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Inleiding
Vanwege de bestrijding van het corona virus is in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020 van het
studiejaar 2019-2020 het onderwijs zoveel mogelijk digitaal aangeboden. De examencommissies
van FNWI kunnen zoals gesteld in de hardheidsclausule (RRvE art. 10) in gevallen waar de
bepalingen van deze regeling onredelijk en onbillijk uitwerken voor de student, een
uitzonderingsregeling treffen. In dit addendum zijn dergelijke uitzonderingsregelingen opgenomen
die meerdere studenten treffen. Hierbij is het gestelde in de RRvE art. 12 in acht genomen: Er
vinden alleen wijzigingen plaats waarbij de belangen van de studenten redelijkerwijs niet worden
geschaad. De examencommissie heeft zoals gesteld in RRvE art. 1.3 in haar beslissingen tot
wijziging de volgende maatstaven genomen, en heeft bij strijdigheid het belang van de ene
maatstaf tegen de andere afgewogen:
a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van een examen of tentamen;
b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om tijdverlies voor
studenten zoveel mogelijk te voorkomen;
c. mildheid ten opzichte van studenten die door omstandigheden buiten hun schuld in de
voortgang van hun studie vertraging dreigen te ondervinden.
De aanvullende bepalingen zijn in de tekst hieronder in rood op de geldende artikelen (in zwart)
weergegeven.
De eisen ten aanzien van de behaalde resultaten worden in principe gehandhaafd.
De examencommissie wijst erop dat uiteraard ook over de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020 een
beroep gedaan kan worden op de hardheidsclausule. Als overtuigend aangetoond kan worden dat
er voor (een deel) van onderdelen in genoemde periode uitzonderlijk moeilijke (coronagerelateerde) omstandigheden zijn geweest, kan de examencommissie gevraagd worden af te
wijken van de geldende regels, waaronder de cum laude regels. Studenten die een dergelijke
verzoek willen indienen, worden gevraagd dit met de studieadviseur af te stemmen.
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Addendum ad artikel 5.2 Judicium
1. De examencommissie beoordeelt of aan het getuigschrift het judicium ‘cum laude’ wordt
toegevoegd.
2. Cum laude-richtlijn voor de bacheloropleidingen:
a. Wanneer de student uitzonderlijke bekwaamheid heeft laten zien tijdens het examen, kan
de examencommissie besluiten het judicium ‘cum laude’ toe te kennen op het diploma.
b. Bij een examen is sprake van uitzonderlijke bekwaamheid wanneer de student aan
onderstaande voorwaarden heeft voldaan:
1. elk onderdeel heeft ten minste als resultaat 7 (zeven);
2. het resultaat voor de bachelor thesis is ten minste een 8 (acht).
3. het niet afgeronde gewogen gemiddelde resultaat van alle onderdelen,
exclusief de bachelor thesis, van de bacheloropleiding is ten minste 8 (acht). In
bijlage 2 is vermeld welke onderdelen tot de bachelor thesis worden gerekend.;
4. per onderdeel is van slechts één tentamengelegenheid gebruik gemaakt m.u.v.
maximaal drie onderdelen waarbij gebruik mag zijn gemaakt van een tweede
tentamengelegenheid. Daar bovenop mag voor maximaal twee onderdelen die
de student heeft gevolgd en een tentamen heeft afgelegd in de periode 15-032020 t/m 31-08-2020, gebruik zijn gemaakt van een tweede
tentamengelegenheid;
5. de opleiding in de nominale studieduur + 6 maanden is afgerond. Voor
studenten die het dubbele bachelorprogramma Wis- en Natuurkunde of
Wiskunde en Informatica hebben afgerond geldt dat cum laude ook wordt
toegekend als de student binnen 4 jaar aan de eisen heeft voldaan. Voor
studenten die ingeschreven stonden in de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020
geldt een aanvulling van 6 maanden bovenop de in lid 5 gestelde duur.
c. Bij het bepalen van het gewogen gemiddelde krijgt elk cijfer voor een onderdeel een
gewichtsfactor, die evenredig is met de omvang in studiepunten van dat onderdeel.
d. Vrijstellingen en onderdelen beoordeeld met het predicaat ‘voldaan’ blijven bij de
toekenning van ‘cum laude’ buiten beschouwing.
e. Het judicium ‘cum laude’ wordt alleen toegekend wanneer minder dan een derde van het
studieprogramma bestaat uit vrijstellingen en/of onderdelen beoordeeld met het predicaat
‘voldaan’.
f. Bij het bepalen of aan de voorwaarden, zoals benoemd in artikel 5.2.2 b t/m d, is voldaan,
worden alle onderdelen, behalve extracurriculaire onderdelen (waaronder ook de
onderdelen behorende bij een goedgekeurd honoursprogramma), vermeld op het
diplomasupplement meegerekend. Indien bij een bacheloropleiding afgeweken wordt van
deze bepaling, is dit vermeld in bijlage 1.
3. Cum laude-richtlijn voor de masteropleidingen:
a. Wanneer de student uitzonderlijke bekwaamheid heeft laten zien tijdens het examen, kan
de examencommissie besluiten het judicium ‘cum laude’ toe te kennen op het diploma.
b. Bij een examen is sprake van uitzonderlijke bekwaamheid wanneer de student aan
onderstaande voorwaarden heeft voldaan:
1. elk onderdeel heeft ten minsten als resultaat 7 (zeven);
2. het resultaat voor de master thesis is ten minste een 8 (acht), dit geldt voor elk
onderdeel afzonderlijk. In bijlage 2 is vermeld welke onderdelen tot de master
thesis worden gerekend.
3. het niet afgeronde gewogen gemiddelde resultaat van alle onderdelen,
exclusief de master thesis, van de masteropleiding is ten minste 8 (acht);
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4. Per onderdeel is van slechts één tentamengelegenheid gebruik gemaakt m.u.v.
maximaal één onderdeel waarbij gebruik mag zijn gemaakt van een tweede
tentamengelegenheid. Daar bovenop mag voor maximaal twee onderdelen die
de student heeft gevolgd en een tentamen heeft afgelegd in de periode 15-032020 t/m 31-08-2020, gebruik zijn gemaakt van een tweede
tentamengelegenheid;
5. de opleiding in de nominale studieduur + 6 maanden voor een voltijds opleiding
of de opleiding in de nominale studieduur + 1 jaar voor een deeltijdse opleiding
is afgerond. Voor studenten die ingeschreven stonden in de periode 15-032020 t/m 31-08-2020 geldt een aanvulling van 6 maanden bovenop de in lid 5
gestelde duur.
c. Bij het bepalen van het gewogen gemiddelde krijgt elk cijfer voor een onderdeel een
gewichtsfactor, die evenredig is met de omvang in studiepunten van dat onderdeel.
d. Vrijstellingen en onderdelen beoordeeld met het predicaat ‘voldaan’ blijven bij de
toekenning van ‘cum laude’ buiten beschouwing.
e. Het judicium ‘cum laude’ wordt alleen toegekend wanneer minder dan een derde van het
studieprogramma bestaat uit vrijstellingen en/of onderdelen beoordeeld met het predicaat
‘voldaan’.
f. Bij het bepalen of aan de voorwaarden, zoals benoemd in artikel 5.2.3, is voldaan, worden
alle onderdelen behalve extracurriculaire onderdelen vermeld op het diplomasupplement
meegerekend. Indien bij een masteropleiding afgeweken wordt van deze bepaling, is dit
vermeld in bijlage 1.
4. Deze cum laude-richtlijnen vervangen alle eerdere cum laude-richtlijnen. Studenten die menen
een beroep te kunnen doen op gewekte verwachtingen ontleend aan eerdere richtlijnen,
kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie om alsnog het judicium
‘cum laude’ te krijgen.
5. In bijzondere gevallen en per specifieke opleiding kan de examencommissie afwijken van het
bepaalde in de leden twee en drie van dit artikel.
Addendum ad artikel 5.3 Honours
1. In aanvulling op OER-A Bacheloropleidingen, artikel A-5.1 lid 7 sub 3: bij het bepalen van het
gemiddelde (gewogen) cijfer behaald over de onderdelen van de bacheloropleiding worden
extracurriculaire onderdelen, waaronder ook de onderdelen behorende bij een goedgekeurd
honoursprogramma niet meegerekend. Indien bij een bacheloropleiding afgeweken wordt van
deze bepaling, is dit vermeld in RRvE bijlage 1.
2. In aanvulling op OER A Bacheloropleidingen geldt voor studenten die ingeschreven stonden in
de periode 15-03-2020 t/m 31-08-2020 een aanvulling van 6 maanden bovenop de in OER A
Bacheloropleidingen artikel A-5.1 lid 7 gestelde duur.
Vaststelling Addendum
Deze regeling is vastgesteld door de examencommissies voor de bacheloropleidingen:
Bèta-Gamma, Biologie, Biomedische Wetenschappen, Future Planet Studies, Informatica,
Informatiekunde, Kunstmatige Intelligentie, Natuur- en Sterrenkunde, Psychobiologie, Scheikunde
en Wiskunde,
en de masteropleidingen:
Artificial Intelligence, , Biological Sciences, Biomedical Sciences, Brain and Cognitive Sciences,
Chemistry, Computational Science, Earth Sciences, Forensic Science, Information Studies, Life
Sciences, Mathematics, Mathematical Physics, , Physics and Astronomy, Software Engineering,
Stochastics and Financial Mathematics en Security and Network Engineering,
van de Universiteit van Amsterdam, op 04 juni 2020.
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