Toetsregeling Talen, Literatuur en Communicatie
Binnen de faculteit Geesteswetenschappen en de School Talen, Literatuur en
Communicatie zijn een aantal regels en richtlijnen rondom toetsing opgesteld. Het is zaak
dat je goed op de hoogte bent van deze regels. Daarom vind je deze regels hier op een
rijtje.
In de algemene Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de faculteit
Geesteswetenschappen vind je in paragraaf 5 de regels over toetsing: OER
bacheloropleidingen en OER masteropleidingen.
De examencommissies van de opleidingen binnen de School Talen, Literatuur en
Communicatie hebben op de artikelen 5.1 en 5.5 een aantal aanvullende regels
geformuleerd.
A. Aanvullende regels bij de artikelen 5.1 en 5.5
De artikelen 5.1 en 5.5 van de OER worden binnen de opleidingen van de school Talen,
Literatuur en Communicatie ook als volgt uitgelegd:
1. Reparatie na eindcijfer
a. Als de student voor het eindcijfer van de cursus uitkomt op een cijfer tussen
(minimaal) 4 en (maximaal) 5.4, dan krijgt hij de kans door middel van de
reparatietoets de cursus alsnog met een voldoende cijfer af te sluiten. De
reparatietoets is een toets die de stof van de gehele cursus bestrijkt en aan het
einde van de cursus, na de eindtoets, plaatsvindt, met als doel om het eindcijfer
van de cursus te repareren tot een voldoende.
b. Als de student voor het eindcijfer van de cursus uitkomt op een cijfer lager dan 4,
dan geldt dit als een onvoldoende, zonder recht op reparatie.
c. Als uitzondering op 1b kan de student zich tot de studieadviseur richten met het
verzoek een advies uit te brengen aan de cursuscoördinator of hij in aanmerking
komt voor een reparatietoets. In dit geval dient de student door middel van een
schriftelijk bewijs aan de studieadviseur te kunnen aantonen dat er sprake was
van bijzondere omstandigheden.
d. Reparatie van deeltoetsen vindt in de regel niet plaats. Uitzonderingen zijn
benoemd in 2d en 3.
2. Niet alle deeltoetsen afgelegd (bij cursussen met meerdere toetsen)
a. Elke – om wat voor reden dan ook – niet gemaakte (deel)toets wordt becijferd met
een 0, en draagt daarmee bij aan het eindcijfer van de cursus.
b. Als de student door bijzondere omstandigheden niet aan alle toetsen van de cursus
heeft kunnen deelnemen en op een eindcijfer uitkomt van minimaal 4, dan wordt
hij toegelaten tot de reparatietoets. Het cijfer van de reparatietoets vervangt het
cijfer 0 van 2a. Voorwaarde voor toelating tot de reparatietoets is dat de student
zijn afwezigheid tijdens een deeltoets met redenen omkleed aan de
cursuscoördinator heeft gemeld.
c. Als de student door bijzondere omstandigheden niet aan alle toetsen van de cursus
heeft kunnen deelnemen en op een eindcijfer uitkomt lager dan 4, kan de student
zich tot de studieadviseur richten met het verzoek een advies uit te brengen aan
de cursuscoördinator of hij in aanmerking komt voor deelname aan de
reparatietoets. In dit geval dient de student door middel van een schriftelijk
bewijs aan de studieadviseur te kunnen aantonen dat er sprake was van
bijzondere omstandigheden. Het cijfer van de reparatietoets vervangt het cijfer 0
van 2a.

d. De student als bedoeld onder 2b en 2c kan zich richten tot de cursuscoördinator
met het verzoek om in plaats van de reparatietoets een reparatie-deeltoets te
mogen afleggen. De cursuscoördinator beslist of een reparatie-deeltoets mogelijk
is. Het cijfer van de reparatie-deeltoets vervangt het cijfer 0 van 2a.
3. Deeltoetseneis ’voldoende’
Mits uitdrukkelijk vermeld in de cursusbeschrijving, kan bij een cursus de eis worden
gesteld dat het cijfer voor een gespecificeerde deeltoets voldoende moet zijn om deel
te kunnen uitmaken van het eindcijfer. Het eindcijfer wordt niet bepaald zonder dat
deeltoetsresultaat. Als de student aan een dergelijke deeltoets heeft deelgenomen met
een resultaat dat niet voldoende is, of als een student door bijzondere
omstandigheden, die hij met redenen omkleed aan de cursuscoördinator heeft
meegedeeld, niet deelgenomen heeft aan deze deeltoets, dan heeft hij recht op een
reparatie-deeltoets. Het cijfer van de reparatie-deeltoets vervangt het behaalde cijfer
van de deeltoets.
4. Maximum eindcijfer na reparatie
a. Het maximale eindcijfer voor een cursus dat via reparatie behaald kan worden, is
een 6.
b. Als een student door bijzondere omstandigheden niet aan een deeltoets heeft
kunnen deelnemen, is het eindcijfer voor een cursus dat via reparatie behaald kan
worden niet gebonden aan een maximum van 6.
B. Aanvullende regel op artikel 5.5
Op artikel 5.5 van de OER is de volgende aanvulling van toepassing:
De cursuscoördinator bepaalt de vorm en inhoud van de reparatietoets.

In de facultaire regels en richtlijnen voor de examencommissies vind je ook aanvullingen
op de OER, in de artikelen 4 t/m 7.
Lees ook de richtlijn terugtrekking op grond van overmacht bij een toets van de School
Talen, Literatuur en Communicatie!

