikt. Wanneer dit het geval is, voert de commissie 
een gesprek met de kandidaat, waarin zij een nader onderzoek doet en tevens 
vaststelt of de kandidaat over voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse 
taal beschikt om met de opleiding te kunnen beginnen. 
 
Artikel 7 – Voltijdse dan wel deeltijdse inrichting van de opleiding 
De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. 
 
Artikel 8 – Examens van de opleiding 
Dit artikel is vervallen.  
 
Artikel 9 – Taal 

1. Het onderwijs wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, 
getentamineerd en geëxamineerd, zie de Uitvoeringsregeling, artikelen 2, 3 en 4. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de directeur onderwijs toestemming geven 
om het Nederlandstalige onderwijs in het Engels te geven en het Engelstalige 
onderwijs in het Nederlands. 

3. Indien een student verzoekt een of meer onderdelen van een Nederlandstalig 
tentamen of examen in het Engels te mogen afleggen, dan wel een of meer 
onderdelen van een Engelstalig tentamen of examen in het Nederlands, dan is het 
bepaalde daarover in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, artikel 7, 
van toepassing. 
 
 

Paragraaf 2 – Studieprogramma 
 
Artikel 10 – Samenstelling studieprogramma 

1. Het studieprogramma van de opleiding is vastgelegd in artikel 2 van de 
Uitvoeringsregeling. 

2. Aan de opleiding is het bachelorexamen verbonden met een studielast van 180 
studiepunten. 

3. Het bachelorexamen wordt afgerond met een integrerende toets of opdracht die 
nader is omschreven in de Uitvoeringsregeling, artikel 4 en 5, en de Regels & 
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Richtlijnen van de Examencommissie, paragraaf 6. Uit deze toets of opdracht blijkt 
dat de student de in de opleiding opgedane kennis, inzicht en vaardigheden heeft en 
kan toepassen. 

4. Alle door de TU Delft aangeboden minors worden door de bacheloropleiding 
Industrieel Ontwerpen geaccepteerd, met uitzondering van de minors zoals bepaald 
in artikel 6.2. van de Uitvoeringsregeling. 
 
 

Paragraaf 3 – Honours Programma Bachelor 

 
Artikel 11a – Honours Programme Bachelor Industrieel Ontwerpen  

1. Studenten Industrieel Ontwerpen die de propedeutische fase van de opleiding in één 
jaar hebben gehaald en voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in bijlage 1 van 
de Uitvoeringsregeling bij deze OER, kunnen zich aanmelden voor het Honours 
Programme Bachelor voor excellente studenten. Voor de wijze van aanmelden wordt 
verwezen naar artikel 19a van deze OER en bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling bij 
deze OER. 

2. De aangemelde studenten worden door of namens de directeur onderwijs op basis 
van de in de Uitvoeringsregeling genoemde criteria geselecteerd en toegelaten tot 
het Honours Programme Bachelor. 

3. Het Honours Programme Bachelor bestaat uit ten minste 20 studiepunten.  
a. Ten minste 5 studiepunten moeten worden behaald in het instellingsbrede deel 

van het Honours Programme, een generiek programma waarbinnen 
maatschappelijke betrokkenheid, ondernemerschap en/of andere specifieke 
competenties worden ontwikkeld. 

b. Ten minste 15 studiepunten moeten worden behaald in het facultaire deel van 
het Honours Programme, zie bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling.  

4. De student die voor deelname aan het Honours Programme is geselecteerd, legt de 
door hem uit het facultaire deel gemaakte keuze ter goedkeuring voor aan de 
directeur onderwijs.  

5. De beoordeling of aan alle eisen van het Honours Programme Bachelor is voldaan, 
geschiedt door de examencommissie. 

6. De student die met goed gevolg aan het Honours Programme Bachelor heeft 
deelgenomen, krijgt hiervoor een certificaat dat wordt ondertekend door de 
voorzitter van de examencommissie en de Rector Magnificus. 
 
 

Paragraaf 4 – Aanmelding, toelating en deelname 
vakken, onderwijs 
 
Artikel 12 – Verplichte aanmelding voor de vakken van de opleiding 

1. Voor deelname aan onderwijs moeten studenten zich aanmelden via het 
elektronische systeem voor aanmelding voor vakken en tentamens (Osiris) in de 
periode dat Osiris daarvoor openstaat, met uitzondering van het bepaalde in het 
vierde lid. Deze aanmeldingsperiode sluit circa 5 kalenderweken voor de eerste dag 
van het semester waarin het betreffende onderwijs wordt aangeboden. De faculteit 
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maakt de precieze deadline tijdig bekend. De aanmelding geschiedt per semester, 
derhalve voor de vakken van twee kwartielen tegelijk. Voor aanmelding van 
keuzevakken is lid 2 van toepassing. 

2. Voor deelname aan keuzevakken van het programma van het derde jaar, kwartiel 3 
(zie artikel 4 van de Uitvoeringregeling) moeten studenten zich eveneens aanmelden 
via het elektronische systeem voor aanmelding voor vakken en tentamens (Osiris) in 
de periode dat Osiris daarvoor openstaat; indien deze aanmeldperiode afwijkt van de 
in lid 1 bedoelde perioden, dan zal de faculteit hierover apart mededelingen doen. 
Studenten kunnen zich voor maximaal twee keuzevakken aanmelden; deze vakken 
dienen niet het hetzelfde tijdslot te vallen. Zie verder artikel 15. 

3. Studenten die zich niet tijdig voor vakken hebben aangemeld, worden uitgesloten 
van deelname aan die vakken. 

4. Studenten die voor de eerste keer deelnemen aan de propedeutische fase van het 
programma, worden door de faculteit aangemeld voor alle vakken in het 1e en 2e 
kwartiel (het eerste semester) van de propedeutische fase. 

5. De student kan de directeur onderwijs van de faculteit verzoeken hem ontheffing te 
verlenen van het bepaalde inzake de aanmelding voor vakken op grond van 
bijzondere omstandigheden. Alvorens een beslissing op het verzoek te nemen hoort 
de directeur onderwijs zo nodig de student en wint zo nodig advies in bij de 
studieadviseur. De directeur onderwijs weegt bij zijn beslissing de belangen van de 
student af tegen de belangen van het onderwijs. 
 
Artikel 13 – Toelatingsvoorwaarden in de bachelor 

1. Voor het Bachelor Final Project / Bachelor Eindproject (BEP) gelden 
toelatingsvoorwaarden. Deze toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de 
Uitvoeringsregeling artikel 5 ’Volgorde van de bachelorvakken’1. 

2. Voor deelname aan het Bachelor Final Project in kwartiel 1 van het studiejaar dient 
aan de toelatingsvoorwaarden aantoonbaar te zijn voldaan op het uiterste moment 
van aanmelding conform lid 1 van artikel 12. Het toetsmoment voor toelating tot BEP 
is in dit geval derhalve gelijk aan het uiterste moment van aanmelding voor BEP.  

3. Voor deelname aan het Bachelor Final Project in kwartiel 4 van het studiejaar dient 
aan de toelatingsvoorwaarden aantoonbaar te zijn voldaan in week 4 van kwartiel 3 
van het studiejaar. Het toetsmoment voor toelating tot BEP is in dit geval derhalve 
niet gelijk aan het uiterste moment van aanmelding voor BEP. Het bepaalde in dit lid 
laat onverlet, dat studenten zich op het uiterste moment van aanmelding conform lid 
1 van artikel 12 voor het Bachelor Final Project dienen aan te melden, ook als zij op 
dat moment nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.  

4. De student die verwacht op het toetsmoment voor toelating tot BEP niet aan de 
toelatingsvoorwaarden voor het Bachelor Final Project te voldoen maar van mening 
is, dat er gegronde redenen zijn om voor hem een uitzondering te maken, dient voor 
sluiting van de aanmeldingstermijn conform lid 1 van artikel 12 een goed 
onderbouwd schriftelijk verzoek tot toelating aan de directeur onderwijs voor te 
leggen, vergezeld van een studieplanning. 
 
 
 

                                                 
1 De toelatingsvoorwaarden zijn gewijzigd met ingang van 1 september 2014.  
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Artikel 14 – Terugtrekking 
1. Indien een student zich bij nader inzien wil terugtrekken voor vakken waarvoor 

eerder is aangemeld, dient hij dit te doen tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang 
van het semester waarin het onderwijs wordt aangeboden. Terugtrekking gebeurt 
schriftelijk op examencommissie-io@tudelft.nl of op een door de directeur onderwijs 
nader te bepalen adres. 

2. De niet tijdige terugtrekking wordt geregistreerd. Bij herhaling hiervan kan de 
directeur onderwijs de student hierop aanspreken. 
 
Artikel 15 – Plaatsing in keuzevakken 
Plaatsing in keuzevakken van het programma van het derde jaar (zie artikel 4 van de 
Uitvoeringregeling) vindt plaats op een door de directeur onderwijs te bepalen wijze. 
Hierbij wordt rekening gehouden met: 

 de aanmelding voor keuzevakken conform artikel 12 lid 2; 
 de studenten van niet-IO opleidingen en uitwisselingsstudenten voor zover deze 

studenten willen deelnemen aan het betreffende keuzevak; 

 de bevoegdheid van de directeur onderwijs om afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen een of meer keuzevakken naar vorm en inhoud te wijzigen. 

 
Artikel 16 – Bekendmaking deelname 
Twee kalenderweken voor de start van een semester wordt de deelnemerslijst voor 
de vakken bekend gemaakt via de website: Studentenportal Industrieel Ontwerpen > 
Deelnemerslijsten. 
 
Artikel 17 – Verplichte aanwezigheid en deelname aan het onderwijs 

1. Studenten die na aanmelding in Osiris zijn ingedeeld voor een vak of practicum, zijn 
verplicht om hun deelname te bevestigen door aanwezigheid bij de start van dat vak 
of practicum, tenzij de examinator tijdig andere richtlijnen voor bevestiging van 
deelname heeft verstrekt (b.v. via Blackboard). Studenten die niet voldoen aan het 
bepaalde in de eerste volzin, hebben geen recht op verdere deelname in dat vak of 
practicum. 

2. Indien de student niet voldoet aan de voor het vak of practicum gestelde eisen met 
betrekking tot aanwezigheid en deliverables, kan geen beoordeling van diens 
resultaten voor het betreffende vak worden gegeven. Niet voldoen aan de gestelde 
eisen kan bovendien leiden tot uitsluiting van verdere deelname in het betreffende 
vak. 

3. De student kan de directeur onderwijs verzoeken om hem ontheffing te verlenen van 
het bepaalde in lid 1 en het bepaalde over aanwezigheid in lid 2 op grond van 
bijzondere omstandigheden. Alvorens een beslissing inzake bijzondere 
omstandigheden te nemen, hoort de directeur onderwijs zo nodig de student en de 
verantwoordelijke docent en wint, indien de student daarom verzoekt, advies in de 
bij de studieadviseur. 
 
Artikel 18 – Gebruik van de faciliteiten 
Studenten zijn verplicht de door de faculteit gegeven aanwijzingen betreffende het 
gebruik van de faciliteiten in de faculteit (zoals de handwerkzaal, Practicum 
Modelbouw en Bewerkingen (PMB), computervoorzieningen, onderwijsruimten) op te 
volgen. 

mailto:examencommissie-io@tudelft.nl
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Artikel 19 – Aanmelding voor de minor 
1. De student is verplicht zich voor de minor van keuze aan te melden volgens de 

richtlijnen Minorregistratie, zie www.minors.tudelft.nl. 
2. De student mag als regel slechts één minor volgen. Indien de student een tweede 

minor wil volgen, beslist de examencommissie hierover. 
 
Artikel 19a – Aanmelding voor het Honours Programme Bachelor 
Studenten die in aanmerking willen komen voor deelname aan het Honours 
Programme Bachelor Industrieel Ontwerpen dragen zelf verantwoordelijkheid om zich 
daarvoor aan te melden. Aanmelden geschiedt volgens de richtlijnen op 
http://www.honours.io.tudelft.nl/. Zie ook bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling. 
 
 

Paragraaf 5 – Aanmelden en toelating tentamens, 
afronden practica 
 
Artikel 20 – Frequentie en tijdvakken van tentamens en afronden van practica 

1. Tot het afleggen van schriftelijke tentamens van de opleiding wordt twee maal per 
jaar de gelegenheid gegeven: 

 de eerste maal in week 10 van het kwartiel waarin het vak werd aangeboden, 
 de tweede maal in week 10 van het daaropvolgende kwartiel, en voor vakken in 

het 4e kwartiel in de herkansingsperiode in augustus. 
In afwijking van het in dit lid bepaalde kan de directeur onderwijs om 
onderwijskundige en/of organisatorische redenen bepalen, dat in week 5 van het 
kwartiel gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van schriftelijke tentamens. De 
betreffende studenten worden per mail en via Blackboard van een wijziging op de 
hoogte gesteld. 

2. Mondelinge tentamens worden op een door de examinator dan wel examinatoren, zo 
mogelijk na overleg met de student te bepalen tijdstip afgenomen. 

3. Tot het afronden van een practicum wordt één maal per jaar gelegenheid gegeven. 
De datum van het afronden wordt bekend gemaakt bij aanvang van het 
desbetreffende vak. Op (het totaal van) de practica bestaat een mogelijkheid tot 
aanvulling. Zie voor de uitwerking de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie, 
artikel 17. Een aanvulling wordt binnen 2 weken na het verstrijken van de 
nakijktermijn verstrekt en moet worden ingeleverd uiterlijk in week 10 van het 
kwartiel volgend op die waarin het practicum werd gegeven en voor practica in het 
4e kwartiel in de herkansingsperiode in augustus. 

4. Jaarlijks wordt een (voorlopig) tentamenrooster opgesteld. Uiterlijk voor het begin 
van elk semester van het studiejaar wordt het tentamenrooster bekend gemaakt. 
Tentamens worden in beginsel afgenomen op een werkdag. 

5. Tentamens van twee opeenvolgende opleidingsjaren van de bacheloropleiding 
mogen niet gelijktijdig worden afgenomen. 

6. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven hoeveel keer per studiejaar 
het kan worden afgelegd omdat het gaat over een vak dat niet door de opleiding zelf 
wordt verzorgd (b.v. vakken van een minor), is het daaromtrent bepaalde in de 
Onderwijs- en Examenregeling van de desbetreffende andere opleiding van 
toepassing. De examencommissie kan hierover een afwijkende beslissing nemen. 
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7. De examencommissie kan op basis van een individueel verzoek van een student in 
bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de frequentie en de 
tijdvakken dat tentamens kunnen worden afgelegd en practica kunnen worden 
afgerond.  
 
Artikel 20a – Aanmelden tentamens  

1. De aanmelding voor deelname aan een schriftelijk tentamen is verplicht en geschiedt 
door invoering van de gevraagde gegevens in het tentamenaanmeldsysteem, uiterlijk 
14 kalenderdagen (niet werkdagen) voor het tentamen.  

2. Na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn kan de student tot uiterlijk twee 
werkdagen voor het betreffende tentamen bij het centrale tentamenloket een 
verzoek tot inschrijven voor dat tentamen doen. Het verzoek wordt ingewilligd voor 
zover na afloop van genoemde termijn plaatsen in de geroosterde tentamenzaal of -
zalen beschikbaar zijn. De student ontvangt hierover uiterlijk een werkdag voor het 
betreffende tentamen bericht. 

3. Wanneer sprake is van overmacht waardoor de student zich niet voor het tentamen 
heeft kunnen aanmelden, kan de examencommissie de student alsnog toestaan aan 
het tentamen deel te nemen. 

4. Bij het binnengaan van de tentamenzaal geldt dat: 

 alleen studenten met een geldig identiteitsbewijs toegang krijgen tot het 
tentamen. Als identiteitsbewijs worden geaccepteerd een campuskaart, een 
paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. 

en 
 studenten alleen toegang krijgen tot het tentamen met een geldig tentamenticket 

en/of als zij voorkomen op de lijst van deelnemers. 
5. Indien de student zonder geldig tentamenbewijs aan een tentamen heeft 

deelgenomen, is het tentamenwerk niet geldig, wordt het niet beoordeeld en kan het 
niet leiden tot een resultaat. 

6. De student kan bij de examencommissie een met redenen omkleed verzoek indienen 
om het als ongeldig aangemerkte tentamenwerk geldig te laten verklaren en te laten 
beoordelen. 

7. De examencommissie willigt het verzoek slechts in indien er sprake is van bijzondere 
omstandigheden. 
 
Artikel 20b – Terugtrekking van tentamens 

1. Uiterlijk tot 14 werkdagen voordat het tentamen plaats vindt, kan men zich via het 
tentamenaanmeldsysteem van een tentamen terugtrekken. Na afloop van deze 
termijn kan de student zich terugtrekken van een tentamen bij het centrale 
tentamenloket tot uiterlijk 3 werkdagen voor het betreffende tentamen.   

2. Wanneer een student zich van een tentamen heeft teruggetrokken, dient deze zich 
voor een volgende gelegenheid opnieuw aan te melden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 20a. 
 
Artikel 21 – Volgorde tentamens 
Bij de volgorde van tentamens dient de student rekening te houden met het 
bepaalde over de volgorde van bachelorvakken in artikel 5 van de 
Uitvoeringsregeling. 
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Artikel 22 – Geldigheidsduur tentamens 
1. De geldigheidsduur van het eindcijfer van een vak is onbeperkt. De 

examencommissie kan echter een aanvullend of vervangend tentamen of practicum 
opleggen wanneer een resultaat voor een vak ouder is dan 6 jaar. 

2. Het cijfer van een summatieve toets van een vak is geldig gedurende het studiejaar 
dat de student het betreffende vak volgt. Behaalt een student geen voldoende 
eindcijfer voor een vak in het studiejaar dat hij ermee is gestart, dan vervallen in 
principe alle cijfers van summatieve toetsen van het betreffende vak die zijn behaald; 
zie ook lid 3. 

3. Als in enig studiejaar een of meer onderdelen van een vak naar het oordeel van de 
examinator naar inhoud en vorm niet is/zijn gewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar, dan wordt de geldigheidsduur van het resultaat van het betreffende 
onderdeel waarvoor een student in het voorgaande studiejaar een voldoende (ten 
minste 6,0 of V)2 heeft gehaald, verlengd tot het einde van dat studiejaar. De 

verlenging van de geldigheid vindt slechts één maal plaats.  
 
Artikel 23 – Vorm van de tentamens en de wijze van toetsen 

1. In de Uitvoeringsregeling, meer in het bijzonder in Course Base, wordt aangegeven 
op welke wijze de vakken en practica worden getoetst. 

2. Indien ten aanzien van een vak niet is aangegeven op welke wijze het wordt getoetst 
omdat de toetsing betrekking heeft op een (vak uit een) minor die niet door de 
opleiding zelf wordt verzorgd, is het daarover bepaalde in de Uitvoeringsregeling van 
de desbetreffende andere opleiding dan wel in Course Base van toepassing. 

3. Op een gemotiveerd verzoek van de student kan de examencommissie ten gunste 
van de student van het bepaalde in de leden 1 en 2 afwijken. 

4. De student moet zich tijdens een tentamen en bij de aanvang van practica kunnen 
identificeren. Zie ook artikel 16 lid 2 van de Regels & Richtlijnen van de 
Examencommissie. 

5. In de praktijk treedt normaliter de docent op als examinator. 
 
Artikel 24 – Mondelinge tentamens 

1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij de 
examinator anders heeft bepaald. 

2. Het afnemen van een mondeling tentamen geschiedt bij voorkeur door twee 
examinatoren. 

3. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie 
anders heeft bepaald. 

4. De examinator moet voor aanvang van een mondeling tentamen de student 
verzoeken zich te identificeren. 
 
Artikel 25 – Vaststelling en bekendmaking van het resultaat 

1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen het 
resultaat vast en reikt de student daarvan een schriftelijke verklaring uit. De 
examinator voert het resultaat uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van de zitting 

                                                 
2
 Zie ook de tweede bepaling in artikel 17.5a van de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie 

2014-2015. 
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in het cijferregistratiesysteem Osiris in. De onderwijsadministratie zorgt voor 
publicatie van het resultaat in Osiris binnen 20 werkdagen na afloop van de zitting. 
Het resultaat van het tentamen in het cijferregistratiesysteem wordt gedateerd op de 
datum van afname ervan. 

2. De examinator stelt het resultaat van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van de zitting vast en voert het 
resultaat zo snel mogelijk doch binnen die termijn in het cijferregistratiesysteem 
Osiris in. De onderwijsadministratie zorgt voor publicatie van het resultaat in Osiris 
binnen 20 werkdagen na afloop van de zitting. Het resultaat van het tentamen in het 
cijferregistratiesysteem wordt gedateerd op de datum van afname ervan. 

3. De examinator stelt het resultaat van een practicum zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 15 werkdagen na afronding van het practicum vast, mits het 
practicum op de daarvoor vastgestelde datum is afgerond, en voert het resultaat zo 
spoedig mogelijk doch binnen die termijn in het cijferregistratiesysteem Osiris in. De 
onderwijsadministratie zorgt voor publicatie van het resultaat in Osiris binnen 20 
werkdagen na afronding van het practicum. Het resultaat van het practicum in het 
cijferregistratiesysteem wordt gedateerd op de datum van afronding van het 
practicum. 
Ingeval binnen een vak opeenvolgende summatieve practica moeten worden gevolgd 
en de kennis opgedaan in een eerder gevolgde practicum van belang is voor het 
kunnen volgen van een volgend practicum, dan stelt de examinator het resultaat van 
het eerder gevolgde practicum vast voorafgaand aan het daaropvolgende practicum. 
Mocht dit praktisch niet mogelijk zijn, dan houdt de examinator tijdig een 
nabespreking over het eerder gevolgde practicum. 

4. Als voor een vak meerdere summatieve toetsen van toepassing zijn, dan wordt het 
resultaat van elke summatieve toets gedateerd op de datum van het doen of 
afronden van die toets. Voor het vaststellen, registreren en publiceren van het 
eindcijfer voor het betreffende vak gelden de termijnen zoals bepaald in dit artikel, 
waarbij de datum van het doen of afronden van de laatste van de summatieve 
toetsen bepalend is voor de datering van het eindcijfer in het 
cijferregistratiesysteem. 

5. Resultaten behaald in de herkansingsperiode in augustus worden bekend gemaakt 
uiterlijk op de laatste werkdag van de week volgend op de tentamenweek in 
augustus. 

6. Publicatie van een resultaat geschiedt te allen tijde met in achtneming van de privacy 
van de student. 

7. Indien de examinator door bijzondere omstandigheden niet in staat is een resultaat 
binnen 15 werkdagen vast te stellen, meldt hij dit met redenen omkleed aan de 
examencommissie, waarna de examinator de studenten en de onderwijsadministratie 
hiervan op de hoogte brengt. 

8. Bij het bekendmaken van het resultaat van een tentamen of practicum wordt de 
student gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 26 alsmede op de 
beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens. 

9. Een student, die tegen een beoordeling van een practicum in beroep gaat, dient de 
resultaten van het betreffende practicum in beheer van de examinator te laten dan 
wel direct na inzage aan de examinator te overhandigen. 
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Artikel 26 – Het inzagerecht 
1. Gedurende ten minste 20 werkdagen na bekendmaking van het resultaat van een 

schriftelijk tentamen of practicum krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn 
beoordeelde werk. Indien een student voornemens is beroep aan te tekenen tegen 
de beoordeling van zijn werk, wordt hem op zijn verzoek een kopie van zijn 
beoordeelde werk verstrekt. 

2. Gedurende de termijn genoemd in lid 1 kan elke belangstellende kennisnemen van 
de vragen en opdrachten van het 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 op ten minste 
twee van tevoren vastgestelde tijdstippen. 

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 een andere 
mogelijkheid geboden, binnen de in lid 1 genoemde termijn. Plaats en tijdstippen 
bedoeld in de eerste volzin worden tijdig bekend gemaakt. 
 
Artikel 27 – De nabespreking van tentamens en practicumresultaten 

1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het resultaat van een mondeling 
tentamen vindt op verzoek van de student dan wel op initiatief van de examinator 
een nabespreking plaats tussen de examinator en de student, waarin de gegeven 
beoordeling wordt gemotiveerd. 

2. Gedurende een termijn van 20 werkdagen na de bekendmaking van het resultaat 
kan de student die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd of het resultaat van een 
practicum heeft ingeleverd, 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. 

3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve nabespreking wordt 
georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen, 
wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende 
verzoek motiveert, of wanneer hij buiten zijn schuld verhinderd is geweest bij de 
collectieve bespreking aanwezig te zijn. 

4. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing, indien de 
examencommissie dan wel de examinator de student gelegenheid biedt om zijn 
uitwerkingen te vergelijken met modelantwoorden. 

5. De examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 2 en 3 wordt 
afgeweken. 
 
 

Paragraaf 6 – Studeren met een functiebeperking 
 
Artikel 28 – Aanpassingen ten behoeve van studenten met een functiebeperking 

1. Studenten met een functiebeperking komen op een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek in aanmerking voor aanpassingen in het onderwijs, de tentamens en de 
practica. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele 
functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een 
vak of het bachelorprogramma niet wijzigen. De te verlenen faciliteiten kunnen 
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bestaan uit een op de individuele situatie afgestemde vorm of duur van de 
tentamens en/of practica, of het ter beschikking stellen van praktische hulpmiddelen. 

2. Het verzoek genoemd in lid 1 wordt vergezeld van een geldige verklaring van een 
arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of 
NVO-geregistreerde deskundige. Zo mogelijk geeft deze verklaring een schatting van 
de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 

3. Verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen dienen te 
worden gericht aan de directeur onderwijs. Verzoeken over aanpassingen die het 
afnemen van tentamens en examens betreffen, dienen te worden gericht aan de 
examencommissie. De directeur onderwijs resp. de examencommissie delen 
besluiten over aanpassingen tijdig mee aan betrokkenen. 
 
 

Paragraaf 7 – Vrijstelling 
 
Artikel 29 – Vrijstelling 
De examencommissie kan zo nodig na advies van de desbetreffende examinator te 
hebben ingewonnen, vrijstelling verlenen van een (onderdeel van) een vak of 
practicum op grond van: 
a. een eerder met goed gevolg afgelegd tentamen, deeltentamen, toets of examen 

in het hoger onderwijs in Nederland of daarbuiten voor zover de inhoud en 
studielast daarvan overeenkomt met het tentamen, deeltentamen, toets of 
examen waarvoor vrijstelling wordt verzocht, of 

b. kennis en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs zijn opgedaan. 
Voor een het indienen van een verzoek tot vrijstelling wordt verwezen naar artikel 21 
van de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie. 
 
 

Paragraaf 8 – Examen 
 
Artikel 30 – Frequentie en tijdvakken van examens 
Er zijn maandelijks examenzittingen. De student kan zich voor een examen 
aanmelden zodra hij heeft voldaan aan de exameneisen en de bewijzen van de door 
hem behaalde onderwijseenheden door de studentenadministratie (SSC-O&S) in zijn 
lijst van studieresultaten zijn opgenomen. Zie verder artikel 12 van de Regels & 
Richtlijnen van de Examencommissie. 
 
 

Paragraaf 9 – Studiebegeleiding en (bindend) 
studieadvies  
 
Artikel 31 – Studieadvies in de propedeutische fase 

1. Aan iedere student wordt uiterlijk aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase door de directeur onderwijs een advies uitgebracht over 
de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. 
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2. De directeur onderwijs draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten die voor 
de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke 
studiewegen binnen of buiten de opleiding. Hij draagt tevens zorg voor een goede 
ondersteuning en begeleiding van studenten bij het maken van keuzes betreffende 
de studie.  
De directeur onderwijs geeft aan iedere student die voor het eerst staat 
ingeschreven in het eerste studiejaar van de opleiding: 

 een pre-advies in maart (positief, negatief dan wel twijfelachtig), 
 een studieadvies propedeutische fase begin augustus (positief, negatief dan wel 

twijfelachtig), 
en aan een student die voor het eerst staat ingeschreven in het eerste studiejaar van 
de opleiding en de norm volgens artikel 32 niet heeft gehaald:  
 een bindend studieadvies conform artikel 32 uiterlijk 30 september. 3 
 

Artikel 32 – Bindend studieadvies 
1. De student die aan het eind van het eerste studiejaar (laatste resultaatdatum 31 

augustus) minder dan 45 studiepunten behaald heeft, krijgt een negatief bindend 
studieadvies. De inschrijving van deze student wordt met ingang van de eerste van 
de maand volgend op de dagtekening van het besluit waarin dit advies staat 
vermeld, beëindigd, echter niet eerder dan met ingang van 1 september van het jaar 
volgend op het eerste studiejaar. 

2. Voor opleidingen die gezamenlijk met een andere instelling worden aangeboden, zal 
de norm in overleg met de betreffende instelling worden vastgesteld. 

3. De uitsluiting van de opleiding geldt gedurende de vier studiejaren na het studiejaar 
waarover het advies is uitgebracht. 

4. De 45 studiepunten zijn afkomstig uit de propedeutische fase van het programma 
van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven. 4 

5. In het geval aan de student vrijstellingen zijn verleend, mogen deze worden 
meegeteld voor de norm van 45 studiepunten als de activiteit op basis waarvan 
vrijstelling is verleend, heeft plaatsgevonden in hetzelfde academisch jaar als dat 
waarover het bindend studieadvies wordt gegeven. De vrijstellingen mogen niet 
worden meegeteld als de activiteit op basis waarvan vrijstelling is verleend, heeft 
plaatsgevonden voorafgaand aan het academisch jaar waarover het bindend 
studieadvies wordt gegeven. 

6. Indien de directeur onderwijs oordeelt dat een student op grond van persoonlijke 
omstandigheden de norm van 45 studiepunten niet heeft kunnen halen, verleent hij 
deze toestemming om in het volgende studiejaar de norm van 45 studiepunten uit de 
propedeutische fase van het programma van de opleiding waarvoor de student is 
ingeschreven te behalen, waarbij de reeds in het eerste studiejaar behaalde 

                                                 
3
 Indien de directeur onderwijs in staat is de uitslagen van de hertentamens eerder dan 31 augustus 

van het eerste studiejaar aan de studenten bekend de maken, kan hij een bindend studie advies 
eerder uitbrengen. In dat geval kan het studieadvies propedeutische fase begin augustus komen te 

vervallen. 
 
4
 Bij de bepaling van het aantal studiepunten worden studiepunten meegerekend van vakken die 

volledig zijn afgerond met een eindcijfer van ten minste 6,0; zie ook artikel 17 van de Regels & 
Richtlijnen van de Examencommissie (beoordeling).  
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studiepunten niet mogen worden meegerekend, dan wel de propedeutische fase van 
het programma volledig af te ronden. 

7. Indien de directeur onderwijs oordeelt dat inschrijving na 1 oktober in die mate heeft 
beïnvloed dat de norm van 45 studiepunten niet haalbaar was, verleent hij deze 
student toestemming om in het volgende studiejaar de norm van 45 studiepunten uit 
de propedeutische fase van het programma van de opleiding waarvoor de student is 
ingeschreven  te behalen, waarbij de reeds in het eerste studiejaar behaalde 
studiepunten niet mogen worden meegerekend, dan wel de propedeutische fase van 
het programma volledig af te ronden. 
 
Artikel 33 – Studievoortgangscontrole 

1. De onderwijsadministratie (SSC-O&S) draagt er zorg voor dat iedere student het 
door hem behaalde eindresultaat per vak via Osiris kan inzien en controleren. 

2. De resultaten van zowel de formatieve als summatieve (deel)toetsen worden door de 
examinator (via Osiris en/of Blackboard) bekend gemaakt. 
 
 

Paragraaf 10 – Strijdigheid, wijziging en bezwaar  
 
Artikel 34 – Strijdigheid met de regeling 
Indien een studiegids en/of overige publicaties die de opleiding raken, in strijd zijn 
met deze Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 of de daarbij behorende 
Uitvoeringsregeling gaat het bepaalde in deze regeling met inbegrip van de 
Uitvoeringsregeling voor. 
 
Artikel 35 – Wijziging regeling 

1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan bij afzonderlijk besluit 
vastgesteld. 

2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, 
tenzij de belangen van de studenten hierdoor redelijkerwijze niet worden geschaad. 

3. Wijzigingen kunnen niet ten nadele van de student van invloed zijn op enige 
beslissing die krachtens deze regeling door de examencommissie ten aanzien van 
een student is genomen. 
 
Artikel 36 – Overgangsregeling 

1. Indien de samenstelling van het programma inhoudelijk wijziging ondergaat dan wel 
indien deze regeling wordt gewijzigd, wordt door de decaan een overgangsregeling 
vastgesteld die wordt opgenomen in de Uitvoeringsregeling. 

2. In deze overgangsregeling worden in ieder geval opgenomen: 
a. een regeling omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van 

reeds behaalde resultaten, 
b. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. 

3. Het einde van de geldigheid van een overgangsregeling als bedoeld in het 
voorgaande lid wordt ten minste één jaar tevoren bekend gemaakt. 

4. Indien een vak uit een programma gaat vervallen, wordt na het laatste onderwijs in 
dit vak nog vier maal de gelegenheid geboden het tentamen in dit vak te doen, te 
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weten het tentamen aansluitend op het onderwijs, een herkansing in datzelfde 
studiejaar, en twee herkansingen in het daaropvolgende studiejaar. 

5. Indien een vak uit een programma wijzigt is artikel 22.3 van toepassing. 
6. Zie in het bijzonder de Uitvoeringsregeling, paragraaf 4 en 5, en de Regels en 

Richtlijnen van de Examencommissie, artikel 32. 
 
Artikel 37 – Bekendmaking 

1. De decaan zorgt voor een passende bekendmaking van deze regeling en de daarbij 
behorende Uitvoeringsregeling alsmede van de eventuele wijziging ervan. 

2. De Onderwijs- en Examenregeling en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling 
worden in ieder geval geplaatst op de website van de faculteit. Daarnaast wordt de 
regelgeving integraal opgenomen in de studiegids. 
 
Artikel 38 – Niet voorziene situaties 
Indien deze Onderwijs- en Examenregeling niet in een situatie voorzien, neemt de 
directeur onderwijs een besluit zoveel mogelijk in overeenstemming met het in deze 
regeling bepaalde. 
 
Artikel 39 – Bezwaar tegen besluit 
Tegen een beslissing van de directeur onderwijs over een verzoek van een student in 
het kader van deze Onderwijs- en Examenregeling staat gedurende 2 weken nadat 
deze beslissing aan de betrokken student is bekend gemaakt, bezwaar open bij de 
decaan van de Faculteit Industrieel Ontwerpen. De directeur onderwijs vermeldt deze 
beroepsmogelijkheid bij zijn beslissing. 
 
 

Paragraaf 11 – Inwerkingtreding 
 
Artikel 40 – Inwerkingtreding 

1. Deze Onderwijs- en Examenregeling treedt in werking op de eerste dag van het 
academische jaar 2014-2015. 

2. Deze Onderwijs- en Examenregeling is vastgesteld door de decaan van de Faculteit 
Industrieel Ontwerpen op 15 augustus 2014. 
 
 

 



Uitvoeringsregeling bij de OER 2014-2015 

 22  |  Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen 

 

Uitvoeringsregeling bij de OER 
2014-2015 
 



Uitvoeringsregeling bij de OER 2014-2015 

 23  |  Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen 

 

Paragraaf 1 – Algemeen 
 
Artikel 1 – De bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen (IO) 
De bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen is een driejarige opleiding die bestaat uit 
een majorprogramma met een omvang van 150 studiepunten (EC) dat door de 
faculteit is vastgesteld en een minor van 30 studiepunten (EC) die door de student 
kan worden gekozen. Zie artikel 6 t/m 8. Het driejarige programma dat hiermee 
wordt beschreven, geldt voor studenten van cohort 2007 en volgende cohorten. 
 
 

Paragraaf 2 – Samenstelling van het programma 
 
Artikel 2 –  Samenstelling van het programma van de propedeutische fase 
 

Semester 1 Alle vakken hebben een omvang van 7,5 EC 

vakcode vaktitel taal5 toetsing6 

IO1011 PO1-Introductie IO Nederlands  

IO1020-12 Mens en Product Nederlands  

IO1032 Product in werking Nederlands  

IO1042 Design and Experience Engels  

    

Semester 2 Alle vakken hebben een omvang van 7,5 EC 

vakcode vaktitel taal5 toetsing6 

IO1051 PO2-Concept Design Nederlands  

IO1061 Business, Cultuur en Techniek Nederlands  

IO1071 Construeren Nederlands  

IO1082 Research and Design Engels  

 
Artikel 3 – Samenstelling van het programma van het tweede jaar 
 

Semester 1 Alle vakken hebben een omvang van 7,5 EC 

vakcode vaktitel taal5 toetsing6 

IO2011 PO3-Fuzzy Front End  Engels  

IO2022 Product en Beweging  Nederlands  

IO2031 Strategic Product Innovation  Engels  

IO2041 Industriële Productie  Nederlands  

    

Semester 2 Alle vakken hebben een omvang van 7,5 EC 

vakcode vaktitel taal5 toetsing6 

IO2051 PO4-Materialiseren+Uitwerken  Nederlands  

IO2061 Interaction and Electronics  Engels  

IO2071 Technische Product Optimalisatie  Nederlands  

IO2081 Modelling Engels  

 
                                                 
5 De taal van lesmateriaal kan afwijken van de aangeduide taal, zie Course Base. 
6 In Course Base wordt aangegeven op welke wijze de vakken worden getoetst. 
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Artikel 4 – Samenstelling van het programma van het derde jaar 
 

Semester 1  

vakcode vaktitel  toetsing7 

-Mi- Minor (programmaonderdeel, bestaande uit meerdere vakken, totale omvang 30 EC) 

    

Semester 2  

vakcode vaktitel  taal5 (noot p 23) toetsing6 (zie voetnoot pagina 23) 

 Twee van de onderstaande zeven keuzevakken (elk met een omvang van 7,5 EC) 

IO3010 Cross Media Interaction Design  Engels  

IO3020 Design and Cultural Impact  Engels  

IO3030 Design Visualisation  Engels  

IO3040 Software  Engels  

IO3050 Mechatronics  Engels  

IO3060 Creating in Project Teams  Engels  

IO3045 Video for Designers Engels  

IO3075 Towards Circular Product Design Engels  

IO3085 Ontwerpdidaktiek *) Nederlands  

 Afsluitend vak (omvang 15 EC) 

IO3900 Bachelor Final Project **) Engels  
  

*) Voor studenten in bezit van hun P-diploma en PO3; selectie i.v.m. beschikbaarheid plaatsen. 

**) Dit vak wordt ook aangeboden in kwartiel 1 van semester 1, zie de Studiegids. 

 
Artikel 4a – Vervangend keuzevak cf. artikel 11.4 van de Uitvoeringsregeling 
 

vakcode vaktitel  taal5 (noot p 23) toetsing6 (zie voetnoot pagina 23) 

 Keuzevak (met een omvang van 7,5 EC) 

IO3080 Research Engels  

 
Artikel 5 – Volgorde van de bachelorvakken 

1. Voor studenten van cohort 2014 en later geldt dat met het Bachelor Final Project 
(BEP, IO3900) kan worden gestart wanneer 60 studiepunten van het programma van 
de propedeutische fase en ten minste 52,5 studiepunten van het programma van het 
tweede jaar zijn behaald en dat de student zich minstens in het tweede semester van 
het programma van het derde jaar bevindt. Deze studenten wordt niet toegestaan 
het Bachelor Final Project te volgen in het eerste kwartiel van het programma van 
het derde jaar. 

2. Voor studenten van cohort 2013 en eerder geldt, dat met het Bachelor Final Project 
(BEP, IO3900) kan worden gestart wanneer in totaal ten minste 135 studiepunten 
van het programma zijn behaald waaronder 60 studiepunten van het programma van 
de propedeutische fase. Het in dit lid bepaalde geldt tot 1 januari 2016, daarna 
treedt ook voor deze studenten het bepaalde in lid 1 in werking. 
 
 
 
 

                                                 
7 Zie de Minorgids 2013-2014 respectievelijk Course Base. 
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Paragraaf 3 – De minors 
 
Artikel 6 – De minor 

1. Alle studenten van cohort 2007 en later volgen een minor in de bacheloropleiding. 
De minor vormt een samenhangend geheel van bachelorvakken met een omvang 
van 30 studiepunten (EC). De minor is bedoeld ter verbreding of verdieping van de 
bacheloropleiding of als schakelminor naar een niet op de bachelor IO aansluitende 
masteropleiding. 

2. Alle door de TU Delft aangeboden minors, inclusief schakelminors, worden 
geaccepteerd binnen de bacheloropleiding IO, met uitzondering van een minor van 
een willekeurige opleiding die ook kan worden gedaan binnen de opleiding IO, b.v. 
de minor Study Abroad of de Minor WorkPlacement; in dat geval wordt alleen het 
volgen van de IO-minor gehonoreerd. 

3. De minor valt nominaal in het 5e semester van de bacheloropleiding. Algemeen 
worden de studenten verondersteld op het niveau van eind tweede studiejaar te zijn 
als ze met een minor starten. De minor kent geen ingangseisen, maar een bepaalde 
mate van voorkennis kan worden verwacht. Het is aan de student om deze 
voorkennis te verkrijgen. 

4. Mastervakken worden in een door de TU Delft verzorgde minor (ook in de vrije 
minor) niet toegestaan. Evenmin kunnen minorvakken meegenomen worden naar de 
keuzeruimte van een masteropleiding. 
 
Artikel 7 – Minors van de faculteit IO 
De faculteit biedt in het studiejaar 2014-2015 bij voldoende deelname de volgende 
minors aan (zie voor een beschrijving de Minorgids 2014-2015 op 
http://www.minors.tudelft.nl/): 
 

code Titel 

IO-Mi-073-14 Minor Sustainable Design Engineering 

IO-Mi-075-14 Minor Study Abroad IO 

IO-Mi-076-14 Minor Work Placement IO 

IO-Mi-124-14 Minor Interactive Environment 

IO-Mi-135-14 Minor Advanced Prototyping 

IO-Mi-165-14 Minor Automotive Design 

 
Artikel 8 – De vrije minor 

1. De student kan zelf een ‘vrije’ minor samenstellen die bestaat uit vakken van de 
eigen en andere faculteiten of (internationale) universiteiten. Deze minor moet van 
academisch niveau zijn en interne samenhang vertonen. Het minorpakket dient 
globaal van derdejaars niveau te zijn. 

2. De student die een vrije minor wenst te doen, legt een goed gemotiveerd voorstel 
ter goedkeuring voor aan de examencommissie, niet later dan twee maanden voor 
de start van die vrije minor. 
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Paragraaf 4 – Overgangsregeling 
 
Artikel 9 – Overgangsregeling voor studenten van cohort 2000 tot en met 2006 

1. Inschaling: Alle studenten van cohort 2000 t/m 2006 zijn ingeschaald in het nieuwe 
bachelorprogramma 2007. Deze studenten hebben een overzicht gekregen van de 
vakken, behaald in het bachelorprogramma 2000 en een overzicht van vakken, te 
behalen in het bachelorprogramma 2007. 

2. Keuzevakken: Studenten die zijn ingeschaald in het nieuwe bachelorprogramma 2007 
kunnen keuzevakken doen gespreid over het studiejaar. Daarvoor komen de 
volgende vakken in aanmerking: 
 bachelor keuzevakken aangeboden door IO, 
 (keuze)vakken bij andere faculteiten, 

 (keuze)vakken aan andere universiteiten in Nederland en in het buitenland, 
 de masterkeuzevakken Industrial Design Engineering (IDE): ID550x, ID553x, 

ID554x, ID555x, ID557x en ID558x (alle in overleg met de vakcoördinator). 
3. Per 1 september 2013 is op ingeschaalde studenten de Harde Knip van toepassing, 

zie paragraaf 5, artikel 10.2b van de Uitvoeringsregeling. Zie ook artikel 32b.4 van de 
Regels & Richtlijnen van de Examencommissie. 

 

Paragraaf 5 – Toelatingsvoorwaarden tot de master 
 

Artikel 10 – De regeling Harde Knip 
1. Vanaf 1 september 2010 geldt voor alle opleidingen van de TU Delft de ‘bachelor-

voor-master’ regel, ook de regeling ‘Harde Knip’ genoemd. De Harde Knip-regeling 
houdt in, dat een student pas toegelaten wordt tot een van de masteropleidingen 
Industrial Design Engineering (IPD, DfI of SPD), als de student de bacheloropleiding 
Industrieel Ontwerpen heeft afgerond. ‘Hard’ wil zeggen dat er geen marge is: de 
bacheloropleiding moet volledig zijn afgerond.  
In studiejaar 2014-2015 geldt dat de Harde Knip van toepassing is op alle 
bachelorstudenten, inclusief studenten die zijn ingeschaald in het nieuwe 
bachelorprogramma 2007 (studenten van cohorten 2006 en eerder) en studenten die 
een schakelprogramma volgen. 

2. Op studenten die vallen onder de Harde Knip is het bepaalde in artikel 11 en 12 van 
toepassing. 
 

Artikel 11 – Uitvoeringsregeling Harde Knip bij de faculteit Industrieel Ontwerpen.  
1. Uitgangspunt 1 – De algemene regel, de peildatum. 

a. Op de eerste dag van het academische jaar 2014-2015 krijgt alleen die student 
toestemming om te starten met een van de master programma’s van de faculteit, 
van wie op de laatste dag van het academische jaar 2013-2014 (peildatum 31 
augustus 2014) aantoonbaar in de administratie is vastgesteld, dat hij de 
bacheloropleiding heeft afgerond. 

b. Op de eerste dag van het 2e semester van academisch jaar 2014-2015 krijgt 
alleen die student toestemming om te starten met een van de master 
programma’s van de faculteit, van wie op de laatste dag van het 1e semester van 
het jaar 2014-2015 (peildatum 1 februari 2015) aantoonbaar in de administratie 
is vastgesteld, dat hij de bacheloropleiding heeft afgerond. 
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c. Het gestelde in dit lid betekent in de praktijk, dat de student de vereiste 
resultaten aan het eind van kwartiel 4 van jaar 2013-2014 (lid a) respectievelijk 
kwartiel 1 van jaar 2014-2015 (lid b) dient te hebben behaald.  
 

2. Uitgangspunt 2 – De nominaal studerende student. 
Een voldoende resultaat voor een eventuele aanvulling voor het Bachelor Final 
Project (BEP, IO3900) van kwartiel 4 wordt nog meegenomen in de beoordeling of 
de bacheloropleiding op de peildatum is afgerond; hierdoor wordt de studie van een 
nominaal studerende student door de Harde Knip-regeling niet vertraagd. 
 

3. Uitgangspunt 3 – Afronding van het bachelorprogramma. 
Een student die met de toetsen in de tentamenperiode van augustus 2014 (met het 
oog op de mastertoelating per september 2014) respectievelijk januari 2015 
(mastertoelating per februari 2015) de laatste vaste bachelorvakken8 afrondt, mag 

omwille van de regeling Harde Knip in beginsel geen half jaar extra vertraging 
oplopen.  
Om dit om deze reden zoveel mogelijk te voorkomen, verplicht de faculteit zich in te 
spannen om de betreffende toetsen versneld na te kijken. De betreffende student 
krijgt in dat geval voorwaardelijk toelating tot het masterprogramma van zijn keus. 
Vervolgens geldt: 

 mochten de resultaten van de betreffende toetsen voldoende zijn, dan wordt de 
voorwaardelijke toelating omgezet in een definitieve toelating;  

 mochten de resultaten van de betreffende toetsen onvoldoende zijn of slaagt de 
faculteit er in alle redelijkheid niet in de betreffende toetsen versneld na te kijken, 
dan wordt de voorwaardelijke mastertoelating ingetrokken.  
 

4. Uitgangspunt 4 – De bijna nominaal studerende student. 
Een student die bijna nominaal9 studeert, mag omwille van de regeling Harde Knip in 
beginsel niet meer dan een half jaar vertraging oplopen.  
Om dit om deze reden zoveel mogelijk te voorkomen, geldt voor deze student het 
volgende: 

 voor zover het één vast bachelorvak (zie voetnoot 7) van kwartiel 1, 2 of 4 
betreft, geldt het bepaalde in lid 3 van dit artikel; 

 voor zover het één bachelor keuzevak betreft van kwartiel 3, krijgt de betreffende 
student in het daaropvolgende kwartiel 1 de mogelijkheid om een vervangend 
keuzevak te volgen dat in de plaats komt van het gemiste keuzevak. Het 
vervangende keuzevak betreft het vak IO3080 ‘Research’. In dit geval is de 
student zelf verantwoordelijk om de examencommissie voor de deadline voor 
aanmelden van vakken (zie OER, artikel 12) te verzoeken het vervangende 
keuzevak in zijn programma te mogen opnemen in plaats van het gemiste 

                                                 
8 Vaste BSC-vakken betreffen de vakken van de major: de vakken van het 1e jaar, die van het 2e jaar 

en de bachelor-keuzevakken en het Bachelor Eindproject van het 3e jaar. Zij betreffen dus niet de 
vakken binnen een minor. 

 
9 Een bijna nominaal studerende bachelorstudent is een student die in studiejaar 201X/201X+1 van 
cohort 201X-3 is en slechts één (1) vak van het bachelorprogramma mist (dus: een student van cohort 

2008 in studiejaar 2011/2012, een student van cohort 2009 in studiejaar 2012/2013, etc.). 
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keuzevak. Een dergelijk verzoek gaat vergezeld van een overzicht van behaalde 
studieresultaten en de studieplanning. 

 
Artikel 12 – Overige bepalingen Uitvoeringsregeling Harde Knip bij de faculteit 
Industrieel Ontwerpen.  

1. Bij de toepassing van de Harde-Knipregeling en toelating tot de masteropleiding 
wordt geen uitzondering gemaakt voor een student die op basis van bestuurs- of 
commissiemaanden studievertraging oploopt. 

2. Voor een student voor wie de Harde Knip van toepassing is geldt, dat 
masterkeuzevakken die zijn behaald voorafgaand aan de masteropleiding, per 
1 september 2010 niet meer mogen worden meegenomen naar het 
masterprogramma. Resultaten voor deze vakken kunnen ook niet leiden tot 
vrijstellingen in het masterprogramma. Deze keuzevakken mogen wel als extra 
vakken worden opgevoerd bij het bachelorprogramma en kunnen als zo danig 
worden opgenomen in het supplement bij het bachelordiploma. 
 
 

Paragraaf 6 – Inwerkingtreding 
 
Artikel 13 – Inwerkingtreding 

1. Deze Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en Examenregeling treedt in werking op 
de eerste dag van het academische jaar 2014-2015. 

2. Deze Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en Examenregeling is vastgesteld door de 
decaan van de Faculteit Industrieel Ontwerpen op 15 augustus 2014.  
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Bijlage 1 – Honours Programme Bachelor Industrieel 
Ontwerpen 
 
Voor studenten Industrieel Ontwerpen van cohort 2011 en volgende die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen, staat het Honours Programme Bachelor Industrieel 
Ontwerpen open. De omvang van dit programma is ten minste 20 EC die bovenop de 
180 EC van het reguliere bachelorprogramma Industrieel Ontwerpen komen. Het 
Honours Programme wordt gevolgd in het tweede en derde jaar van het reguliere 
bachelorprogramma en wordt binnen de looptijd daarvan afgerond. 
Zie artikel 11a van de Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 bij de 
bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen voor de algemene bepalingen met 
betrekking tot het Honours Programme Bachelor Industrieel Ontwerpen. 
 
Toelatingsvoorwaarden 
1. Studenten kunnen worden toegelaten tot het Honours Programme Bachelor 

Industrieel Ontwerpen onder de voorwaarden, dat zij de propedeutische fase van 
het programma Industrieel Ontwerpen in één jaar hebben behaald en dat voor de 
vakken van de propedeutische fase een gewogen gemiddeld cijfer van ten minste 
7,5 is behaald.  

2. De directeur onderwijs kan uitzonderingen maken op deze specifieke 
toelatingsvoorwaarden. 

 
Samenstelling van het Honours Programme Bachelor Industrieel Ontwerpen 
Het Honours Programme Industrieel Ontwerpen bestaat uit de volgende onderdelen, 
samen ten minste 20 EC: 

 Een interfacultair deel, TU breed aangeboden: ten minste 5 EC (zie artikel 11a 
van de OER).  

 Een facultair deel, specifiek voor Industrieel Ontwerpen: ten minste 15 EC. Deze 
studiepunten worden behaald door speciale, verdiepende modules af te ronden. 
Deze modules worden aangeboden tijdens het volgen van de reguliere tweede- 
en derdejaarsvakken en nader te bepalen keuzevakken en minors. Omvang per 
module: 2,5 EC. Zie www.honours.io.tudelft.nl. 

 
Aanmelding, uitvoering en begeleiding 
1. Studenten die in aanmerking willen komen voor deelname aan het Honours 

Programme Bachelor Industrieel Ontwerpen dragen zelf verantwoordelijkheid om 
zich daarvoor aan te melden. Aanmelden geschiedt volgens de richtlijnen op 
http://www.honours.io.tudelft.nl. De faculteit houdt rekening met het gegeven, 
dat resultaten van herkansingen in augustus mede kunnen bepalen of studenten 
hun propedeutische fase in één jaar behalen en/of studenten hun propedeutische 
fase in één jaar behalen met het vereiste gemiddelde cijfer van ten minste 7,5. 

2. Uitvoering van het door de directeur onderwijs goedgekeurde facultaire deel van 
het Honours Programme geschiedt volgens de betreffende module-manuals en 
onder verantwoordelijkheid van de coördinatoren van de vakken waartoe de 
modules behoren. Studenten dienen de aangeboden modules te volgen 
gelijktijdig met het volgen de vakken waartoe de modules behoren. 
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3. Studenten die zijn toegelaten tot het Honours Programme krijgen een 
mentor/coach toegewezen. Een van de taken van de mentor/coach is het 
bewaken en begeleiden van de voortgang binnen het programma en de opleiding. 

4. Indien een student zich na toelating bij nader inzien wil terugtrekken voor 
(vakken van) het Honours Programme, dient hij dit onverwijld te melden bij zijn 
mentor/coach en op examencommissie-io@tudelft.nl. 

 
Slaagregeling  
Om te slagen voor het Honours Programme Bachelor dienen alle vakken en modules 
te worden afgerond met een cijfer 6,0 of hoger of met een V (voldoende) binnen de 
looptijd van het reguliere bachelorprogramma.  
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Paragraaf 1 – Algemeen 
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied 

1. Deze Regels en Richtlijnen zijn van toepassing op de Bacheloropleiding Industrieel 
Ontwerpen (IO) van de Technische Universiteit Delft, hierna te noemen de opleiding. 

2. Vragen en verzoeken ten aanzien van het bepaalde in deze regels en richtlijnen 
kunnen worden gericht aan: examencommissie-io@tudelft.nl.  
 
Artikel 2 – Begripsomschrijving 
De begripsbepalingen, zoals neergelegd in artikel 1.1 WHW en artikel 2 Onderwijs- 
en Examenregeling Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen (IO) 2014-2015, hierna 
te noemen OER BSc IO, zijn van toepassing. 
 
Artikel 3 – Werkwijze van de examencommissie 

1. De examencommissie vergadert in beginsel vier maal per jaar. 
2. De examencommissie kan bepaalde nauw omschreven taken mandateren. 
3. De kleine examencommissie, bestaande uit de voorzitter en een lid van de 

examencommissie, is belast met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken 
van de examencommissie. De kleine examencommissie vergadert in beginsel 
tweemaal per maand met uitzondering van de onderwijsvrije periodes. 

4. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
5. Indien een student een verzoek of klacht bij de examencommissie indient, waarbij 

een examinator is betrokken die lid is van de examencommissie, neemt dit lid van de 
examencommissie geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht en 
verlaat daartoe tijdelijk de vergadering. 

6. Van het besprokene ter vergadering wordt een verslag gemaakt. 
7. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden over 

het afgelopen studiejaar en verstrekt dit verslag aan de decaan. 
 
Artikel 4 – Besluiten van de examencommissie 

1. De examencommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen. 
2. Staken de stemmen, dan geeft de stem van de voorzitter van de examencommissie 

de doorslag, tenzij het een schriftelijke stemming betreft. 
3. Staken de stemmen bij een schriftelijke stemming, dan vindt eenmaal herstemming 

plaats; staken de stemmen weer, dan is het voorstel waarover wordt gestemd, 
verworpen. 
 
Artikel 5 – Commissies ad hoc en externe examinatoren 

1. De examencommissie wijst examinatoren aan.  
2. Leden van de wetenschappelijke staf die verantwoordelijk zijn voor een bepaald 

onderdeel van de opleiding, zijn examinator voor dat deel van de opleiding. 
3. De examencommissie kan deskundigen van buiten de instelling als examinator 

aanwijzen. Een dergelijke aanwijzing geschiedt voor een periode van ten hoogste 2 
jaar met de mogelijkheid deze periode steeds voor ten hoogste 2 jaar te verlengen. 

4. De examencommissie kan commissies ad hoc instellen. 
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Artikel 6 – Maatstaven 
De examencommissie respectievelijk examinator neemt bij zijn beslissingen de 
volgende maatstaven tot richtsnoer en weegt bij strijdigheid het belang van hanteren 
van de ene maatstaf tegen dat van de andere af: 
a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van het examen of 

examenonderdeel; 
b. doelmatigheid, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om: 

 studievertraging voor studenten die goede voortgang met de studie maken, te 
beperken, 

 de student te bewegen de studie in de opleiding af te breken met zo min 
mogelijk tijdverlies wanneer het voltooien van de opleiding binnen een 
redelijke inschrijvingsduur onwaarschijnlijk is geworden; 

c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil 
nemen; 

d. mildheid ten opzichte van de student die door omstandigheden buiten zijn schuld 
in de voortgang van de studie vertraging ondervindt of heeft ondervonden. 

 

Artikel 7 – Taal 
1. Het verzoek aan de examencommissie van een student, genoemd in artikel 9 lid 3 

OER BSc IO, om een of meer onderdelen van een tentamen of examen in een andere 
taal te mogen afleggen, dient gemotiveerd te zijn. 

2. Alvorens een besluit te nemen wint de examencommissie het advies van de 
desbetreffende examinator(en) met betrekking tot het verzoek in. 
 

Artikel 8 – Fraude10 

1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een student dat ertoe leidt 
dat het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden van die student of van een andere student geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk wordt gemaakt. Onder fraude wordt ook begrepen het plegen van enige 
vorm van plagiaat, waaronder hier worden verstaan alle gevallen waarin wordt 
gesuggereerd dat het gaat om eigen werk terwijl dat niet het geval is. 

2. Wanneer sprake is van een vermoeden van fraude door een student, dan wordt dit 
behandeld door de examencommissie van de opleiding waarvoor de student is 
ingeschreven. Als een examencommissie een vermoeden van fraude ontvangt over 
een student die voor een andere opleiding is ingeschreven, dan stuurt zij dit 
onverwijld door naar de examencommissie van die andere opleiding. 

3. Wanneer sprake is van een vermoeden van fraude bij groepswerk waaraan 
studenten van verschillende opleidingen deelnemen, spreken de betrokken 
examencommissies met elkaar af welke examencommissie de klacht behandelt. De 
behandelende examencommissie stelt de andere examencommissies van de uitkomst 
op de hoogte. 

4. Wanneer tijdens het afleggen van een tentamen fraude wordt vermoed, wordt dit 
door de examinator of surveillant terstond aan de student meegedeeld en wordt dit 
zo spoedig mogelijk schriftelijk in een proces-verbaal vastgelegd. De examinator of 
de surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken ter beschikking te 
stellen. Een weigering hiertoe van de student wordt in het proces-verbaal vermeld. 

                                                 
10 Zie ook www.io.tudelft.nl/fraude 

http://www.io.tudelft.nl/fraude
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Het proces-verbaal en eventuele bewijsstukken worden onverwijld bij de 
examencommissie ingediend. 

5. Wanneer anders dan tijdens het afleggen van een tentamen fraude van een student 
wordt vermoed, wordt dit zo spoedig mogelijk door de examinator schriftelijk in een 
proces-verbaal vastgelegd. Het proces-verbaal en eventuele bewijsstukken worden 
onverwijld bij de examencommissie ingediend. 

6. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid een schriftelijk commentaar 
bij het proces-verbaal van de examinator of surveillant te voegen. 

7. De examencommissie neemt een besluit over de fraude en kan de student 
afhankelijk van de ernst van de fraude, herhaalde fraude daaronder begrepen, de 
volgende sancties opleggen: 
a. berisping; 
b. de beslissing dat voor de student geen uitslag van het betreffende tentamen- of 

practicumwerk wordt vastgesteld; 
c. uitsluiting van het betreffende tentamen of practicum voor ten hoogste één jaar; 
d. uitsluiting van een of meer tentamenperioden voor ten hoogste één jaar; 
e. een combinatie van bovenstaande maatregelen. 
Wanneer sprake is van ernstige fraude kan de examencommissie besluiten het 
college van bestuur voor te stellen de inschrijving van de student voor de opleiding 
definitief te beëindigen. 

8. De examencommissie neemt pas een besluit als in lid 5 genoemd nadat zij de 
student in de gelegenheid heeft gesteld te worden gehoord. Het horen kan 
achterwege blijven als de examencommissie heeft vastgesteld dat er van fraude 
geen sprake is. 
 
Artikel 9 – Termijnen 
De examencommissie beslist over een verzoek van een student binnen 40 werkdagen 
na ontvangst van het verzoek of, indien het verzoek is ingediend tijdens een 
academische vakantie dan wel binnen een periode van drie weken voorafgaande aan 
een academische vakantie, binnen 40 werkdagen na afloop van die vakantie. De 
examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Van 
de verdaging wordt, voor de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn, 
schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 
 
 

Paragraaf 2 – Examen, aanmelding en voordracht 
 
Artikel 10 – Aanmelden tentamens  
Voor het aanmelden voor deelname aan vakken en practica wordt verwezen naar 
artikel 20a van de Bachelor Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015. 
 
Artikel 11 – Aanmelden practica 
Voor het aanmelden voor deelname aan vakken en practica wordt verwezen naar de 
artikelen 12 t/m 19 van de Bachelor Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-
2015. 
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Artikel 12 – Aanmelden examen en aanvragen getuigschrift  
1. De aanmelding voor een examen en daarmee het aanvragen van een getuigschrift 

dient uiterlijk 20 werkdagen voor de dag waarop de examenzitting wordt gehouden, 
te geschieden bij de onderwijsadministratie. 

2. De student moet het definitieve programma waarover hij wil worden geëxamineerd 
(examenprogramma) uiterlijk op de dag waarop de in lid 1 genoemde termijn aan-
vangt, bij de onderwijsadministratie indienen.  

3. Uiterlijk 5 werkdagen voor de dag waarop de examenzitting wordt gehouden, moet 
aan alle verplichtingen zijn voldaan en moeten alle resultaten bij de 
onderwijsadministratie bekend zijn. 

4. Aanmelding voor het bachelorexamen vindt plaats door het invullen van het 
examenaanvraagformulier (beschikbaar via de Studentenportal Industrieel 
Ontwerpen) en inlevering daarvan bij het Servicepunt IO.  

5. De student van wie de onderwijsadministratie heeft vastgesteld dat deze aan alle 
verplichtingen voor het examen heeft voldaan, kan door de onderwijsadministratie 
voor het examen worden voorgedragen. De onderwijsadministratie stelt de student 
van haar voornemen tot voordragen voor het examen in kennis. De student heeft de 
mogelijkheid te verzoeken nog niet voor het examen voorgedragen te worden, 
omdat hij nog een resultaat wenst te verbeteren of zijn programma wenst aan te 
vullen. In dat geval krijgt de student daartoe gedurende het lopende studiejaar nog 
de gelegenheid. 
 
Artikel 13 – Terugtrekking/afwezigheid van examens 

1. Het terugtrekken van een examen kan tot uiterlijk de dag waarop de examenzitting 
wordt gehouden, geschieden bij de onderwijsadministratie. 

2. Wanneer een student zich van een examen heeft teruggetrokken, dient deze zich 
voor een volgende gelegenheid opnieuw aan te melden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 12. 
 
 

Paragraaf 3 – Tentamens, toetsing 
 
Artikel 14 – Afnemen schriftelijk/mondeling tentamen 

1. Wanneer hetzelfde tentamen, al dan niet tegelijkertijd, door meer dan een 
examinator wordt afgenomen en de resultaten daarvan eveneens door meer dan een 
examinator worden beoordeeld, vindt deze beoordeling plaats aan de hand van 
daartoe tevoren vastgestelde (gelijkluidende) normen op de wijze zoals in artikel 17 
is bepaald. Zo nodig wijst de examencommissie een voor het examineren 
eerstverantwoordelijke examinator aan. In de praktijk treedt normaliter de docent op 
als examinator. 

2. De examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat een student een 
schriftelijk tentamen in een andere vorm doet. Het verzoek daartoe dient met 
redenen omkleed te zijn. 

3. Het afnemen van een mondeling tentamen geschiedt bij voorkeur door twee 
examinatoren. 

4. De controle van de inschrijving als student bij het doen van een tentamen geschiedt 
door of namens de examencommissie. 
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Artikel 15 – Vragen en opgaven 

1. De vragen en opgaven van een tentamen of examenonderdeel gaan de tevoren 
bekend gemaakte bronnen waaraan de stof is ontleend, niet te buiten. Deze bronnen 
worden voor de aanvang van het onderwijs dat op het tentamen voorbereidt, in 
hoofdzaak bekend gemaakt. Uiterlijk een maand voor het afnemen van het tentamen 
wordt de precieze omvang van de stof definitief bekend gemaakt. 

2. De vragen en opgaven van het tentamen of examenonderdeel zijn zo evenwichtig 
mogelijk gespreid over de te bestuderen stof. 

3. Het tentamen of examenonderdeel representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en 
vorm. 

4. De vragen en opgaven zijn duidelijk en ondubbelzinnig. Ook de aanwijzingen met 
betrekking tot de waardering van de vragen en opgaven zijn duidelijk en 
ondubbelzinnig en deze zijn zodanig gesteld dat de student kan weten hoe uitvoerig 
en gedetailleerd de antwoorden moeten zijn. 

5. Vanaf de start van het vak stelt de examinator de studenten in de gelegenheid 
kennis te nemen van voorbeelden van representatieve tentamenvragen en 
beantwoording en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden of zal plaatsvinden. 

6. De duur van het tentamen is zodanig dat de student, naar redelijke maatstaven 
gemeten, voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden. 
 
Artikel 16 – Orde tijdens tentamens 

1. De examinator draagt er zorg voor dat ten behoeve van een schriftelijk tentamen 
surveillanten worden aangewezen die namens en onder verantwoordelijkheid van de 
examencommissie erop toezien dat de tentaminering in goed orde verloopt. De 
surveillant neemt daarbij de "Richtlijnen voor het surveilleren bij tentamens", die in 
de tentamenzaal aanwezig zijn, in acht. 

2. De student is verplicht zich op verzoek van of namens de examencommissie te 
identificeren met de campuscard of een geldig legitimatiebewijs (paspoort, 
identiteitsbewijs of rijbewijs). 

3. Aanwijzingen van de examencommissie, de examinator of de surveillant die voor de 
aanvang van het tentamen zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen die tijdens het 
tentamen en onmiddellijk na afloop daarvan worden gegeven, dienen door de 
student te worden opgevolgd. 

4. Een student die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het tweede en derde 
lid kan door de examencommissie of de examinator worden uitgesloten van verdere 
deelname. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van het betreffende 
tentamen wordt vastgesteld. 

5. Tentamenpapier en kladpapier worden door de opleiding verstrekt. De student dient 
echter zelf voor schrijf- en tekengerei te zorgen. 

6. Wanneer bij een tentamen het gebruik van een rekenmachine is toegestaan, dient de 
student zelf te zorgen voor een rekenmachine die voldoet aan de door de examinator 
opgegeven maximum mogelijkheden. 

7. Tijdens een tentamen mag de student geen boeken, dictaten, aantekeningen of 
andere geschriften voorhanden hebben of raadplegen, tenzij de examinator anders 
heeft beslist. 
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8. Tijdens een tentamen mag de student geen programmeerbare rekenmachine, 
computer, mobiele telefoon of apparaten met vergelijkbare functies voorhanden 
hebben of gebruiken, tenzij de examinator anders heeft beslist. 

9. Tijdens een tentamen mag de student niet bij andere studenten afkijken of met hen, 
op welke wijze dan ook, binnen of buiten de tentamenruimte, informatie en/of 
materialen uitwisselen. 

10. De tekst van de tentamenuitwerkingen mag niet met potlood worden geschreven, 
tenzij de examinator daarvoor tevoren toestemming heeft gegeven. 

11. De tentamenopgaven mogen door de student niet na afloop van het tentamen 
worden meegenomen, tenzij de examinator anders beslist. 

12. Studenten die na een half uur na aanvang van de tentamenzitting nog aan het 
tentamen wensen deel te nemen, worden niet meer toegelaten. 

13. Binnen een half uur na de officiële aanvang van het tentamen is het een student niet 
toegestaan de ruimte te verlaten. In dringende gevallen kan na dit half uur 
toestemming worden gegeven de tentamenruimte onder begeleiding van een 
surveillant tijdelijk te verlaten. Niet meer dan één student tegelijk mag afwezig zijn. 

14. Alvorens de tentamenruimte definitief te verlaten (niet eerder dan een half uur na 
aanvang van de tentamenzitting alsmede niet later dan een kwartier voor het einde 
van het tentamen) dient de student het tentamenwerk, voorzien van naam en 
studienummer op iedere bladzijde, aan de examinator of surveillant te overhandigen. 
Bij een tweedelig tentamen mag de uitwerking van het eerste gedeelte niet voor het 
eind van het eerste gedeelte ingeleverd worden; de uitwerking van het tweede 
gedeelte niet binnen een half uur na aanvang van dit gedeelte. 
 

Artikel 17 – Beoordeling 
1. De wijze van beoordelen, met inbegrip van de weging van onderdelen, is zo 

doorzichtig dat de student kan nagaan hoe de uitslag tot stand is gekomen. 
2. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt, met inachtneming van artikel 

14 lid 1, aan de hand van tevoren schriftelijk vastgestelde en eventueel naar 
aanleiding van de correctie van het tentamen bijgestelde modelantwoorden en 
normen. De beoordeling van mondelinge tentamens en resultaten van practica 
geschiedt op overeenkomstige wijze. 

3. Een eindresultaat voor een vak wordt uitgedrukt in een cijfer afgerond op halven, 
met een schaal die loopt van 1,0 tot en met 10,0, in een VR (vrijstelling) of in een 
NVD (niet voldaan – als geen eindresultaat kan worden berekend en/of een of 
meerdere hoofdbestanddelen van het vak (zie lid 5) niet zijn afgerond). 
 

De betekenis van de cijfers is bij afronding op halven: 
 9,5 of 10,0 uitmuntend 
 8,5 of 9,0 zeer goed 
 7,5 of 8,0 goed 
 6,5 of 7,0 ruim voldoende 
 6,0  voldoende 
 4,5 t/m 5,5 onvoldoende 
 3,5 of 4,0 slecht 
 1,0 t/m 3,0 zeer slecht 
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4. In het geval afronding plaatsvindt naar halve en hele cijfers dan worden drie, vier, 
acht en negen tienden afgerond naar boven en één, twee, zes en zeven tienden naar 
beneden. 

5. Hoofdbestanddelen van een vak en resultaten daarvoor 
a. Indien een vak bestaat uit meerdere hoofdbestanddelen, dan is in de 

vakbeschrijving in de studiegids voorafgaand aan de start van dat vak 
aangegeven hoe het eindresultaat voor het vak op basis van de resultaten voor 
de hoofdbestanddelen tot stand komt. Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
 Het resultaat voor een hoofdbestanddeel wordt uitgedrukt in een cijfer 

afgerond op tienden, in een V (voldoende), een O (onvoldoende), een NV 
(niet verschenen), een NI (niet ingeleverd) of een VR (vrijstelling). 

 Een resultaat van een hoofdbestanddeel mag alleen in de totstandkoming van 
het eindresultaat van het vak worden betrokken wanneer dit wordt uitgedrukt 
in een numerieke waarde en ten minste 5,0 is.11 

 Een hoofdbestanddeel waarvan de beoordeling wordt uitgedrukt in niet 
numerieke waarden, dient met een V (voldoende) of een VR (vrijstelling) te 
zijn afgesloten. 

b. Indien een hoofdbestanddeel bestaat uit onderdelen, compenseren de resultaten 
daarvan elkaar via een gewogen middeling. Het resultaat van een onderdeel van 
een hoofdbestanddeel ligt tussen 1,0 en 10,0 en wordt uitgedrukt in tienden. 

6. Aanvullingen 
a. Indien een vak slechts bestaat uit hoofdbestanddelen in de vorm van een 

practicum en indien voor het gewogen gemiddelde resultaat van die 
hoofdbestanddelen als eindresultaat een cijfer 5,0 of 5,5 is gehaald, krijgt de 
student de mogelijkheid om met een aanvulling dit eindresultaat tot een 
voldoende te verhogen. Een aanvulling leidt maximaal tot het eindresultaat 6,0. 

b. Indien een vak uit meerdere hoofdbestanddelen bestaat waaronder een 
tentamen, en indien voor het gewogen gemiddelde resultaat van de 
hoofdbestanddelen in de vorm van een practicum een resultaat van ten minste 
5,0 en ten hoogste 5,9 is gehaald, krijgt de student de mogelijkheid om met een 
aanvulling dit gewogen gemiddelde resultaat tot een voldoende te verhogen. Een 
aanvulling leidt maximaal tot het resultaat 6,0 voor het gewogen gemiddelde 
resultaat van de hoofdbestanddelen in de vorm van een practicum. 

7. De student is voor een vak geslaagd als het gewogen gemiddelde resultaat van de 
hoofdbestanddelen van het vak 6,0 of hoger is en de niet-numerieke waarden van 
hoofdbestanddelen minimaal voldoende (V) zijn, zie ook lid 9. 

8. Eindcijfers die behaald zijn in een andere opleiding aan deze of een andere 
Nederlandse universiteit, worden overgenomen zoals ze zijn gegeven, als heel of half 
cijfer of als cijfer in decimalen, waarbij tevens de betekenis die door de andere 
opleiding aan deze cijfers is toegekend wordt overgenomen. Voor eindcijfers die in 
het buitenland zijn behaald, geldt het bepaalde in artikel 31. 

                                                 
11 Deze bepaling, die inhoudt dat een onderdeelcijfer van ten minste 5,0 vereist is om te worden 

betrokken in de totstandkoming van het eindresultaat van het vak waarvan het onderdeel deel 

uitmaakt, is alleen geldig in het studiejaar waarin het betreffende vak wordt gevolgd en gehaald. Als het 
vak in het betreffende studiejaar niet wordt gehaald, dient het onderdeelcijfer ten minste 6,0 of V te zijn 

om conform artikel 22.3 van de Onderwijs- en Examenregeling OER nog een extra studiejaar geldig te 
zijn.  
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9. Wanneer voor een vak meer resultaten zijn behaald, wordt het hoogst behaalde 
resultaat in de beoordeling van het examen betrokken. 
 
Artikel 18 – Doorgeven en bekend maken van de uitslag van tentamens en practica 

1. In artikel 25 van de OER BSc IO is geregeld op welke wijze de resultaten van een 
tentamen of practicum bekend worden gemaakt. 

2. De examinator kan nadere regelingen vaststellen met betrekking tot de uiterste 
datum waarop een verslag moet zijn ingeleverd, dan wel een practicum moet zijn 
afgerond. Deze regeling dient in de vakbeschrijving in de studiegids te worden 
vermeld of bij de start van het vak te worden bekend gemaakt, bij voorbeeld op 
Blackboard. 
 
Artikel 19 – Dateren afgelegde tentamens en practica 

1. Voor de datering van een tentamen geldt de datum waarop het schriftelijk tentamen 
is gehouden of het mondeling tentamen is afgelegd. 

2. Voor de datering van een practicum geldt de datum waarop het verslag definitief is 
ingeleverd dan wel de mondelinge eindpresentatie is gehouden, dan wel, indien er 
geen sprake is van een verslag of een eindpresentatie, het practicum is afgerond. 
 
Artikel 20 – Bewaren werk en resultaten 

1. In verband met mogelijke beroepsprocedures moet beoordeeld werk, met 
uitzondering van driedimensionale werkstukken, ten minste één jaar na bekendma-
king van het resultaat bewaard worden. Driedimensionale werkstukken worden ten 
minste zes weken na bekendmaking van het resultaat door de examinator bewaard. 

2. In afwijking van het eerste lid moeten met goed gevolg afgelegde bachelor-
eindwerkstukken alsmede de beoordelingsformulieren daarvan ten minste 7 jaar 
worden bewaard. 

3. In het geval geen resultaat bekend is gemaakt of mocht worden gemaakt, gaat de in 
lid 1 genoemde termijn in op de datum waarop het tentamen is gehouden of het 
praktisch werk is afgerond. 

4. De resultaten van tentamens en getoetst praktisch werk worden door de 
onderwijsadministratie ten minste tien jaar bewaard. 
 
 

Paragraaf 4 – Vrijstelling 
 
Artikel 21 - Procedure vrijstellingsverzoek 
Een verzoek om vrijstelling voor een vak of een onderdeel daarvan wordt schriftelijk, 
met redenen omkleed en voorzien van eventuele bewijsstukken ingediend bij de 
examencommissie. De student voegt het advies van de betrokken examinator bij het 
verzoek. 
Zie verder de Onderwijs- en Examenregeling, artikel 29. 
 
Artikel 22 – Dateren vrijstelling 
Voor de datering van een vrijstelling geldt de datum waarop door de 
examencommissie de vrijstelling is verleend. 
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Paragraaf 5 – Nadere regels stage en projecten 
 
Artikel 23 – Stage 
De bacheloropleiding IO kent geen verplichte stage. 
 
Artikel 24 – Project(en) 
Volgens Artikel 2 van de OER, Begripsbepalingen, valt de onderwijsvorm ‘project(en)’ 
binnen de definitie van ‘practicum’. De bepalingen met betrekking tot practica zijn 
verspreid in deze Onderwijs- en Examenregeling opgenomen. 
 
Artikel 25 – Dateren resultaten stage en projecten 
Zie artikel 25 van de OER BSc IO. 
 
 

Paragraaf 6 – Nadere regels bachelor-eindwerk 
 
Artikel 26 – Bacheloreindwerk 
Voor bepalingen met betrekking tot het bacheloreindwerk wordt verwezen naar de 
vakbeschrijving in Course Base en naar de bijhorende handleiding. 
Artikel 27 – Samenstelling beoordelingscommissie bacheloreindwerk 
Voor de samenstelling van de beoordelingscommissie voor bacheloreindwerk wordt 
verwezen naar de handleiding bacheloreindwerk. 
 
Artikel 28 – Werkwijze beoordelingscommissie 
Voor de werkwijze van de beoordelingscommissie voor bacheloreindwerk wordt 
verwezen naar de handleiding bacheloreindwerk. 
 
 
Artikel 29 – Dateren resultaat bacheloreindwerk 
Het afronden van het bacheloreindwerk wordt gedateerd op de datum waarop het 
verslag of werkstuk is ingeleverd dan wel de mondelinge eindpresentatie heeft plaats 
gevonden. 
 
 

Paragraaf 7 – Elders afgelegde onderdelen 
 
Artikel 30 – Opnemen in het examenprogramma 
Het totale aantal studiepunten van de onderdelen waarvoor vrijstelling wordt 
verleend en van onderdelen die van buiten de opleiding in het individuele 
programma van een student (d.w.z. zijn major examenprogramma inclusief de 
propedeutische fase maar exclusief de minor) opgevoerd mogen worden, is ter 
beoordeling aan de examencommissie. 
 
Artikel 31 – Aanleveren gegevens 

1. In het geval dat een student goedgekeurde onderdelen buiten de opleiding heeft 
afgelegd dient de student zelf te zorgen voor een door de bevoegde instantie 
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afgegeven verklaring waarop het betreffende onderdeel staat vermeld met naam en 
voor zover van toepassing vakcode, de elders daaraan toegekende normuren 
studielast (studiepunten), het resultaat, de datum waarop het resultaat werd behaald 
en de datum waarop de verklaring werd opgesteld. 

2. Voor onderdelen die de student in het buitenland heeft afgelegd, verzoekt hij de 
examencommissie daaraan goedkeuring te hechten als onderdeel van de opleiding 
en bij goedkeuring de omvang in studiepunten vast te stellen alsmede het resultaat. 
 
 

Paragraaf 8 – Zak-slaagregelingen 
 
Artikel 32a – Zak-slaagregelingen bachelor examen 

1. De student is geslaagd voor het bachelorexamen wanneer is voldaan aan de 
volgende eisen: 
a. voor alle vakken van het programma van de opleiding zoals opgenomen in 

artikelen 2, 3 en 4 van de Uitvoeringsregeling, is een resultaat behaald: een 
cijfer, een voldaan (V) of een vrijstelling (VR); 

b. er mag geen cijfer lager dan 6,0 voorkomen.   
2. De wijze van beoordelen is zodanig vastgelegd dat de student kan nagaan hoe de 

uitslag van het examen tot stand is gekomen. 
3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het bepaalde in lid 1. 

Zo nodig stelt zij daartoe aanvullende eisen vast. 
4. Studenten van cohort 2000 tot en met 2006 zijn geslaagd voor de bacheloropleiding 

als zij: 

 voor alle vakken van het bachelorprogramma 2007 die zij volgens hun definitieve 
inschaling moeten volgen een voldoende (ten minste 6,0) hebben gehaald; 

 het totaal aantal studiepunten behaald met vakken uit de bachelor 2000 en de 
bachelor 2007 ten minste 177,5 EC bedraagt. 

 
Artikel 32b – Overgangsregeling getuigschriften propedeutisch examen en 
bachelorexamen 
Studenten die voor 1 september 2014 aan de opleiding zijn begonnen, ontvangen 
tot 1 september 2016 een getuigschrift voor het propedeutisch examen en een 
getuigschrift voor het bachelorexamen overeenkomstig de volgende zak-
slaagregelingen: 
 
Propedeutisch examen 
1. De student is geslaagd voor het propedeutisch examen wanneer is voldaan aan 

de volgende eisen: 
a. voor alle vakken zoals opgenomen in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling, is 

een resultaat behaald: een cijfer, een voldaan (V) of een vrijstelling (VR); 
b. er mag geen cijfer lager dan 6,0 voorkomen. 

2. De wijze van beoordelen is zodanig vastgelegd dat de student kan nagaan hoe de 
uitslag van het examen tot stand is gekomen. 

3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het bepaalde in lid 
1. Zo nodig stelt zij daartoe aanvullende eisen vast. 
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4. Voor studenten van de cohorten 2006 en eerder die hun propedeuse nog niet in 
het bachelorprogramma 2000 hebben gehaald geldt het volgende: 
 de propedeuse is behaald als de student 60 EC heeft behaald. Verplichte 

aanvullingen in het kader van de overzet van de bachelor 2000 naar de 
bachelor 2007 tellen hierbij mee. Keuzevakken tellen niet mee in de 60 EC.  

   
Bachelorexamen 
1. De student is geslaagd voor het bachelorexamen wanneer is voldaan aan de 

volgende eisen: 
a. de student heeft het propedeutisch examen behaald of daarvoor vrijstelling 

gekregen; 
b. voor alle vakken van het tweede en derde cursusjaar zoals opgenomen in 

artikelen 3 en 4 van de Uitvoeringsregeling, is een resultaat behaald: een 
cijfer, een voldaan (V) of een vrijstelling (VR); 

c. er mag geen cijfer lager dan 6,0 voorkomen.   
2. De wijze van beoordelen is zodanig vastgelegd dat de student kan nagaan hoe de 

uitslag van het examen tot stand is gekomen. 
3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het bepaalde in lid 

1. Zo nodig stelt zij daartoe aanvullende eisen vast. 
4. Studenten van cohort 2000 tot en met 2006 zijn geslaagd voor de 

bacheloropleiding als zij: 

 voor alle vakken van het bachelorprogramma 2007 die zij volgens hun 
definitieve inschaling moeten volgen een voldoende (ten minste 6,0) hebben 
gehaald; 

 het totaal aantal studiepunten behaald met vakken uit de bachelor 2000 en de 
bachelor 2007 ten minste 177,5 EC bedraagt. 

 
 

Paragraaf 9 – Toekennen predicaat "met lof" 
 

Artikel 33a – Predicaat "met lof" bachelorexamen 
1. Een student kan voor het bachelorexamen het predicaat "met lof" verkrijgen 

indien de  examencommissie daartoe besluit en ten minste aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a. het naar studiepunten gewogen gemiddelde van de resultaten van de vakken 

van het programma van de opleiding zonder het bacheloreindwerk is ten 
minste 8,00, waarbij voldaan (V) en vrijstellingen (VR) buiten beschouwing 
worden gelaten; 

b. het resultaat voor het bacheloreindwerk is ten minste 8,0. 
c. De studieduur is niet langer dan 3,5 jaar. Bij de bepaling van de studieduur 

wordt rekening gehouden met studievertraging die een student in aanmerking 
doet komen voor een ondersteuning volgens de Regeling Afstudeersteun 
Studenten (RAS). 

2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten het predicaat "met lof" 
te verlenen aan een student die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 
1, wanneer deze student op andere wijze in de opleiding blijk heeft gegeven van 
uitzonderlijke bekwaamheden. 
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Artikel 33b – Overgangsregeling toekennen predicaat met lof propedeutisch 
examen en bachelorexamen 
Studenten die voor 1 september 2014 aan de opleiding zijn begonnen, kunnen tot 
1 september 2016 het predicaat “met lof” ontvangen overeenkomstig de 
volgende bepalingen: 

 
Propedeutisch examen "met lof" 
1. Een student kan voor het propedeutisch examen het predicaat "met lof" 

verkrijgen indien de examencommissie daartoe besluit en ten minste aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
a. het naar studiepunten gewogen gemiddelde van de resultaten van de 

vakken voor het propedeutisch examen is ten minste 8,00, waarbij voldaan 
(V) en vrijstellingen (VR) buiten beschouwing worden gelaten;  

b. het aantal studiepunten van de vakken waarvoor voldaan is behaald of 
waarvoor een vrijstelling is verleend, mag tezamen niet meer dan 20 
studiepunten bedragen; 

c. het propedeuseprogramma is behaald binnen een (1) jaar. 
2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten het predicaat "met 

lof" te verlenen aan een student die niet voldoet aan de voorwaarden 
genoemd in lid 1, wanneer deze student op andere wijze in de opleiding blijk 
heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheden. 

  
Bachelorexamen "met lof" 
1. Een student kan voor het bachelorexamen het predicaat "met lof" verkrijgen 

indien de  examencommissie daartoe besluit en ten minste aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a. het naar studiepunten gewogen gemiddelde van de resultaten van de 

vakken van het tweede en derde cursusjaar zonder het bacheloreindwerk 
is ten minste 8,00, waarbij voldaan (V) en vrijstellingen (VR) buiten 
beschouwing worden gelaten; 

b. het resultaat voor het bacheloreindwerk is ten minste 8,0. 
c. De studieduur is niet langer dan 3,5 jaar. Bij de bepaling van de studieduur 

wordt rekening gehouden met studievertraging die een student in 
aanmerking doet komen voor een ondersteuning volgens de Regeling 
Afstudeersteun Studenten (RAS). 

2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten het predicaat "met 
lof" te verlenen aan een student die niet voldoet aan de voorwaarden 
genoemd in lid 1, wanneer deze student op andere wijze in de opleiding blijk 
heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheden. 

 
 

Paragraaf 10 – Getuigschriften en behaalde resultaten 
 

Artikel 34 – Getuigschrift, cijferlijst, diplomasupplement 
1. Ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door of namens 

de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. 
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2. Het getuigschrift wordt namens de examencommissie ondertekend door de 
voorzitter van de examencommissie. 

3. Bij de uitreiking van het getuigschrift wordt een diplomasupplement in de Engelse 
taal verstrekt waarin in ieder geval de behaalde worden vermeld. Een 
diplomasupplement in de Nederlandse taal kan bij de onderwijsadministratie 
worden aangevraagd.  

4. Een student kan aan de examencommissie van de masteropleiding Science 
Education and Communication (SEC) verzoeken hem een beperkte tweedegraads 
bevoegdheid te verlenen, hetgeen wil zeggen dat betrokkene bevoegd zal zijn om 
les te geven in de eerste drie leerjaren havo/vwo en de theoretische leerweg van 
het vmbo. De examencommissie SEC voldoet aan het verzoek wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 de student heeft in zijn examenprogramma de minor Educatie, 30 

studiepunten, met goed gevolg (alle resultaten tenminste 6,0 of ‘V’) afgerond, 
en 

 de student heeft overeenkomstig de “verwantschapstabel educatieve minor” 
recht op de bevoegdheid. 

Wanneer de examencommissie SEC een bevoegdheid verleent, wordt deze op het 
getuigschrift vermeld. 

 
Artikel 35 – Verklaring behaalde resultaten 

1. De student die een of meer tentamens met goed gevolg heeft afgelegd en aan 
wie bij het verlaten van de universiteit geen getuigschrift als bedoeld in artikel 34 
kan worden uitgereikt, ontvangt op zijn verzoek een door de examencommissie 
afgegeven verklaring. Op deze verklaring worden vermeld persoonsgegevens, 
vakcode, vaknaam, aantal studiepunten, resultaat en datum waarop het resultaat 
werd behaald. 

2. Een verklaring als genoemd in lid 1 dient te worden aangevraagd via de 
onderwijsadministratie. 

 
 

Paragraaf 11 – Beroep en slotbepalingen 
 

Artikel 36 – Beroep tegen besluit examencommissie 
Tegen een beslissing van de examencommissie en/of een examinator staat 
overeenkomstig artikel 7.61 WHW gedurende 6 weken nadat deze beslissing aan 
betrokkene is bekend gemaakt, beroep open bij het College van Beroep voor de 
Examens, Postbus 5, 2600 AA Delft. De examencommissie vermeldt deze 
beroepsmogelijkheid bij zijn beslissing. 

 
Artikel 37 – Wijziging Regels en richtlijnen van de examencommissie 
Er kunnen geen wijzigingen plaats vinden in deze Regels en richtlijnen die van 
toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van studenten 
hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.  
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Artikel 38 – Niet voorziene situaties 
Indien deze Regels en richtlijnen niet in een situatie voorzien, neemt de 
examencommissie een besluit zoveel mogelijk in overeenstemming met het in 
deze Regels en richtlijnen bepaalde. 

 
Artikel 39 – Inwerkingtreding 

1. Deze Regels & Richtlijnen treden in werking op  de eerste dag van het 
academische jaar 2014-2015. 

2. Deze Regels & Richtlijnen zijn vastgesteld door de Examencommissie op 
15 augustus 2014. 


