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Het examenreglement stelt:
Aanwezigheid bij een examen waarvoor je uitgenodigd bent is
verplicht.
Ben je afwezig zonder reden dan ben je de gelegenheid kwijt.
Ben je afwezig met reden dan vraag je Behoud examengelegenheid
aan bij de examencommissie. De examencommissie beoordeelt de
aanvraag en neemt een besluit.
SintLucas en het RIVM zeggen: ‘Heb je corona gerelateerde klachten,
dan blijf je thuis.’

inhoud

Als gevolg van corona ontvangt de examencommissie veel Aanvragen
behoud examengelegenheid.
De huidige situatie vraagt om een aanpassing op het examenreglement
om de kwaliteit van de examinering beter te kunnen borgen en de
administratieve last te minimaliseren. Deze aanpassing houdt in dat:
De ‘Aanvraag behoud examengelegenheid’ tijdelijk komt te vervallen.
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AANVRAAG DERDE EXAMENREGELING BLIJFT
Om de diplomawaarde en de kwaliteit van de examinering te borgen heeft een
student twee gelegenheden voor elk examen. In uitzonderlijke situaties kan een
student een Aanvraag derde examengelegenheid doen. De examencommissie
houdt vast aan twee examengelegenheden, maar zal gezien de situatie coulant
omgaan met aanvragen voor een derde examengelegenheid.

PROCEDURE

In onderstaande stroomschema’s is beschreven hoe je in welke situatie moet
handelen.
Het standaard uitgangspunt is en blijft:
Deelname aan een examen waarvoor je door het examenbureau bent
uitgenodigd is verplicht.
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Situatie 1. Afwezig bij examen eerste of tweede gelegenheid

Je bent afwezig bij een gepland
examen om diverse redenen.

Je meldt je via e-mail af voor het
examen bij het examenbureau
(examenbureau@sintlucas.nl) met
opgaaf van reden en waar mogelijk
met bewijslast zoals bijvoorbeeld;
een trouw-, rouwkaart,
OV-storing,…...
Stuur de e-mail bij voorkeur voor
aanvang van het examen maar
uiterlijk één week na het examen.

Twee examengelegenheden gemist?

Je vraagt een derde
examengelegenheid aan bij de
examencommissie en volgt de
instructie op het formulier.
Je mailt je aanvraag naar
examenbureau@sintlucas.nl

inhoud

Het examenbureau verwerkt jouw afmelding
in Magister.
In de examenboom wordt ‘Inh’ ingevoerd.
De afmelding wordt opgenomen in jouw
diplomadossier.

De examencommissie gaat tijdens corona
coulant om met het toekennen van de
derde gelegenheid.
De examencommissie beoordeelt de
aanvraag op de volgende punten:
•	onderbouwing van jou, de
vakdocent en de lob-er
•	de registratie van jouw afmelding
• de aangeleverde bewijslast

Eén examengelegenheid gemist?

Je hoeft niets te doen.
Je mag deelnemen aan de
tweede examengelegenheid.
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Het examenbureau informeert jou
per e-mail over het
genomen besluit.
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Situatie 2. Annulering examengelegenheid door persoonlijke omstandigheden

Je hebt een uitnodiging voor een examen
ontvangen, maar er zijn persoonlijke
omstandigheden waardoor je niet aangemeld
had moeten worden.
Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte.

inhoud

Je dient per e-mail een verzoek in bij het
examenbureau (examenbureau@sintlucas.nl)
om de uitnodiging te annuleren en zet jouw
lob-er in de cc.

Het examenbureau controleert jouw verzoek
op volledigheid en bevestigt de annulering
per e-mail. De annulering wordt opgenomen
in jouw diplomadossier.
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