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Most important changes with regard to the teaching and examination regulations master LST 2009-

2010 

Artikel 5 - Toelating tot de opleiding 
 
Lid 3 a de algemene criteria die daartoe door het 
college van bestuur zijn gesteld, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2 van het Studentenstatuut (centraal 
gedeelte). 
 

Bijlage 2 paragraaf 3 van het 

studentenstatuut is aangescherpt:  
 

2. Instroom in master 

2.1 HBO 
HBO-ers met een relevant HBO-diploma worden tot 
een masteropleiding toegelaten als zij een 
schakelprogramma hebben afgerond. Voor het 
schakelprogramma geldt het volgende: 
a. tijdens de HBO-opleiding in een schakelminor 
toetsen wiskunde en Engels 
b. met afgeronde HBO-opleiding toetsen 
wiskunde en Engels 
 
De toetsen wiskunde en Engels moeten zijn behaald 
voordat aan het schakelprogramma mag worden 
begonnen. De toetsen wiskunde worden 
aangeboden door TUD, de toetsen Engels kunnen 
via TOEFL, IELTS of Cambridge worden gedaan. 
 
De HBO-ers die een schakelminor binnen hun HBO-
opleiding willen doen zullen daarvoor in het 
algemeen ook de toestemming van hun hogeschool 
moeten hebben. 
 

Artikel 9 - Aantal, tijdvakken en frequentie 
tentamens  

 
1. - de tweede maal na afloop van het eerste of 

tweede semester of in de herkansingsperiode in 
de maand augustus. 

 

de tweede maal na afloop van de eerstvolgende 
periode of, voor de vakken die in de vierde 
periode worden aangeboden, in de herkansings-
periode in augustus. 

Artikel 23 – Overgamgsmaatregelen 
 
Aan lid 4 en 5 is toegevoegd 
 
 

Studenten kunnen een beroep doen op de 
hardheidsclausule als zij willen worden toegelaten 
tot de master Life Science & Technology, maar nog 
niet aan de toelatingsvoorwaarden hebben voldaan. 
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Paragraaf 1 - Algemeen 

 
Artikel 1 - Toepassingsgebied van de regeling 

 
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding Life Science & 

Technology hierna te noemen de opleiding. 
 
2. De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de faculteit Technische Natuurwetenschappen 

van de Technische Universiteit Delft, hierna te noemen de faculteit. 
 
3. Voor de opleiding is een Uitvoeringsregeling van kracht die onderdeel uitmaakt van deze regeling. 
 
 
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. opleiding: de masteroropleiding bedoeld in artikel 7.3a lid 1 onder b van de wet, 
 
c. student: hij of zij die als student of extraneus is ingeschreven aan de Technische Universiteit 

Delft voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de 
examens van de opleiding, 

 
d. cohort: de groep studenten die zich in een bepaald studiejaar voor het eerst voor de 

opleiding heeft ingeschreven, 
 
e. onderwijsperiode de helft van een semester, 
  
f. vak: een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 leden 2 en 3 van de 

wet, 
 
g. 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 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. 
 

h. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met 
betrekking tot een vak, alsmede de beoordeling van dat onderzoek door tenminste 
één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator, 

 
i. deeltentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met 

betrekking tot een deelgebied binnen een vak, alsmede de beoordeling van dat 
onderzoek door tenminste één daartoe door de examencommissie aangewezen 
examinator, 

 
j. examen: toetsing, waarbij door de examencommissie overeenkomstig artikel 7.10 van de wet 

wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de propedeuse respectievelijk tot de 
bachelorfase behorende onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd, 
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k. examencommissie: de examencommissie van de opleiding ingesteld overeenkomstig artikel 7.12 van de 
wet, 

 
l. examinator:  degene die conform artikel 7.12 lid 3 van de wet door de examencommissie wordt 

aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens, 
 
m. Uitvoeringsregeling:  de Uitvoeringsregeling behorende bij deze Onderwijs- en examenregeling, 
 
n. studiepunt: studiepunt of European credit conform het European Credit Transfer System (ECTS); 

één studiepunt heeft een studiebelasting van 28 uur, 
   
o. werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen, 
 
p. studiegids: de gids voor de opleiding die specifieke informatie met betrekking tot de opleiding  

bevat, 
 
q. instelling: Technische Universiteit Delft, 
 
r. Blackboard: het electronisch systeem dat bestemd is voor het uitwisselen van onderwijsinforma-

tie, 
 
s. functiebeperking: alle aandoeningen die (vooralsnog) chronisch of blijvend van aard zijn en die de 

student structureel beperken bij het volgen van onderwijs en/of het doen van 
tentamens of practica. 

 

 
Artikel 3 - Doel van de opleiding 
 
Met de opleiding wordt beoogd studenten op te leiden tot master of science in de Life Science & Technology 
waarbij de eindtermen zoals beschreven in artikel 4 bereikt dienen te worden. 
 
 
Artikel 4 - Eindtermen van de opleiding 

 
Afgestudeerden met een masterdiploma zullen: 
 

1. be capable of being analytical in their work on the basis of a broad and deep scientific knowledge, 
2. be able to synthesise knowledge and to solve problems in a creative way dealing with complex issues, 
3. have the qualities needed for employment in circumstances requiring sound judgement, personal 

responsibility and initiative, in complex and unpredictable professional environments, 
4. be able to assume leading roles, including management roles, in companies and research organisations, 

and be able to contribute to innovation, 
5. be able to work in an international environment, helped by their social and cultural sensitivity and 

language and communication abilities, partly acquired through experience of team work and any study 
periods abroad, 

6. have awareness of possible ethical, social, environmental, aesthetic and economic implications of their 
work and to act accordingly,  

7. have an awareness of their need to update their knowledge and skills. 

Voorts dienen afgestudeerden met een masterdiploma te beschikken over de volgende competenties: 
 

1. required core knowledge and understanding in their field of study, 
2. knowledge of methods and technical practice in their field of study, 
3. training in theoretical knowledge and methods including modelling, 
4. advanced knowledge of some areas in their field of study, 
5. specific attitude and way of thinking expected in a particular subject, 
6. awareness of connections with other disciplines and ability to engage in interdisciplinary work. 

  
 
Artikel 5 - Toelating tot de opleiding 
 
1. Studenten die in het bezit zijn van een diploma waaruit blijkt dat zij met goed gevolg het afsluitend examen 

van de bacheloropleiding Life Science & Technology hebben afgelegd, hebben toegang tot de opleiding. 
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2. Voor de student die niet in het bezit is van het diploma genoemd in lid 1 is een door de decaan gegeven 
bewijs van toelating tot de opleiding vereist, die daarover het advies van de examencommissie inwint. 

 
3. Voor het verkrijgen van een bewijs van toelating dient een student te voldoen aan respectievelijk te beschik-

ken over: 
 a. de algemene criteria die daartoe door het college van bestuur zijn gesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 

2 van het Studentenstatuut (centraal gedeelte). 
 b. een diploma met bijbehorende cijferlijst waaruit blijkt dat hij beschikt over kennis waarvan de inhoud en 

het niveau voldoende zijn om de opleiding met goed resultaat binnen de nominale studietijd af te ronden. 
 
 
Artikel 6 - Voltijdse dan wel deeltijdse inrichting van de opleiding 
 
De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. 
 
 
Artikel 7 - Taal 

 
1. Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens en het examen worden afgenomen in het Engels. 
 
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de decaan in bepaalde gevallen toestemming geven om het 

onderwijs in het Nederlands te geven indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs 
dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. 

 
3. Indien een student verzoekt een of meer onderdelen van een tentamen of het examen in een andere taal dan 

het Engels te mogen afleggen, is het bepaalde daarover in de Regels en richtlijnen van de examencommissie 
op dat verzoek van toepassing. 

 

Paragraaf 2 - Samenstelling studieprogramma en het examen 
 

Artikel 8 – Samenstelling studieprogramma en het examen 
 
1. De samenstelling van het studieprogramma en daarbij behorende overgangsregelingen zijn vastgelegd in de 

Uitvoeringsregeling.  
 
2. Aan de opleiding is het masterexamen verbonden. Het masterexamen heeft een studielast van 120 studie-

punten. 
 

Paragraaf 3 - Tentamens 

 
Artikel 9 - Aantal, tijdvakken en frequentie tentamens  

 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de opleiding wordt twee maal per jaar de gelegenheid gegeven:  
 - de eerste maal aansluitend op de onderwijsperiode waarin het vak werd aangeboden, 
 - de tweede maal na afloop van de eerstvolgende periode of, voor de vakken die in de vierde periode worden 

aangeboden, in de herkansingsperiode in augustus. 
 
2. In de Uitvoeringsregeling wordt de frequentie van de tentamens vastgelegd. Van de gelegenheid tot het af-

leggen van schriftelijke tentamens wordt jaarlijks een rooster gemaakt dat voor het begin van het studiejaar 
wordt bekend gemaakt. 

 
3.  Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven hoeveel keer per studiejaar het kan worden afge-

legd omdat het gaat over een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is het daaromtrent bepaalde 
in de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende andere opleiding van toepassing. De 
examencommissie kan hierover een afwijkende beslissing nemen. 

 
4.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt tot het afleggen van het tentamen van een vak waarvan het 

onderwijs in een bepaald studiejaar niet wordt gegeven, in dat jaar tenminste eenmaal de gelegenheid 
gegeven. 
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5. De examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen dat 
tentamens kunnen worden afgelegd. 

 
 
Artikel 10 - Volgorde tentamens 
 

1. In de Uitvoeringsregeling wordt de volgorde bepaald waarin de tentamens moeten worden afgelegd en 
aan de practica moet worden deelgenomen.   

 
2. De decaan kan in bijzondere gevallen een student toestaan aan een of meer tentamens en/of practica 

van de opleiding deel te nemen voordat het bachelorexamen is behaald. Aan deze toestemming kan een 
beperkte duur worden verbonden (zie ook art 23). 

 
 
Artikel 11 - Geldigheidsduur tentamens 

 
De geldigheidsduur van een tentamenresultaat is onbeperkt. De examencommissie kan echter wanneer een 
tentamenresultaat ouder is dan zes jaar een aanvullend tentamen of een vervangend tentamen opleggen. 
 
 
Artikel 12 - Vorm van de tentamens en de wijze van toetsen 

 
1. De tentamens worden afgelegd op de wijze zoals in de Uitvoeringsregeling dan wel in de studiegids wordt 

beschreven. 
 
2. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven op welke wijze het wordt afgenomen omdat dat 

tentamen betrekking heeft op een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is het daaromtrent 
bepaalde in de Uitvoeringsregeling dan wel in de studiegids van de desbetreffende andere opleiding van 
toepassing.  

 
3. De examencommissie kan ten gunste van de student van het bepaalde in de leden 1 en 2 afwijken. 
 
 
Artikel 13 - Mondelinge tentamens 

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

paald. 
 
2. Bij het afnemen van een mondeling examen is een tweede examinator aanwezig, tenzij de examencommissie 

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

anders heeft bepaald dan wel de student tegen de openbaarheid bezwaar heeft gemaakt. 
 
4. De examinator moet voor aanvang van een mondeling tentamen de student verzoeken zich te legitimeren. 
 
 
Artikel 14 - Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 
 
1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student 

daarvan een schriftelijke verklaring uit. 
 
2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 

werkdagen na afloop van de zitting vast. De examinator verschaft de onderwijsadministratie van de opleiding 
de nodige gegevens. De onderwijsadministratie zorgt voor registratie en publicatie van de uitslag binnen 20 
werkdagen na afloop van de zitting met in achtneming van de privacy van de student. Indien de examinator 
hiertoe door bijzondere omstandigheden niet in staat is, meldt hij dit met redenen omkleed aan de examen-
commissie, waarna de onderwijsadministratie de studenten hiervan op de hoogte brengt. 

 
3. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examen-

commissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis wordt gesteld van de uitslag. 
 
4. Bij de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 15 

alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de examens. 
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Artikel 15 - Het inzagerecht 
 

1. Gedurende tenminste 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen krijgt de student , 
voor zover technisch mogelijk, 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 tegen kostprijs een 
kopie van het 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 plaats-
gevonden.  

 
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 tenminste twee van tevoren vastgestelde tijdstippen. 
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, zo mogelijk binnen de in lid 1 
genoemde termijn. 
Plaats en tijdstippen bedoeld in de eerste volzin worden tijdig bekend gemaakt. 
 
 

Artikel 16 - De nabespreking van tentamens 
 
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag 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. Alsdan wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 

 
2. Gedurende een termijn van 20 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag kan de student die een schrif-

telijk tentamen heeft afgelegd, aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken. De nabe-
spreking 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 stu-

dent een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwe-
zig 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 danwel 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 4– Studeren met een functiebeperking 

Artikel 17 – 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 examenprogramma niet wijzigen. De te verlenen faciliteiten kunnen 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 recente verklaring van een arts of een psycholoog of, 

indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIB-, of NVO-  geregistreerd testbureau. Zo mogelijk geeft 
deze verklaring een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 

 
3. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslist de decaan of namens hem 

de opleidingsdirecteur. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen, beslist de 
examencommissie. 
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Paragraaf 5 - Vrijstelling 

 
Artikel 18 - Vrijstelling van een tentamen of practicum 

 
De examencommissie kan na advies van de desbetreffende examinator te hebben ingewonnen, vrijstelling ver-
lenen van een tentamen of practicum op grond van: 
a. een eerder met goed gevolg afgelegd tentamen, examen of practicum in het hoger onderwijs binnen 

Nederland of daarbuiten dat wat inhoud en studielast betreft overeenkomt met het onderdeel waarvoor 
vrijstelling wordt verzocht, of 

b. kennis en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs zijn opgedaan. 

Paragraaf 6 - Examens 

 
Artikel 19 - Tijdvakken en frequentie examen 
 
Tot het afleggen van het masterexamen wordt tenminste twee maal per jaar de gelegenheid gegeven. De data 
van de zittingen van de examencommissie worden voor het begin van het studiejaar gepubliceerd. 

Paragraaf 7 - Studievoortgangscontrole 
 

Artikel 20 - Studievoortgangscontrole 
 
De onderwijsadministratie draagt er zorg voor dat iedere student de door hem behaalde resultaten via Black-
board kan inzien en controleren. 

Paragraaf 8 - Strijdigheid, wijziging en invoering 

 
Artikel 21 - Strijdigheid met de regeling 

 
Indien een studiegids en/of overige regelingen die het studieprogramma en/of het examenprogramma raken, in 
strijd zijn met deze regeling of de daarbij behorende Uitvoeringsregeling gaat het bepaalde in deze regeling met 
inbegrip van de Uitvoeringsregeling voor. 
 
 
Artikel 22 - Wijziging regeling 
 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 
 
2. Wijzigingen van deze regeling zijn niet van toepassing 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 23 - Overgangsregeling 
 
1.   Indien de samenstelling van het studieprogramma 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 
tentamens, 

b. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. 
 

3.  Indien een vak uit een studieprogramma is vervallen wordt na het laatste onderwijs in dit vak nog vier maal 
de gelegenheid geboden het tentamen in dit vak te doen, te weten het tentamen aansluitend op het 
onderwijs, een herkansing in datzelfde studiejaar, en twee herkansingen in het daaropvolgende studiejaar. 
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4.  In afwijking van artikel 5 lid 1 kan een student die vóór 1 september 2006 voor het eerst is ingeschreven in 
de bacheloropleiding Life Science & Technology en die nog niet in het bezit is van het daar genoemde 
bachelorgetuigschrift, worden toegelaten tot de masteropleiding, indien hij het propedeuse-examen en 
tenminste 105 studiepunten (waaronder het Bachelor Eindproject en de verplichte 3e jaarsvakken) van het 
tweede en derde cursusjaar van de desbetreffende bacheloropleiding met goed gevolg heeft afgerond. 
Studenten kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule als zij willen worden toegelaten tot de master 
Life Science & Technology, maar nog niet aan de toelatingsvoorwaarden hebben voldaan. 

 
5.  In afwijking van artikel 5 lid 1 kan een student die op of na 1 september 2006 voor het eerst is ingeschreven 

in de bacheloropleiding Life Science & Technology en die nog niet in het bezit is van het daar genoemde 
bachelorgetuigschrift, tot 1 september 2010 worden toegelaten tot de masteropleiding, indien hij het 
propedeuse-examen en tenminste 105 studiepunten (waaronder het Bachelor Eindproject en de verplichte 3e 
jaarsvakken) van het tweede en derde cursusjaar van de desbetreffende bacheloropleiding met goed gevolg 
heeft afgerond. Studenten kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule als zij willen worden toegelaten 
tot de master Life Science & Technology, maar nog niet aan de toelatingsvoorwaarden hebben voldaan. 
 

Artikel 24 - Bekendmaking 

 
1. De decaan zorgt voor een passende bekendmaking van deze regeling en de daarbij behorende Uitvoerings-

regeling alsmede van de wijziging ervan. 
 
2. De Onderwijs- en examenregeling en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling worden in ieder geval ge-

plaatst op de website van de opleiding. 
 
Artikel 25 - Inwerkingtreding 

 
Deze regeling treedt in werking op 30 augustus 2010. 
 
 
BIJLAGE bij artikel 17 

 
Aanpassingen in de examinering, daarin tentaminering en andere toetsingen begrepen, kunnen 

onder andere de volgende zaken betreffen: 
• de inhoud (alternatieve doch gelijkwaardige leerstof aanbieden); 
• het studiemateriaal (bv. beschikbaar stellen van beter toegankelijk studiemateriaal); 
• de vorm (bv. vervangen van een schriftelijke toets door een mondelinge of omgekeerd, het toetsen van 

de leerstof in de vorm van deeltentamens of het verlenen van ontheffing van aanwezigheidsplicht); 
• het tijdsbestek (bv. meer tijd bij tentamen, meer spreiding tentamens over de tentamenperiode, 

verlenen van ontheffing van toelatingseisen of verlengen van de periode waarin een onderdeel moet 
worden afgerond). 

• de hulpmiddelen die tijdens de toetsing worden toegestaan (bv. een Engels-Nederlands woordenboek 
voor dyslectici); 

• de locatie (het afleggen van het tentamen in een aparte prikkelarme ruimte). 
 
Aanpassingen in de onderwijsvoorzieningen kunnen onder andere zijn: 

 
• het beschikbaar stellen van aangepast meubilair in de onderwijs- en tentamenruimtes; 
• het beschikbaar stellen van speciale apparatuur (bv. vergrotings- of braille-apparatuur voor slechtziende 

en blinde studenten of ringleidingen en solo-apparatuur voor slechthorende en dove studenten); 
• het beschikbaar stellen van beter toegankelijk studiemateriaal; 
• het beschikbaar stellen van speciale computerfaciliteiten (bv. spraakherkennings- of spraaksynthese 

software); 
• het beschikbaar stellen van een aparte prikkelarme ruimte voor het afleggen van een tentamen; 
• het beschikbaar stellen van een rustruimte. 
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Vastgesteld door de decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen op 29 juni 2010 

 
Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen 
Waarnemend Decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen 


