
DE EXAMENCOMMISSIE
LEDEN:
Gaby Dijkstra: voorzitter
Peter van Paassen: algemeen lid
Pachena Madokwenyu: algemeen lid
Jan Luitzen: algemeen lid (per 1 nov as)
Thijs Mensink (ALO): extern lid

Ondersteuning door:
Ambtelijk secretaris: Yvonne Reuvecamp



CONTENT

• Wat de examencommissie (EC) doet
• Onderwijs- en examenregeling (OER)
• Wanneer naar de examencommissie
• Wanneer niet naar de examencommissie
• BSA propedeuse 
• Plagiaat & fraude
• Contact

2



DE EXAMENCOMMISSIE
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• Onafhankelijk en wettelijk vastgesteld orgaan binnen de opleiding. Zij handelt binnen de Wet Hoger Onderwijs. 

• Verantwoordelijkheid om op objectieve wijze vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden uit de 
OER en de eindkwalificaties van het SMO-programma. 

• Staat voor borging kwaliteit van de opleiding: tentamens en examens

• Richting docenten: zorgen voor borging goede kwaliteit tentamens en onderwijsprogramma

• Richting studenten: zorgen voor studeerbaar programma, controleren op instapeisen, controle op 
fraude/plagiaat en eventueel sancties uitspreken

• Eventueel verlenen van vrijstellingen of extra kans 

• Behandeling van klachten en verzoeken middels formele besluiten

• Stelt tentamenregels op 

• Staat in contact met faculteitsdecaan, opleidingsmanagement, medezeggenschap en studentdecanen



• Alle rechten en plichten voor studenten en docenten

• Alle regelingen op basis waarvan uitspraken worden gedaan, en waar de 
examencommissie bij uitzondering van kan afwijzen.

• Voorwaarden voor onderdelen van de doorstroom in je studieprogramma 
staan er in, zoals onder andere:

• Bindend Studieadvies (BSA)

• Instapeis minoren (P+40)

• Welke vakken behaald moeten zijn voor stages

• Afstudeer starteisen

• OER is te vinden op de Examencommissie webpagina. 

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER)

https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/ex.commissie-sportkunde/examencommissie.html


• Het staat je altijd vrij naar de examencommissie te gaan als 
je een klacht, vraag of probleem hebt, maar wij adviseren 
je;
ü Eerst te overleggen met je coach of het wel nodig is om een 

uitspraak van de examencommissie te krijgen
ü Zelf contact te zoeken met de docent van het vak waar het 

om gaat

Wanneer sowieso wel naar de examencommissie:
• Goedkeuring minoren: check eerst de lijst met 

goedgekeurde minoren en vul de online formulieren 
volledig en correct in, voordat je je verzoek indient.

WANNEER NAAR DE EC?



• Tentamen missen door bijv. problemen met OV, ziekte, etc.
Antwoord is bijna altijd “geen extra kans”. Meld het wel aan je coach.

• Als je een les hebt gemist die verplicht was: dit moet je oplossen met de 
docent.

• Verzoeken voor situaties die nog niet spelen, maar mogelijk 
later misschien wel (“ik heb nu nog geen P+40 punten, maar….”) 

• Bij bijzondere omstandigheden en bindend studieadvies: meld aan je coach en 
studentendecaan. Pas later komt dit vanzelf bij de EC tijdens BSA-procedure. 

WAAR IS DE EC NIET VOOR:



• SIS is leidend – zorg dus dat je dit ook altijd zelf goed checkt

• Eind van eerste jaar: minimaal 50 punten gehaald? Goed zo, je kan door. 49 Punten 
of minder? Dan start de BSA-procedure.

• Opgeschort advies gekregen in 2021-2022: inmiddels je P? Helemaal goed, je kan 
door. Nog niet? Dan start de BSA-procedure.

• Uitzonderingen wegens persoonlijke omstandigheden moeten altijd bekend zijn bij 
de studentendecaan: meld dit tijdig!

• BSA hoorzittingen: zijn op de faculteit en zeer dringend advies aanwezig te zijn. Je 
wordt hiervoor uitgenodigd. Data BSA-hoorzittingen: 11, 12, en 13 juli 2023.

(Let op, voor starten stage en minor is onder andere nodig dat je de propedeuse geheel 
behaald hebt, dus stel dat je door mag, moet je in het jaar erna alsnog als eerste je P 
gaan behalen: benut P-x weken!).

BINDEND STUDIEADVIES (BSA)



• Van plagiaat is bijvoorbeeld sprake bij het in een 
product of scriptie gegevens of tekstgedeelten van 
anderen overnemen zonder bronvermelding (of foute 
bronvermelding – zie Schrijfwijzer voor APA-regels)

• Hieronder valt ook het bewust gelegenheid geven tot 
(“neem maar van mij over”)

• Plagiaat kan ook onbewust 
• Fraude is bewust
• Zie exacte regels in OER

PLAGIAAT EN FRAUDE



• Bij vermoeden maakt de docent een melding ervan bij de 
EC en aan jou. Dit vermoeden kan onder andere door 
rapportage uit Urkund in Brightspace (digitale inlevering 
documenten, worden allemaal gescand op plagiaat).

• Student krijgt gelegenheid gehoord te worden tijdens een 
vergadering van de examencommissie – dit gaat op 
uitnodiging. 

• Cijfer wordt niet toegekend zolang de examencommissie 
geen uitspraak heeft gedaan.

PROCEDURE



1. Fraude in SIS + aantekening dossier. Door naar de 
herkansing.

2. Fraude in SIS + aantekening dossier + uitsluiting 
van het behalen studiepunten voor minimaal 1 
blok.

3. Fraude in SIS + aantekening dossier + uitsluiting 
van het behalen studiepunten voor maximaal 1 
jaar.

Tweede keer? Zwaardere sanctie.
* Dit zijn voorbeelden van sancties, er zijn meerdere opties mogelijk.

MOGELIJKE* SANCTIES BIJ FRAUDE OF 
PLAGIAAT



CONTACT
Vergaderingen: eens in de 2 weken op dinsdag
Verzoeken: worden binnen 15 werkdagen behandeld en/of je wordt uitgenodigd voor een
gesprek tijdens de vergadering. Stuur tijdig je verzoek in.

Verzoek indienen: via de website. 
Ga naar website voordat je een verzoek stuurt en vind daar:
Ø Link naar verzoekenpagina
Ø Tentamenregels
Ø Lijst goedgekeurde minoren
Ø OER

Contact examencommissie:
E-mail: examencommissiesmo@hva.nl
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https://az.hva.nl/studenten/az-lemmas/studenten/faculteiten/fbsv/ex.commissie-sportkunde/examencommissie.html
mailto:examencommissiesmo@hva.nl

