Reglement afname toetsen en
examens en kosten voor
herkansingen
Onder deze regeling vallen de volgende schriftelijke toetsen en examens:
●
●
●
●
●
●

De toetsen uit het toetsplan van de opleiding welke een student volgt
(inclusief de keuzedelen).
Nederlands en/of Engels lezen en luisteren.
Nederlands en/of Engels schrijven.
Rekenen 2F en/of 3F.
De STARR verslagen van de beroepsgerichte examenopdrachten
Burgerschap.

De regeling voor mondelinge examens staan na de schriftelijke examens
uitgelegd. Hieronder vallen de volgende toetsen en examens:
●
●
●
●

Het GO gesprek
Nederlands: spreken en/of gesprekken voeren
Loopbaangesprek
Het examengesprek

Regeling afname toetsen/ examens Medivus 20190413 D-1.1

1/6

De regels omtrent de afname van schriftelijke toetsen en examens waar de
student zich aan dient te houden zijn:
1. Studenten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van een toets of
examen aanwezig te zijn.
2. Studenten dienen zich tijdig (48 uur voorafgaand) aan of af te melden
voor examens en toetsen via het planningsysteem. Aan het niet tijdig
afmelden voor toetsen en examens, zijn financiële sancties verbonden.
Deze sancties zijn:
●
●

het niet tijdig afmelden bedraagt € 25,het niet verschijnen voor een toets of examen, zonder afmelden bedraagt: € 25,Betaling van vorenstaand bedrag dient per pin of Ideal te zijn voldaan alvorens
de student aan een nieuw examen of toets deel mag nemen.

3. Zodra de toetsen/ examens begonnen zijn worden geen studenten meer
toegelaten.
4. Van alle studenten wordt voor de aanvang van toetsen en examens het
identiteitsbewijs gecontroleerd op geldigheid. (Zie punt 10, welke
documenten onder een geldig identiteitsbewijs vallen).
5. De student mag geen eigendommen op de tafel hebben. Hierop
bestaan de volgende uitzonderingen:
●
●
●

Een eigen (niet programmeerbare) rekenmachine bij de toets
verpleegkundig rekenen.
De beroepsgerichte examenopdracht
Maximaal 20 steekwoorden op een blaadje bij de STARR verslagen.

6. Iedereen dient uiterlijk op de vooraf aangegeven tijd te stoppen met het
examen of de toets, tenzij vooraf extra tijd is toegekend. Deze toekenning
gebeurt op aanvraag op basis van een medische verklaring. De
aanvraag wordt gericht aan examenbureau@medivus.nl.
7. De student dient na afloop al het toets- en examenmateriaal (inclusief
kladpapier) weer in te leveren.
8. Tijdens schriftelijke toetsen/examens mag de student niet spreken. Als de
student vragen heeft, kan hij die alleen (op gedempte toon) aan de
surveillant stellen.
9. Als de student zich schuldig maakt aan bedrog of enig andere
onregelmatigheid pleegt bij de toetsen/examens, kan de
examencommissie maatregelen tegen de student treffen.
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10. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval beschouwd:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs (mag niet
verlopen zijn). Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: a.
een geldig paspoort; b. een geldige Europese identiteitskaart; c. een
geldig Nederlands rijbewijs; d. een geldig vreemdelingen- of
vluchtelingenpaspoort; e. een geldig identiteitsbewijs Asielzoekers
(W-document).
Afkijken of spieken;
Het niet opvolgen van instructies van de surveillant;
Het verlaten van de toets-/examenlocatie zonder toestemming van
de surveillant’;
Plegen van fraude tijdens of als voorbereiding op examens
Verstrekken van informatie aan medekandidaten
Kopen of verkopen (of anderszins verhandelen) van examenopgaven
Plagiaat
Beschikken over of het gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen
tijdens het examen
De toets of het examenwerk na overschrijding van de aangegeven
eindtijd inleveren;
Het op- of rond de tafel/bureau bij zich hebben van jas, (hand-)
tassen, rugzakken of koffers en telefoon
Het gebruik van niet- toegestane hulpmiddelen;
Het niet uitgeschakeld zijn van mobiele telefoon of andere
communicatiemiddelen.

12. De examencommissie beoordeelt verder of overige gedragingen,
handelingen en dergelijke als onregelmatigheid zijn aan te merken in
de zin van dit artikel.
Als de student zich tijdens een toets of examen schuldig maakt aan

bedrog of als de student een onregelmatigheid pleegt, dan wordt de
student erop gewezen dat:
●
●
●
●

Zij zich aan bedrog dan wel onregelmatigheid schuldig maakt;
Dit vermeld zal worden in het proces verbaal;
Verdere deelname aan het examen wordt ontzegd. Dit gebeurt door de
surveillant (als aangewezene door de examencommissie).
Partijen, althans personen of commissies die betrokken zijn bij de
onderwijsovereenkomst, worden van de maatregel schriftelijk op de hoogte
gebracht.

Regeling afname toetsen/ examens Medivus 20190413 D-1.1

3/6

De regels met betrekking tot de afname van mondelinge toetsen en examens
waar de student zich aan dient te houden zijn:
●
●

●
●
●

●

Studenten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
Studenten dienen zich tijdig (2 weken voorafgaand aan) aan of af te
melden voor examens en toetsen. Aan het niet tijdig afmelden voor
toetsen en examens, zijn financiële sancties verbonden. Deze sancties
zijn:
○ het niet tijdig afmelden bedraagt € 100,○ het niet verschijnen voor een toets of examen, zonder afmelden
bedraagt:
€ 100,Van alle studenten wordt het identiteitsbewijs gecontroleerd. (Zie punt 6,
welke documenten onder een geldig identiteitsbewijs vallen).
De student mag de opdrachten van de examens bij zich hebben bij het
examen. Dit geldt niet voor toetsen.
Als de student zich schuldig maakt aan bedrog of enig andere
onregelmatigheid pleegt bij de toetsen/ examens, kan de
examencommissie maatregelen tegen de student treffen.
Als onregelmatigheid wordt in ieder geval beschouwd:
●

●
●

Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs (mag niet
verlopen zijn). Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: a.
een geldig paspoort; b. een geldige Europese identiteitskaart; c. een
geldig Nederlands rijbewijs; d. een geldig vreemdelingen- of
vluchtelingenpaspoort; e. een geldig identiteitsbewijs Asielzoekers
(W-document).
Eten en drinken meenemen in de toets- of examenruimte
Het niet opvolgen van instructies van de surveillant;

7. De
examencommissie beoordeelt verder of overige gedragingen,

handelingen en dergelijke als onregelmatigheid zijn aan te merken in
de zin van dit artikel.

Als de student zich tijdens een toets of examen schuldig maakt
aan bedrog of als de student een onregelmatigheid pleegt, dan
wordt de student erop gewezen dat:
● Hij zich aan bedrog dan wel onregelmatigheid schuldig maakt;
● Dit vermeld zal worden in het proces verbaal;
● Verdere deelname aan het examen wordt ontzegd. Dit gebeurt door de
surveillant (als aangewezene door de examencommissie).
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8. Onregelmatigheden kunnen onder andere worden bestraft met: een
onvoldoende, ongeldig verklaren van de toets of het examen, het hernieuwd
moeten doen van een toets / examen of uitsluiting van verdere toetsen /
examens (met eventuele ontbinding van de onderwijsovereenkomst en de
bijhorende praktijkovereenkomst).
●

Partijen, althans personen en commissies die betrokken zijn bij de
onderwijsovereenkomst die op de opleiding van toepassing is, worden van
de maatregel schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Kosten voor herkansingen
Hieronder staat per toets of examen, wat de kosten voor herkansen zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Per toets bestaat recht op 1 kosteloze herkansingen,
daarna kost het:
Nederlands en/ of Engels lezen en luisteren:
Nederlands en/of Engels schrijven:
Rekenen 2F en/of 3F:
STARR verantwoordingsverslag:
Burgerschap:
Het GO gesprek:
Het loopbaangesprek:
Spreken en gesprekken voeren:
Het examengesprek:

€ 100,€ 100,€ 100,€ 100,€ 50,€ 100,€ 100,€ 100,€ 100,€ 250,-

Consequenties voor het constateren van fraude
Indien er bij examens (de kwalificerende beroepsopdrachten, of één van de
keuzedelen) fraude wordt geconstateerd (althans het vermoeden daarvan) kan dit
een reden voor Medivus zijn voor ontbinding van de overeenkomst of kan de student
een boete ontvangen van: € 1.000,- . Deze boete en mogelijke strafvervolging geldt
ook voor het verhandelen van toetsen, toetsvragen, examens en examenopdrachten.
Examentraining
Indien jij, of een groepje studenten samen, behoefte hebben aan privé les
(examentraining), is dit mogelijk. De kosten hiervoor zijn:
€ 75,- per uur per groep (of individu)!
Meer informatie daarover is te verkrijgen via www.medivus.nl.
Maximum aantal herkansingen
De student heeft recht op het volgende aantal herkansingen:
- Centrale examens maximaal twee keer herkansen tegen betaling (het eerste
examen is inbegrepen in het verschuldigde lesgeld) Een mogelijke derde
mogelijkheid tot herkansing moet schriftelijk onderbouwd, aangevraagd worden
bij de examencommissie.
Herkansingen van de onderdelen van het Toetsplan mag een onbeperkt aantal keer
tegen betaling (de eerste toets en de eerste twee herkansingen zijn kosteloos en
inbegrepen in het verschuldigde lesgeld)
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