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Protocol uitloop bacheloronderzoek  
Dit protocol beschrijft de handelwijze in het geval de geplande einddatum van een bachelor 
onderzoeksproject niet gehaald wordt, of verlenging/aanvulling van het project noodzakelijk 
is.  

1. Er wordt strikt vastgehouden aan de (voor aanvang van het project) in het application 
form vastgelegde einddatum. De einddatum is de datum waarop uiterlijk de beoordeling 
wordt vastgesteld. Als op de einddatum redelijkerwijs een beoordeling mogelijk is, dan 
wordt deze ook uitgevoerd en de uitslag vastgelegd.  

2. Als op de einddatum een onvoldoende beoordeling wordt vastgesteld en  
• de student recht heeft op een aanvullende toets1, 
• dan wel er naar de mening van de eerste examinator2 een gegronde reden is om te 

verlengen,  

dan ontvangt de student de uitslag AANV en kan de looptijd van (dat deel van) het 
project eenmalig met maximaal 1/3 van de nominale looptijd worden verlengd3. 
Projecten die een numerieke beoordeling krijgen kunnen na verlenging met maximaal 
een 8,0 worden beoordeeld (eindbeoordeling geheel).  

3. Als er op de einddatum een onvoldoende beoordeling wordt vastgesteld en de student 
geen recht heeft op een aanvullende toets en er verder geen gegronde reden voor 
verlenging is, dan wordt het project niet verlengd en kan de student het onderdeel 
alleen afronden door het starten van een nieuw project.  

4. Als de einddatum niet gehaald kan worden vanwege overmacht dan kan, op verzoek van 
de student, door de Examencommissie4, indien nodig na een gesprek met en advies van 
de studieadviseur5, de looptijd van (dat deel van) het project worden verlengd met 
maximaal 1/3 van de nominale looptijd3. Een dergelijke verlenging kan twee keer 
worden verleend, daarna beslist de Examencommissie4 over de mogelijke voortzetting 
van het project. Er geldt in dit geval geen beperking op het maximum cijfer voor de 
beoordeling van het project.  

De nieuwe einddatum moet in redelijke verhouding staan met de opgelopen vertraging 
en zo snel mogelijk na de vertraging worden vastgesteld. Na goedkeuring van de 
Examencommissie4 dient de Examencommissie4 de nieuwe einddatum door te geven 
aan de BONZ coördinator.  

5. Meningsverschillen worden voorgelegd aan de BONZ coördinator. Als geen 
overeenstemming kan worden bereikt dan besluit de Examencommissie4, naar de geest 
van dit protocol.  

6. Deze regeling wordt door de Bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde bekend 
gemaakt op de studentenwebsite.  

 
1 Zoals bepaald in de OER, artikel 5.5. 
2 Twee eerste examinatoren in geval van project dubbele bachelor natuur- wiskunde of natuur- scheikunde. 
3 Voor een 15 EC project verlenging van maximaal 4 weken voltijds, voor een 22.5 EC project maximaal 6 
weken voltijds. 
4 Kamers natuurkunde- en sterrenkunde, en/of wiskunde en/of scheikunde van de examencommissie UGS. 
5 En TWIN coördinator in geval van project dubbele bachelor natuur- wiskunde of natuur- scheikunde. 
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