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De Examencommissie staat garant voor de kwaliteit van je diploma. Studenten moeten aan
bepaalde voorwaarden voldoen ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden om een
diploma te kunnen behalen. Deze voorwaarden staan beschreven in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen van Politieke Wetenschap.
Reglementen Politieke Wetenschap - Universiteit Leiden
Concreet betekent dit dat de Examencommissie verzoeken en vragen in behandeling neemt
die betrekking hebben op tentamens, het invullen van je keuzeruimte, vrijstellingen, uitstel
van afstuderen en verandering van je curriculum. Ook eventuele gevallen van fraude en
plagiaat worden door de Examencommissie onderzocht en beoordeeld.
Let op: de Examencommissie is niet bevoegd om een besluit te nemen over herevaluatie van
cijfers. Dergelijke verzoeken worden niet in behandeling genomen.
Hieronder vind je de meest gestelde vragen over deze onderwerpen.
Tentamens
• Kan ik nog deelnemen aan een tentamen als ik de deadline voor registratie heb gemist?
Nee, dat is in principe niet mogelijk.
Iedere student heeft in elk academisch jaar twee mogelijkheden om tentamen te doen voor
een cursus. Het is verplicht om je vooraf voor tentamens in te schrijven. Inschrijving is
mogelijk vanaf 100 dagen voorafgaand aan het tentamen. De inschrijvingstermijn sluit 10
dagen voorafgaand aan het tentamen. Buiten deze periode kun je je in beginsel niet
aanmelden. Als je de deadline hebt gemist, kun je je inschrijven voor het hertentamen.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen neemt de Examencommissie verzoeken voor
tentamenregistratie in behandeling als de termijn van 90 dagen is overschreden. Een dergelijk
verzoek moet zeer gedegen onderbouwd zijn en worden ingediend via het webformulier op
de website: Verzoek na-inschrijving tentamen
• Mag ik een woordenboek gebruiken bij het tentamen?
Nee, het is niet toegestaan om een woordenboek te gebruiken.
Alleen indien je aantoonbare taalachterstand hebt, mag je gebruik maken van een
woordenboek. In dergelijke gevallen moet je een verklaring van de studentendecaan kunnen
overleggen.
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• Kan ik een tentamen herkansen?
Ja, dat is mogelijk.
Voor iedere cursus wordt twee keer per studiejaar de mogelijkheid geboden om tentamen af
te leggen. Indien je een tentamen hebt gehaald, mag je in beginsel niet meer deelnemen aan
de herkansing van de betreffende cursus (zie ook volgende vraag). Wanneer je een tentamen
niet kunt maken, bv vanwege ziekte, dan heb je altijd nog een tweede mogelijkheid om
tentamen af te leggen.
Een herkansing is mogelijk voor cursussen die met één tentamen worden afgesloten. Er zijn
echter ook cursussen waarbij toetsing plaatsvindt door middel van verschillende
opdrachten/toetsen en het eindcijfer is opgebouwd uit deelcijfers. In deze gevallen gelden de
volgende regels.
- Herkansing is niet mogelijk wanneer een tentamen of opdracht voor minder dan 50%
meetelt voor het eindcijfer.
- Herkansing van een opdracht die meetelt voor 50% of meer is mogelijk indien je een
volledige eerste versie hebt ingediend waarvoor je een onvoldoende hebt gekregen.
- Als een cursus uit meerdere onderdelen bestaat die tezamen het eindcijfer bepalen, dan
mag je een tentamen herkansen zolang je de cursus niet hebt behaald. In een dergelijk geval
mag je dus wel een tentamen herkansen waarvoor je al een voldoende hebt behaald. Houdt
er rekening mee dat in een dergelijk geval het laatst behaalde cijfer telt.
- Wanneer het eindcijfer is gebaseerd op meerdere deelcijfers moet een deelcijfer dat voor
50% of meer meetelt voor het eindcijfer minimaal een 5,0 (onafgerond) zijn.
• Kan ik een behaald tentamen herkansen?
Ja, dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk die staan vermeld in de OER.
Een student kan gedurende de Bachelor en Masteropleiding eenmaal een behaald tentamen
opnieuw afleggen. Bij deze eenmalige herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.
• Hoelang duurt het voordat ik de uitslag van mijn tentamen krijg?
Binnen vijftien werkdagen na de dag waarop het tentamen of deeltentamen is afgenomen
beoordeelt de examinator het ingeleverde werk. De uitslag wordt vastgelegd in uSis en je
krijgt via uSis bericht over de uitslag.
• Kan ik mijn tentamen inzien?
Ja, je hebt het recht om je tentamen in te zien binnen 30 dagen nadat je cijfer bekend is
gemaakt.
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De examinator bepaalt of de inzage collectief is en/of individueel. De inzage en nabespreking
vindt plaats op een door de examinator aangekondigd tijdstip via Brightspace.
Let op: Indien je niet bij de inzage en nabespreking bent, is het niet mogelijk om op een ander
moment alsnog de examinator te benaderen met vragen over het tentamen tenzij je vanwege
overmacht niet in staat was om aanwezig te zijn en dit aan kunt tonen.
• Behandelt de Examencommissie verzoeken tot wijziging van het behaalde cijfer/
herevaluatie van het tentamens?
Nee, de examencommissie is niet bevoegd om dergelijke vragen te behandelen.
Wanneer je vragen hebt over het cijfer van een tentamen of scriptie moet je die altijd eerst
bespreken met de docent. Zorg ervoor dat je vragen duidelijk gemotiveerd zijn zodat de
docent hier concreet op in kan gaan. Vragen over je cijfer kan je niet voorleggen aan de
Examencommissie want de Examencommissie is niet bevoegd om een cijfer te veranderen
dat een docent heeft gegeven. Mocht je het oneens blijven met de beoordeling van het
werk/tentamen bestaat de mogelijkheid om naar het College van Beroep voor de Examens te
gaan. Let op: het College onderzoekt of de juiste procedures zijn gevolgd en voert geen
inhoudelijke toetsing uit. College van Beroep voor de Examens
Keuzeruimte
• Hoe dien ik een verzoek in om keuzevakken in de vrije keuzeruimte op te nemen?
Verzoeken om keuzevakken in de vrije keuzeruimte op te nemen moeten altijd worden
ingediend via uSis. Geef bij het indienen van het verzoekschrift ook inhoudelijke informatie
over het vak (via een bijlage of link). De Examencommissie beoordeelt deze verzoeken.
• Aan welke voorwaarden moeten keuzevakken voldoen?
Wanneer je vakken selecteert voor de vrije keuzeruimte moet je rekening houden met een
aantal voorwaarden:
- Keuzevakken mogen niet/nauwelijks overlappen met het verplichte curriculum van de
opleiding.
- Aan keuzevakken die je wilt volgen binnen de universiteit Leiden of bij een andere
universiteit moeten altijd studiepunten zijn verbonden.
- Resultaten die zijn behaald in het kader van extra activiteiten die buiten het
studieprogramma vallen zoals onderwijseenheden behaald in het kader van een Honours
College kunnen niet worden opgevoerd in de vrije keuzeruimte.
• Op welk moment kan ik mijn keuzevakken toevoegen aan mijn vrije keuzeruimte?
Vanaf je tweede studie jaar is het mogelijk om een verzoek in te dienen om keuzevakken te
koppelen aan je curriculum. Verzoeken tot het opnemen van keuzevakken in de vrije
keuzeruimte van studenten die in hun eerste jaar zitten worden niet in behandeling
genomen.
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• Wat is het verschil tussen de vrije keuzeruimte en de extracurriculaire ruimte?
De vrije keuzeruimte bestaat uit 30 EC. Het is mogelijk om voor meer dan 30 studiepunten
keuzevakken te volgen maar deze extra keuzevakken worden in de extracurriculaire ruimte
opgenomen. De vakken in de extracurriculaire ruimte worden vermeld op het
diplomasupplement maar tellen niet mee voor het cijfergemiddelde.
• Kan ik studiepunten die behaald zijn in het kader van een stage toevoegen aan mijn vrije
keuzeruimte?
Ja, dat is mogelijk mits je voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden.
Het is alleen mogelijk studiepunten die behaald zijn in het kader van een stage toe te voegen
aan de vrije keuzeruimte als het een onderzoeksstage betreft. De Examencommissie moet in
dit geval altijd voorafgaand aan de stage toestemming hebben gegeven. De stage dient
begeleid te worden vanuit het Instituut Politieke Wetenschap en vanuit de stageplek. Je dient
de mogelijkheden te bespreken met je studieadviseur en de stagecoördinator.
Het is niet mogelijk om een stage in je keuzeruimte op te nemen wanneer je stage hebt
gelopen buiten de opleiding om. Je krijgt alleen studiepunten voor een stage wanneer die
voldoet aan de eisen die de opleiding stelt.
In deze link staan de eisen vermeld die aan een Bachelor onderzoeksstage worden gesteld:
Vrije Keuzeruimte Jaar 3
Vrijstellingen verplichte cursussen
• Kan ik een vrijstelling krijgen voor een verplichte cursus als ik al een vergelijkbare cursus
heb afgerond aan een andere universiteit?
Ja, dat is mogelijk.
De Examencommissie beoordeelt aan de hand van het verzoek of de vakken equivalent zijn.
Het verzoek dient dan ook gedegen onderbouwd te worden zodat de Examencommissie zich
een goed oordeel kan vormen over de inhoud van het reeds gevolgde vak. Dit kan
bijvoorbeeld aan de hand van een syllabus van de cursus in het Nederlands of Engels. Je moet
ook een gewaarmerkte cijferlijst indienen. De Examencommissie kan indien nodig om
aanvullende informatie vragen. Verzoeken voor vrijstellingen moeten altijd worden ingediend
via uSis.
Vrijstellingen worden niet verleend voor onderdelen van een cursus (bijvoorbeeld
werkgroepen).
• Kan ik voor elk vak een vrijstelling vragen?
Nee, dat is niet mogelijk.
Het programma in het eerste studiejaar bevat een aantal cursussen die heel specifiek zijn
voor het curriculum van Politieke Wetenschappen. Voor deze cursussen is het niet mogelijk
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om een vrijstelling aan te vragen. Voor verdere informatie hierover kan je contact opnemen
met je studieadviseur.
Uitstel van afstuderen
• Tot wanneer kan ik uiterlijk uitstel van afstuderen aanvragen?
Tot uiterlijk 1 jaar na de officiële studieduur van de opleiding.
Met betrekking tot de Bacheloropleiding betekent dit dat je uiterlijk na 4 jaar moet
afstuderen. (De Bacheloropleiding duurt officieel 3 jaar + 1 jaar uitstel = 4 jaar).
Met betrekking tot de Masteropleiding betekent dit dat je uiterlijk na 2 jaar moet afstuderen
(de Masteropleiding duurt officieel 1 jaar + 1 jaar uitstel = 2 jaar).
• Waarom zou ik uitstel van afstuderen aanvragen?
Uitstel van afstuderen is alleen aan de orde indien je (een) extra vak(ken), extern onderwijs of
een stage op je diplomadocumenten wil laten vermelden.
Plagiaat en fraude
• Wat is fraude
Onder fraude wordt o.a. verstaan: het tonen van een vals bewijs van inschrijving, spieken, het
uitwisselen van informatie tijdens een tentamen.
• Wat is plagiaat?
Er is sprake van plagiaat wanner je werk van iemand anders presenteert als je eigen werk. Dit
is een ernstig vergrijp dat in strijd is met de academische normen en waarden. In de link
hieronder wordt verder uitgelegd wat de universiteit verstaat onder fraude en wat de
consequenties kunnen zijn:
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/algemeen/onderzoek/plagiaat.pdf
• Wat gebeurt er als ik word verdacht van fraude of plagiaat?
Als je docent het vermoeden heeft dat je fraude of plagiaat hebt gepleegd, wordt de
Examencommissie hiervan op de hoogte gesteld. De Examencommissie zal de verdenking
verder onderzoeken. Een onderdeel van dit onderzoek is een hoorzitting. Je wordt dan
uitgenodigd om vragen van de Examencommissie omtrent het gemelde voorval te
beantwoorden en jouw kant van het verhaal te vertellen. Op basis daarvan zal de
Examencommissie een oordeel vellen. Dit oordeel wordt vastgelegd in een formeel besluit.
Indien de Examencommissie de fraude of plagiaat aannemelijk acht, is zij bevoegd sancties op
te leggen. De zwaarte van de sanctie hangt af van de ernst van de zaak. In zeer ernstige
gevallen kan de Examencommissie aan de universiteit verzoeken om je inschrijving te
beëindigen.
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Tenslotte: waar moet ik op letten als ik een verzoek indien?
Wanneer je een verzoek indient bij de Examencommissie, zorg er dan voor dat je dit op de
juiste wijze doet. Verdere informatie vind je op deze site:
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/socialewetenschappen/instituten/politieke-wetenschap/examencommissie
Dit document is bedoeld om een aantal zaken toe te lichten. De Onderwijs- en
Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie vormen de
juridische basis voor het werk van de Examencommissie.
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