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Artikel 1 Begripsbepalingen 
 

a) Tentamens/examens: het Conservatorium van Amsterdam kent de volgende wijzen van 

toetsen: 

- toelatingsexamens (praktisch, mondeling of schriftelijk) 
- tentamens (praktisch, mondeling of schriftelijk) 

- overige toetsen, zoals werkstukken/scripties 

- individuele beoordelingen 

- praktische eindexamens 
 
b) Artistieke leiding: de artistieke leiding bestaat in het kader van deze regeling uit de adjunct-

directie,  bestaande uit de adjunct-directeur/ hoofd Klassiek en ODM en de adjunct-directeur/ hoofd 

Jazz & Pop. 

 

c) Examencommissie: de commissie, als bedoeld in artikel 7.12 van de WHW, onder meer 

belast met het waarborgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De examencommissie is 

het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de 

voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Zie verder artikel 5 van deze regeling. 

 

d) Examinatoren: voor het afnemen van examens en tentamens en het vaststellen van de 

uitslag daarvan wijst de examencommissie examinatoren aan, als bedoeld in artikel 7.12c van de 

WHW. 

 

e) Commissie der examinatoren: ten behoeve van het voorbereiden en/of uitvoeren van 

examenonderdelen kunnen commissies van examinatoren in het leven worden geroepen als 
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bedoeld in art. 7.12 van de wet. De commissie van examinatoren wordt benoemd door de 

examencommissie; 

 

 

Artikel 2 Examencommissie 

Informatie over de wijze van samenstelling en werkwijze van de examencommissie, is te vinden in de 

AHK regeling Examencommissies (te vinden op MyAHK) en in het algemene deel van de studiegids.  

 
 

Artikel 3 Commissies der examinatoren 

3.1  De commissie voor het afnemen van een praktisch hoofdvaktentamen bestaat ten minste uit drie 

leden. Het voorzitterschap wordt bekleed door een lid van de examencommissie, dan wel een 

daartoe aangewezen examinator. 

3.2 De commissie voor het afnemen van een praktisch eindexamen bestaat uit ten minste vijf 

leden.   Het voorzitterschap wordt bekleed door een daartoe door de examencommissie 

gemandateerde examinator. 

3.3 In de commissie van een praktisch eindexamen heeft tenminste één externe deskundige 

zitting. De commissie voor het afnemen van een mondeling of praktisch bijvaktentamen bestaat uit 

ten minste twee leden. 
 

3.4  Indien de samenstelling van de commissie niet voldoet aan de voorwaarden, kan het tentamen 

of eindexamen niet plaatsvinden en dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk na één maand na 

examendatum, een nieuwe gelegenheid geboden te worden waarop de kandidaat het tentamen 

dan wel eindexamen alsnog kan afleggen. In geval van overmacht kan, in overleg met de 

kandidaat, hiervan worden afgeweken. 

 
Artikel 4 Wijze van waarderen 

4.1 De uitslag van een tentamen/examen wordt gewaardeerd in cijfers dan wel in een omschrijving. 

Bij het gebruik van cijfers wordt gewerkt met één decimaal. Bij het gebruik van een predicaat wordt 

gewerkt aan de hand van een door de administratie opgestelde voorbeeldlijst met toegestane 

omschrijvingen. 

 
4.2 Bij het gebruik van cijfers geldt een 5,5 en hoger als voldaan. Bij het gebruik van een predicaat       
geldt een voldoende als voldaan en een onvoldoende als niet voldaan. 

 
4.3 Bij het praktisch eindexamen kunnen alleen hele en halve cijfers gebruikt worden, of een, dan 

wel twee naburige, predicaten.  
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Artikel 5 Individuele beoordelingen 

 

5.1   Individuele beoordelingen, niet zijnde het praktische hoofdvaktentamen, geschieden door de  

betreffende docent en een verantwoordelijk lid van de studieleiding of de 

vakgroepvertegenwoordiger.   

 
Artikel 6 De wijze van beraadslaging en stemming 

De wijze van beraadslaging en stemming binnen de commissie der examinatoren is vastgelegd in de 

door de examencommissie opgestelde protocollen 'Procedure beoordeling en commissieberaad 
praktische eindexamens Bachelor, Master & Associate Degree' en 'Procedure beoordeling en 

commissieberaad praktische overgangsexamens Bachelor, Master & Associate Degree'. 

  
Artikel 7 Uitslag examens 

7.1   De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. 

7.2   Indien tot een herkansing wordt besloten, draagt de vakgroepvertegenwoordiger zo snel 

mogelijk zorg voor de vaststelling van datum, tijd en plaats voor de herkansing. 

 
Artikel 8 Overige kwesties 

8.1.   In gevallen waarin deze regeling of artikel 7.12b van de WHW niet in voorziet, beslist de 

examencommissie.  

 
Artikel 9 Vaststelling en inwerkingtreding 

9.1.  Deze gewijzigde regeling is vastgesteld door de Examencommissie van het 

Conservatorium van  Amsterdam op 21 april 2022 en treedt in werking per 1 september 2022.  


