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0.
0.1

Het kader voor de onderwijs- en examenregelingen
van de opleidingen
Inleiding

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13, 7.14, 7.15 en 7.59
•
Studentenstatuut (2017)
Achtergrond
Iedere opleiding heeft een Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze regeling is onderdeel
van het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut (zie iAvans). De OER wordt
jaarlijks door de desbetreffende academiedirectie vastgesteld, na instemming door de
academieraad en opleidingscommissie.
Avans Hogeschool werkt met een Kader Onderwijs en Examenregeling (Kader-OER). De
Kader-OER bestaat uit twee delen, namelijk het Format en de Handreiking. Deze twee delen
samen vormen voor alle opleidingen van Avans Hogeschool het beleid op basis waarvan de
opleidingen de opleidings-OER schrijven.
I.

Het Format
Het Format is de basis voor het schrijven van de opleidings-OER. Het bevat
vaststaande teksten en geeft aan waar ruimte is voor eigen invulling van de
opleiding.
Het Format wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels. De voertaal van de
opleiding bepaalt de taal van de OER: Nederlandstalige opleidingen hebben een
Nederlandstalige OER en Engelstalige opleidingen hebben een Engelstalige OER
(EER). Het is opleidingen toegestaan om naast de OER in de voertaal van de opleiding
ook de anderstalige variant aan te bieden, dit is niet verplicht.

II.

De Handreiking
De Handreiking volgt dezelfde indeling als het Format en beschrijft per paragraaf:
•
De relevante WHW artikelen en het toepasselijke Avans-beleid;
•
Een toelichting over de achtergrond van de bepaling;
•
Een ‘invulinstructie’ met aanwijzingen hoe de opleiding de betreffende paragraaf
moet of mag invullen.
Daarnaast is in de Handreiking de werkwijze voor het opstellen van de opleidingsOER vastgelegd (hoofdstuk 0) en bevat de Handreiking de Avansbrede formats voor
getuigschriften en het diplomasupplement (bijlage 7 e.v.).

Voor de deeltijdopleidingen en Associate degrees bij AVD, Associate degrees bij AAAd/AdA en
duale opleidingen flexibilisering bij AB&I wordt een afgeleid Format (gebaseerd op het
Avansbrede Format van de Kader-OER) gebruikt. De afgeleide formats voor deze groepen van
opleidingen worden door de desbetreffende academies samengesteld op basis van het
Format. OERexamensupport geeft hierover advies. De Handreiking is ook van toepassing voor
deze afgeleide Formats.
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In bijlage 0 van deze Handreiking is een overzicht opgenomen met de wijzigingen in de
Kader-OER ten opzichte van het voorgaande studiejaar.

0.2

Proces, tijdpad en rolbeschrijving van het schrijfproces

0.2.1

Eén OER per opleiding (ISAT)
•
Opleidingen die op meerdere locaties worden verzorgd, maken per opleiding (ISAT,
voorheen: CROHO) één gemeenschappelijke OER. Het uitgangspunt daarbij is dat de
opleidingen berusten op het landelijk vastgelegde opleidingsprofiel van de betreffende
opleidingen. De landelijke opleidingsprofielen zijn te vinden op
https://www.vereniginghogescholen.nl/profielenbank. Bij het opstellen van de OER
wordt zo veel mogelijk uitgegaan van uniformiteit c.q. overeenstemming over de kern
van de betreffende opleidingen.
•
De deeltijdopleidingen van AVD maken geen onderdeel uit van de OER van de voltijd
of duale partners met dezelfde ISAT. AVD maakt hiervoor een aparte OER.

0.2.2

Tijdpad voor het opstellen van de OER
Activiteit
Aanleveren voorstellen voor wijzigingen Kader-OER
Bespreken voorgestelde wijzigingen in de
Werkgroep OER
Opstellen concept Kader-OER
Bespreken concept Kader-OER met Werkgroep OER
Voorstel nieuwe Kader-OER voorleggen aan
themacirkel Onderwijs
Nieuwe Kader-OER gereed en voorzien van advies
themacirkel verzonden aan College van Bestuur
(CvB)
Vaststellen Kader-OER
Instemming AMR met de Kader-OER
Publicatie Kader OER
Opstellen opleidings-OER(en) inclusief
examenprogramma
Screening opleidings-OER(en) conform
Screeningsagenda OER
Laatste mogelijkheid tot stellen van vragen aan
OERexamensupport voor de zomervakantie
Vaststellen opleidings-OER, instemming vanuit
opleidingscommissie en academieraad
Opleidings-OER ter publicatie naar DMCS verzenden
Publicatie opleidings-OER op BB community
Publicatie OER op studentinfo.avans.nl (via DMCS)

Tijdstip gereed
Maart - Oktober

Verantwoordelijk
Avans

Oktober

Werkgroep /LIC

November
November /
December

LIC

Januari

LIC

Januari/Februari

LIC

Januari / Februari
Februari / Maart
Maart

CvB
CvB/AMR
CvB/ LIC

uiterlijk 15 mei 1

Academiedirecties

15 juni

LIC

26 juni

Academiedirecties

uiterlijk 23 augustus

Academiedirecties

uiterlijk 23 augustus
uiterlijk 28 augustus
uiterlijk 28 augustus

Academiedirecties
Academiedirecties
DMCS

Werkgroep /LIC

1
De deadline van 15 mei geldt voor de OERen die geselecteerd zijn voor screening conform de
Screeningsagenda OER. Deze agenda wordt voor de publicatie van de Kader-OER met directies en OERschrijvers gedeeld.
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0.2.3

Werkwijze en rolverdeling voor het opstellen van de OER
Aanwijzen contactpersoon voor de OER
Voor het schrijven van de OER wijzen de directie(s) per locatie een OER-schrijver aan. Een
van deze OER-schrijvers is de contactpersoon naar OERexamensupport. Opleidingen met
hetzelfde ISAT-nummer hebben gezamenlijk één contactpersoon voor OERexamensupport.
De contactpersoon verzorgt de communicatie over de OER tussen de diverse opleidingen en
OERexamensupport.
De opleidingscommissie
De opleidingscommissie wordt, net als andere relevante gremia in de opleiding (denk o.a.
aan: academieraad, onderwijscommissie, toetscommissie, examencommissie), zo vroeg
mogelijk in het proces betrokken om mee te denken en te adviseren over de bepalingen in de
opleidings-OER. De opleidingscommissie heeft ook instemmingsrecht op onderdelen van de
OER, zie hieronder.
Samenstellen van de OER
De directie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een opleidingsOER die past
binnen de Kader-OER en die is afgestemd met alle relevante stakeholders in de opleiding.
Indien de opleiding wil afwijken van de regels in de Kader-OER, moet de directie dit zelf
afstemmen met het CvB.
Advies bij het samenstellen van de OER
OERexamensupport is beschikbaar om advies te geven, je bereikt hen via
oerexamensupport@avans.nl. Het laatste moment om vragen in te dienen is week 10 van
blok 4.
Schrijvers kunnen ook elkaar consulteren over OER-vragen. OERexamensupport faciliteert
enkele schrijversbijeenkomsten. Het is natuurlijk ook mogelijk om elkaar 1 op 1 te
contacteren.
Screening concept-OER
Voor de opleidingen die zijn geselecteerd voor de screening geldt:
Uiterlijk 15 mei moet de concept-OER inclusief het examenprogramma gereed zijn. Vanaf dit
moment start de screening door OERexamensupport in OER Write. De OER blijft open staan
voor de opleiding om aanpassingen te doen. De opleiding is er zelf verantwoordelijk voor om
evt. wijzigingen tijdens de screeningsperiode af te stemmen met OERexamensupport.
OERexamensupport zal opleidingen vragen om het examenprogramma als xls-bestand via de
mail (oerexamensupport@avans.nl) toe te sturen.
OERexamensupport screent de geselecteerde concept-OERen en plaatst hierbij opmerkingen
in OER Write. Daarnaast wordt een gesprek gepland met de directie en de OER-schrijver van
de desbetreffende OER om over de bevindingen in gesprek te gaan. De opleiding kan
daarnaast nog andere betrokkenen voor dit gesprek uitnodigen, bijvoorbeeld een lid van de
onderwijscommissie en van de opleidingscommissie.
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Deze screening vindt éénmaal plaats, er is geen ‘na-screening’. Uiteraard kunnen opleidingen
te allen tijde om advies vragen bij het samenstellen of aanpassen van hun OER (zie
hierboven).
Vaststelling door directie en instemming door academieraad en opleidingscommissie
De OER dient uiterlijk op 23 augustus door de academiedirectie(s) te zijn vastgesteld. Na
akkoord van de directie(s) wordt de OER ter instemming voorgelegd aan de academieraad (of
-raden) en de opleidingscommissie(s). Hun instemming dient uiterlijk op 23 augustus te zijn
verkregen. In het document Overzicht bevoegdheden academieraden en
opleidingscommissies met verwijzing naar paragrafen uit de Kader-OER is te lezen welke
rechten gelden voor welke paragrafen. Dit document is te vinden op iAvans onder
Opleidingscommissies.
De OER dient, voorzien van vaststellings- en instemmingsdatum, uiterlijk op 23 augustus te
zijn vastgesteld in OER Write. Datum vaststelling en instemming is een open tekstveld, zodat
in het geval van meerdere academies alle data vermeld kunnen worden. De definitieve versie
moet uiterlijk op 23 augustus worden gemaild naar redactie@avans.nl met CC aan
oerexamensupport@avans.nl.
Publicatie OER
Publicatie van de OER gebeurt – uiterlijk 28 augustus – als volgt:
De academiedirectie publiceert de eigen OER op de Blackboard community of in
Brightspace
DMCS publiceert de OER op www.studentinfo.avans.nl.
Tussentijdse wijzigingen
Indien de OER in de loop van het studiejaar wordt gewijzigd, dient de nieuwe OER opnieuw
het besluitvormingsproces te doorlopen (zie ook 12.3 in de handreiking en het format). Ook
dienen deze wijzigingen te worden voorgelegd aan OERexamensupport. Indien het een kleine
aanpassing betreft, kan OERexamensupport in overleg met de Werkgroep OER besluiten dat
de check door OERexamensupport volstaat.
Op de aangepaste OER moet altijd vermeld worden dat deze tussentijds gewijzigd is, inclusief
de eventueel nieuwe vaststellings- en instemmingsdatum.
Extra Informatie
Op de Blackboard community OERexamensupport is informatie beschikbaar over de KaderOER en ondersteunende documenten, de WHW, de examencommissie en andere OER zaken.
Voor vragen en aanvullende informatie kun je terecht bij oerexamensupport@avans.nl.

0.3

Praktische aanwijzingen bij het opstellen van de OER

Om bij het opstellen van de OER en bij de screening gemakkelijker en sneller te kunnen
werken, zijn in het format gekleurde vlakken opgenomen. In de tabel hieronder wordt
aangegeven wat de kleurcodering betekent en hoe je deze terugziet in OER Write.
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Kleurcodering in
Word-versie

Betekenis

OER Write

Voorgeschreven
teksten met een
witte achtergrond

Het betreft hier door het CvB
vastgestelde tekst.
Aan deze teksten mag niets
worden gewijzigd.
Het is ook niet toegestaan tekst
toe te voegen of tekst te
verwijderen.

Het is niet mogelijk om deze tekst
te bewerken of verwijderen.

Voorgeschreven
teksten met een
groene achtergrond

Het gaat hier om een
voorgeschreven tekst die gebruikt
dient te worden
indien de bepaling van toepassing
is voor de opleiding.
Indien de tekst niet van
toepassing is, dan mag deze
worden verwijderd.
Inhoudelijk mag aan deze teksten
niets worden gewijzigd,
weggelaten of toegevoegd.

Het is mogelijk om de tekst wel of
niet op te nemen. De tekst kan
niet bewerkt worden.
Let goed op de invulinstructie in
de handreiking (i-functie in OER
Write) om te bepalen of de tekst
wel of niet opgenomen wordt.

Indien er een kadertje om de
keuzeopties heen staat, moet
verplicht 1 keuze uit de
genoemde opties binnen het
kader gemaakt worden.
Voorgeschreven
teksten met een
oranje achtergrond

Vergelijkbaar met de groene tekst,
waarbij de keuze voor het wel of
niet opnemen van de tekst
afhankelijk is van de
opleidingsvarianten die zijn
opgenomen in de OER (Ad/Ba/Ma
en VT/DT/DU). Het gaat hier om
een voorgeschreven tekst die
gebruikt dient te worden
indien de bepaling van toepassing
is voor de opleiding.
Indien de tekst niet van
toepassing is, dan mag deze
worden verwijderd.
Inhoudelijk mag aan deze teksten
niets worden gewijzigd,
weggelaten of toegevoegd.
Indien er een kadertje om de
keuzeopties heen staat, moet

Het is mogelijk om de tekst wel of
niet op te nemen. De tekst kan
niet bewerkt worden.
Let goed op de invulinstructie in
de handreiking (i-functie in OER
Write) om te bepalen of de tekst
wel of niet opgenomen wordt.
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verplicht 1 keuze uit de
genoemde opties binnen het
kader gemaakt worden.
Adviesteksten
met een lichtblauwe
achtergrond

Woorden of
zinsdelen met <>tekens en een gele
arcering

De adviesteksten met een
lichtblauwe achtergrond zijn
tekstsuggesties.
De directie(s) formuleren hier de
tekst van de OER.

De woorden of zinsdelen tussen de
<>-tekens moeten door de
opleiding worden ingevuld. De rest
van de tekst staat vast.

De opleiding typt hier een eigen
tekst en maakt daarbij indien
gewenst gebruik van de
aangeleverde tekstsuggestie.
Let goed op de invulinstructie in
de handreiking (i-functie in OER
Write) om te bepalen welke
informatie opgenomen dient te
worden.
De opleiding typt hier bijv. de
eigen benaming van een rol of
document. Tussen de <>-tekens
is aangegeven wat moet worden
ingevuld, meer informatie is
uiteraard te vinden in de
handreiking.
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1
1.1

Over de Onderwijs- en examenregeling
Voor wie is deze OER?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.10a, 7.11, 7.13 en 7.19a.
Achtergrond
De titel en graad op het getuigschrift die een student na diplomering mag voeren, zijn
vastgelegd door het ministerie van OCW.
De NVAO houdt op haar site maandelijks bij voor welke clusters en opleidingen de nieuwe
hbo-titulatuur geldt (70%-regeling), zie https://www.nvao.net/recent/publicaties/nvao-hboclusterlijst.
In de OER zijn de titel en graad vastgelegd in paragraaf 1.1 en de informatie is ingevoerd in
OSIRIS. DFS gebruikt de informatie uit de OER.
Invulinstructie
Via https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf raadpleeg je het CROHO-register om de
juiste naam, het juiste ISAT-nummer en de juiste graad en titel te vinden.
Vul de tabel als volgt in:
•
Naam opleiding: de exacte naam (volgens ISAT) van de opleiding(en), vooraf laten
gaan door B (bachelor), Ad (Associate degree) of M (master)
•
Academie(s): de (afgekorte) aanduiding van de academies waar deze opleiding
wordt verzorgd/waarop de OER betrekking heeft
•
ISAT-nummer: de opleidingscode zoals vastgelegd in het CROHO-register
•
Graad (met toevoeging) na de opleiding: de graad die de student krijgt bij
afstuderen, volledig uitgeschreven plus de afkorting daarvan tussen haakjes. Vul één
van de volgende in:
o Bachelor of Arts (BA)
o Bachelor of Science (BSc)
o Bachelor of Law (LLB)
o Bachelor of Social Work (BSW)
o Bachelor of Education (BEd)
o Bachelor of Business Administration (BBA)
o Bachelor of Health (BoH)
o Associate degree (Ad)
o Master of Arts (MA)
•
Titel (met afkorting): Vul bij bachelors 1 van de volgende titels in:
o baccalaureus (bc.)
o ingenieur (ing.)
In geval van Ad en master is er geen titel, noteer dan ‘n.v.t.’.
In de Kader-OERen voor AAAd en AdA ontbreekt deze kolom.

1.2

Hoe lees je de OER?
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1.3

1.4

1.5

Aan welke regels moet de OER voldoen?

Achtergrond
Elke opleidings-OER moet voldoen aan de richtlijnen die de Kader-OER stelt.

Hoe lang is de OER geldig?

Achtergrond
Ter voorkoming van het ontstaan van een vacuüm in de borging van de rechten van de
student is bepaald dat de OER van het oude studiejaar van kracht blijft als de OER voor het
nieuwe studiejaar nog niet is vastgesteld. Naast de discontinuïteit in de uitvoering van het
onderwijs is vaststelling van de OER ná 1 september niet wenselijk, omdat studenten zich
kunnen blijven beroepen op de “oude’’ OER en deze situatie mogelijk aanleiding kan geven
tot een stijging van het aantal procedures bij examencommissies en het COBEX.

Begrippen in de OER
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2
2.1

Toelating, eindniveau en beroepseisen
Toelating

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.24, 7.25, 7.26, 7.28 en 7.29.
•
Regeling Inschrijvingsvoorwaarden Avans Hogeschool
Invulinstructie
In de OER voor een Ad- of bacheloropleiding kies je voor de eerste optie. In de OER voor een
masteropleiding kies je voor de tweede optie.

2.1.1

Wat als je niet aan de vooropleidingseisen voldoet?
NB: In de OER voor een masteropleiding wordt deze paragraaf via een filter in OER Write niet
getoond, dit is nl. alleen van toepassing voor Ad- en bacheloropleidingen.
Achtergrond
Deze paragraaf heeft betrekking op de student die niet aan de vooropleidingseis voldoet en
niet vrijgesteld is van de vooropleidingseis (o.b.v. artikel 7.28 WHW: omdat hij al een hbo- of
wo-diploma heeft), maar wel 21 jaar of ouder is. Deze student kan pas ingeschreven worden
nadat hij in een toelatingsonderzoek (ook wel 21+-toets genoemd) heeft aangetoond dat hij
voldoet aan vergelijkbare eisen.
Een toelatingsonderzoek moet ten minste aantonen of de student over de juiste kennis en
vaardigheden beschikt en de Nederlandse taal voldoende beheerst om de opleiding met
succes te kunnen volgen. De opleiding kan eventueel aanvullende criteria opnemen.
Invulinstructie
In de blauwe balk vul je aanvullende criteria in die worden onderzocht in het
toelatingsonderzoek, indien de opleiding meer onderzoekt dan de kennis en vaardigheden die
nodig zijn voor de opleiding en de beheersing van de taal van de opleiding.
Het is dus niet nodig om bijv. “Nederlands” of “rekenvaardigheden” te benoemen, deze vallen
onder de eerste bullet van de vaststaande tekst. Ook hoe het toelatingsonderzoek wordt
uitgevoerd hoeft niet opgenomen te worden.

2.1.2

Wat als je niet voldoet aan de nadere toelatingseisen?
NB: In de OER voor een masteropleiding wordt deze paragraaf via een filter in OER Write niet
getoond, dit is nl. alleen van toepassing voor Ad- en bacheloropleidingen.
Achtergrond
Deze paragraaf beschrijft het deficiëntieonderzoek. Deze paragraaf heeft betrekking op de
student die wel aan de vooropleidingseis (havo/vwo/mbo niveau 4) voldoet, maar niet
voldoet aan de nadere vooropleidingseisen zoals vermeld op de website.
De academiedirectie doet het deficiëntieonderzoek of laat het doen. Het onderzoek is erop
gericht om de kennis en vaardigheden te meten die staan beschreven in de nadere
toelatingseisen.
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Invulinstructie
Indien de opleiding nadere toelatingseisen heeft, zorgt de opleiding ervoor dat deze op de
website (www.avans.nl/opleidingen) onder het kopje Toelating worden vermeld. Zorg ervoor
dat de tekst op de website up-to-date blijft.

2.2

Welk eindniveau heb je bij het behalen van je getuigschrift?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2 sub c
•
CvB-besluiten 2014-190; 2015-161; 2018-015
•
https://www.nvao.net/system/files/pdf/Dublin%20Descriptoren.pdf
•
Kwaliteit als opdracht, HBO-raad, 2009
Achtergrond
In de OER moet zijn opgenomen welke kennis, vaardigheden en beroepshouding een student
aan het eind van de opleiding moet beheersen. Dit kan in de vorm van competenties of
beroepsproducten en -prestaties. Deze komen tot stand op basis van het landelijke
beroepsprofiel dat in het landelijke opleidingsoverleg van de opleiding is vastgelegd. Het
profiel is ook te vinden op https://www.vereniginghogescholen.nl/profielenbank/.
Dit landelijke beroepsprofiel is onder meer gebaseerd op de Dublin Descriptoren, de Hbostandaard en de landelijke domeincompetenties van het domein waar de opleiding toe
behoort. In het profiel zijn de landelijke beroepscompetenties vastgelegd.
De opleidingscompetenties (of de daaraan gerelateerde beroepsproducten en -prestaties) zijn
gebaseerd op deze landelijke beroepscompetenties. De opleiding kan deze 1 op 1 overnemen,
of op onderdelen beargumenteerd afwijken (bijvoorbeeld een hoger of lager eindniveau op
bepaalde competenties) en zodoende haar eigen profilering aanbrengen.
Naast het opleidingsspecifieke eindniveau heeft Avans ervoor gekozen dat alle Ba-studenten
aan het einde van hun opleiding Engels op niveau B2 moeten beheersen.
Invulinstructie
Er zijn drie clusters van keuzeopties. Gebruik de instructie hieronder om alle relevante
teksten op te nemen in de OER:
•
Afhankelijk van of de OER voor Ad, bachelor of master is, maak je een keuze uit de
eerste 2 opties. Optie 1 is voor Ad en bachelor, optie 2 is voor master.
•
Afhankelijk van of de opleiding het eindniveau heeft beschreven in termen van
competenties of beroepsproducten en -prestaties, wordt een keuze gemaakt uit de
optie 3 en 4.
•
Het derde deel van de keuzeopties (optie 5 en 6) heeft betrekking op Engels B2:
o Alle bachelors (m.u.v. die van AKV|St Joost) kiezen optie 5
o De bachelors van AKV|St Joost kiezen optie 6 (reden hiervoor is dat deze
opleidingen een jaar later zijn gestart met Engels B2)
o Masteropleidingen kiezen geen van beide opties

2.3

Beroepseisen die de wet stelt

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.6
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Achtergrond
Bedoeld zijn de beroepsvereisten die voortkomen uit bijvoorbeeld wetgeving (anders dan de
WHW), Europese richtlijnen of eisen vanuit de beroepsgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
wetgeving van OCW met betrekking tot het leraarschap, de Europese richtlijnen die gelden
voor de opleiding tot verpleegkundige en de wetgeving over het accountantsberoep. Voor de
meeste opleidingen van Avans is deze paragraaf niet van toepassing.
Invulinstructie
Indien er beroepsvereisten zijn zoals hierboven bedoeld, dan moeten deze worden
opgenomen in het tekstvak. Deze eisen gelden per definitie voor de gehele ISAT.
Als er geen beroepsvereisten zijn, vul dan in “Niet van toepassing”.
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3
3.1

Studiebegeleiding
Begeleiden van studenten

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub u en 7.34 lid 1 sub e
•
Regeling faciliteiten studenten/topsporters (2018)
•
Avans Studenten Topondernemersregeling (2017)
•
Protocol studeren met een functiebeperking (2018)
•
Kader voor Matching (2018)
Achtergrond
Wettelijk is bepaald dat de studievoortgang moet worden bewaakt en dat individuele
studiebegeleiding moet worden aangeboden. De wet schrijft ook voor dat we daarbij
bijzondere zorg besteden aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of
culturele minderheid. Binnen Avans is daarnaast gekozen om extra begeleiding te bieden aan
studenten die topsport bedrijven of topondernemer zijn, en aan studenten die studeren met
een functiebeperking.
Invulinstructie
Alle Ad- en bacheloropleidingen nemen de keuzeoptie over het Kader voor Matching op in hun
OER. Voor masteropleidingen geldt deze bepaling niet.

3.2

Hoe begeleiden wij je?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Kader voor Matching (2018)
Achtergrond
In het Avans-Kader voor matching is het Avansbeleid vastgelegd op het gebied van intake en
studieloopbaanbegeleiding voor het eerste jaar. Hiermee wordt geborgd dat de
matchgesprekken onderdeel zijn van studieloopbaanbegeleiding in het eerste jaar.
Invulinstructie
•
Vink voor elke variant (achtereenvolgens voltijd Ba en/of Ad, duaal Ba en/of Ad,
deeltijd Ba en/of Ad, voltijd master) die in de OER is opgenomen, de informatie over
de begeleiding aan.
•
Vul bij <rol> zowel in de zwart-witte tekst bovenaan als in de gekozen optie(s)
(varianten) de benaming van de studieloopbaanbegeleider bij de opleiding in.
Bijvoorbeeld: coach.
•
In geval van een bacheloropleiding: Vul onder elke relevante optie vervolgens in het
tekstveld in hoe de begeleiding in jaar 3 en 4 wordt aangeboden:
o Geef daarbij ten minste aan hoeveel gesprekken er in jaar 3 en 4 zijn.
o De toegevoegde tekst mag binnen de ISAT verschillen, mits duidelijk is
aangegeven welke informatie geldt voor welke variant of locatie.

3.3

De opleiding registreert de gesprekken

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Regeling bescherming persoonsgegevens studenten
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4
4.1

Toetsen, tentamens en examens
Wat is het examenprogramma?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.3, 7.8 en 7.10
Achtergrond
In de wet is vastgelegd dat aan elke opleiding een examen is verbonden en dat aan elke
onderwijseenheid een tentamen is verbonden. Binnen Avans hebben we hieraan nog een laag
toegevoegd: de toetsen. Elk tentamen bestaat uit 1 of meerdere toetsen. Zie ook de
toelichting op ‘examenprogramma’ in de begrippenlijst (bijlage 1).

Als de student de tentamens van alle onderwijseenheden van een examen heeft behaald, is
daarmee het examen afgerond. We kennen de volgende examens:
•
Bachelor:
o Propedeutisch examen
o Afsluitend examen
•
Associate degree
o Afsluitend examen
•
Master
o Afsluitend examen
Invulinstructie
Vink de juiste keuzeoptie aan, afhankelijk van welk type opleiding het betreft (Ba, Ad of Ma).

4.2

4.2.1

Wat is een tentamen?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.3, 7.10 lid 1 en 7.13 lid 2
Wat is een toets?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.3, 7.10 lid 1 en 7.13 lid 2 sub l
Achtergrond
De tentamenstructuur kent examens, tentamens en toetsen (zie afbeelding in Format-OER,
bijlage 1 Begrippenlijst, bij het begrip “Examenprogramma”). De toets wordt o.a. afgenomen
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door middel van een assessment, schriftelijke of mondelinge vragen, een studietaak of opdracht, een werkstuk, het uitvoeren van praktische verrichtingen, een scriptie, een
onderzoeksverslag, een stageverslag, de uitvoering van stageopdrachten, practica of
veldwerk. In het examenprogramma in bijlage 6 van de OER is bij elke onderwijseenheid
opgenomen welke toetsvorm wordt gehanteerd.
4.2.2

Mondelinge toetsen
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2 sub n
Achtergrond
De wetgever heeft in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1988/89, 21073, 3, p.
129.) aangegeven dat de het artikel in de WHW uit gaat van het beginsel van openbaarheid
van mondelinge tentamens, maar dat het afwijkingen in bijzondere gevallen mogelijk maakt.
De examencommissie beslist daar over.
De openbaarheid van mondeling tentamens is voornamelijk gericht op de controle en borging
van de kwaliteit. Het is van belang dat een beoordeling transparant is (denk hierbij aan het
vier-ogen principe). Vanuit de wet bedoeld gaat het dus om betrouwbaarheid van de toets,
niet om voorbereiding op de toets door de student.
Er zijn situaties waarin een student bevoordeeld wordt ten opzichte van medestudenten
wanneer hij gebruik kan maken van de openbaarheid van een toets. Bijvoorbeeld als
studenten een individuele mondelinge toets moeten afleggen over een gezamenlijk gemaakt
beroepsproduct. Om deze ongelijkheid te voorkomen kan de examencommissie gebruik
maken van de in de wet geboden mogelijkheid om te besluiten dat een specifieke toets niet
openbaar is. De examencommissie moet in het besluit over de betreffende toets aangegeven
waarom het gezien de specifieke aard van deze toetsvorm niet wenselijk is dat deze
specifieke toets openbaar is. Het is niet mogelijk dat de examencommissie een algemeen
besluit neemt waarin een toetsvorm wordt aangewezen die niet openbaar is. Voor elke
specifieke toets moet een apart besluit worden genomen.
In het geval dat de examencommissie het besluit neemt dat een specifieke toets niet
openbaar is, dan moet de betrouwbaarheid van de toets op een ander manier worden
geborgd, bijvoorbeeld via een opname op een mediadrager. Daarnaast moet aan de
student(en) bekend worden gemaakt dat de betreffende toets niet openbaar is.

4.2.3

Wanneer kun je een aangepaste toets aanvragen?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub m
•
Regeling faciliteiten studenten/topsporters (2018)
•
Avans Studenten Topondernemersregeling (2017)
•
Protocol studeren met een functiebeperking (2018)

4.3

Welke informatie krijg je bij de start van de onderwijseenheid?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2
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Achtergrond
Aan het begin van een onderwijsperiode ontvangt de student alle informatie die nodig is om
alle onderwijseenheden uit deze periode goed te doorlopen. De informatie wordt via de
studiehandleiding/het blokboek/het moduleboek aan de student ter beschikking gesteld.
Daarmee ligt de informatie dus ook voor de start van de onderwijseenheid vast. Deze
afspraken mogen dan ook niet wijzigen gedurende de onderwijseenheid. Mocht het
onverhoopt toch nodig zijn om gedurende de onderwijseenheid deze regels te wijzigen, dan
moet de opleidingscommissie instemmen met de wijzigingen.
Conform WHW zou veel van deze informatie in de OER moeten worden vastgelegd. We kiezen
ervoor om deze informatie per periode (of semester) vast te leggen en te delen met
studenten om enige flexibiliteit te behouden. Op basis van bijvoorbeeld evaluatie kan dan
tussen periodes nog worden bijgesteld. Bovendien is de detailinformatie per periode voor de
student ook beter behapbaar.

4.4

4.4.1

Moet je je inschrijven voor een toets?

Welke regels gelden voor het inschrijven voor schriftelijke of digitale toetsen?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Toetsregeling Avans Hogeschool (2019-2020)
Achtergrond
Met schriftelijke en digitale toetsen worden toetsen bedoeld waarbij een groep studenten
groepsgewijs, gelijktijdig dezelfde toetsvragen schriftelijk moet beantwoorden (“RETtoetsen”).
Deze paragraaf is gebaseerd op Avansbeleid, er zijn geen specifiek gerelateerde WHW
artikelen van toepassing. De Avansbrede procedure voor de aanmelding is met name van
belang met het oog op de logistieke en organisatorische toetsen.

4.4.2

Welke regels gelden voor het inschrijven voor andere toetsen?
Achtergrond
Naast de Avansbreed vastgestelde regels rondom inschrijving voor “RET-toetsen” kan de
opleiding ook eigen regels hebben voor het inschrijven voor andere toetsen, bijvoorbeeld voor
beroepsproducten en assessments. Deze neemt de opleiding op in paragraaf 4.4.2.
Invulinstructie
Zijn er geen regels voor inschrijving voor niet-RET-toetsen? Vul dan in Er zijn geen regels
voor het inschrijven van andere toetsen.
Zijn er
•
•
•

wel regels voor inschrijving voor niet-RET-toetsen? Geef dan aan:
voor welk soort toetsen je je op tijd moet inschrijven
wat ‘op tijd’ is
of na-inschrijving mogelijk is als de student te laat is met inschrijven en zo ja, onder
welke voorwaarden.

De toegevoegde tekst mag binnen de ISAT verschillen, mits duidelijk is aangegeven welke
informatie geldt voor welke variant of locatie.
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De Pabo gebruikt het open tekstveld daarnaast om de regels voor het inschrijven voor de
landelijke kennisbasistoetsen te vermelden.

4.5

Welke regels gelden er als je een toets maakt?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.10 lid 3 en 7.12b

Achtergrond
Directies en examencommissies zijn overeengekomen deze tekst in de OER op te nemen, als
leidraad voor wie wanneer verantwoordelijk is. Waar nodig en/of noodzakelijk werken
directies en examencommissies in onderlinge afstemming.
4.5.1

Neem een geldig identiteitsbewijs mee
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Toetsregeling Avans Hogeschool (2019-2020)

4.5.2

Als er een onvoorziene situatie is

4.5.3

Je kunt je toets niet in het buitenland maken
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.12b lid 1
Achtergrond
Tot en met studiejaar 2017-2018 waren er geen Avansbrede afspraken over het wel of niet
afnemen van toetsen in het buitenland. In 2018-2019 was de regel dat er geen toetsen in het
buitenland gemaakt mogen worden, maar dat studenten eventueel gemiste toetskansen
mogen benutten op een ander moment. Omdat dit tot uitdagingen leidt in relatie tot
doceerbaarheid en organiseerbaarheid, is de regel herzien. Waarbij het uitgangspunt dat de
examencommissie de kwaliteit van toetsing moet kunnen borgen, uiteraard blijft staan.
De basisregel is dat er geen toetsen van de eigen opleiding in het buitenland gemaakt kunnen
worden, tenzij de examencommissie een regeling heeft vastgesteld onder welke voorwaarden
dit wel is toegestaan en zij op basis van die regel een student toestemming geeft voor het
maken van een schriftelijke of digitale toets in het buitenland. De voorwaarden zijn dus
gericht op de borging van de kwaliteit van toetsing. De regel beperkt zich tot schriftelijke of
digitale toetsen, omdat bijv. beroepsproducten wel in het buitenland kunnen worden gemaakt
en een mondeling bijv. via Skype kan worden afgenomen. Bovendien wordt daarmee
voorkomen dat de student die in het buitenland stage loopt, zijn stageopdrachten niet ter
plaatse zou mogen maken.
Denk bij het formuleren van de regeling aan de volgende zaken:
Toestemming wordt alleen gegeven indien de student in het buitenland verblijft voor
studie;
De opleiding heeft afspraken gemaakt met bepaalde onderwijsinstellingen in het
buitenland die zij de toetsafname toevertrouwt, deze instellingen worden in de
regeling genoemd (hetzelfde zou kunnen gelden voor bijv. ambassades);
Geef aan hoe de toestemming moet worden aangevraagd bij de examencommissie.
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De regeling kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de
examencommissie.
Invulinstructie
Vul de documentnaam en de vindplaats van de regeling in.
4.5.4

Kosten maken voor een toets
Achtergrond
Het uitgangspunt van het inleveren van digitale werkstukken is dat het feedback geven en
beoordelen door de examinator zoveel als mogelijk digitaal plaatsvindt. Als de examinator het
commentaar in hard copy wil geven, print hij het digitaal ingeleverde werk uit.
Soms kan of mag gemaakt werk niet digitaal ingeleverd worden, bijvoorbeeld: een maquette
of werk van AKV|St. Joost, of een werkstuk in opdracht van een bedrijf waarbij
bedrijfsgegevens niet naar buiten gebracht mogen worden.

4.5.5

Gelden er meer regels?
Invulinstructie
•
In het tekstvak kunnen eventueel aanvullende regels van de opleiding m.b.t. toetsing
worden opgenomen. Bijvoorbeeld regels voor niet-RET-toetsen.
•
Alleen als daar organisatorische redenen voor zijn, mogen deze regels verschillen
binnen de ISAT. Geef daarbij duidelijk aan welke informatie geldt voor welke variant
of locatie.

4.6

4.6.1

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

Welke maatregelen kan de examencommissie nemen?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.12b lid 2 en 3
•
Kaderregeling Examencommissies (2020)

Achtergrond
De examencommissies hebben de tekst van deze paragraaf door de directie van de opleiding
in de OER laten opnemen.
In het Netwerk van Voorzitters van Examencommissies (NVE) d.d. 1 december 2015 is
besloten een ‘menukaart’ voor de aanpak van onregelmatigheden en fraude op te stellen.
Deze menukaart is vastgesteld in het NVE op 1 maart 2016 en herzien in 2018. De
menukaart dient als basis bij het vaststellen van de sanctie die aan de frauderende student
wordt opgelegd.
In de menukaart (te vinden in bijlage 4) maken de examencommissies een onderverdeling in
vijf categorieën, namelijk: het niet houden aan regels, plagiaat (dit is een vorm van fraude),
fraude, ernstige fraude en recidive. Van elke categorie is een korte omschrijving opgesteld
die getoetst is aan de WHW. Bij het bepalen van de te nemen maatregelen is gekozen voor
een minimale en een maximale sanctie. Dit geeft de examencommissies voldoende ruimte om
in een concrete situatie, met inachtneming van de omstandigheden waarin de student
verkeert, een maatregel op te leggen.
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4.6.2

Een gesprek met de examencommissie
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Artikel 7:2 en 7:3 Algemene wet Bestuursrecht (Awb)
•
Huishoudelijk reglement examencommissies
Achtergrond
De examencommissie kan in haar Huishoudelijk reglement beleidsregels opnemen met
betrekking tot het hoorgesprek met de student. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag van de
hoorplicht worden afgeweken (artikel 7:3 Awb). Door het hoorgesprek met de student kan de
examencommissie nieuwe en/of aanvullende informatie ontvangen die van belang is voor het
nemen van het besluit. Daarnaast kan het voorkomen dat tijdens het hoorgesprek een
oplossing wordt gevonden voor waar het de student echt om gaat.

4.7

Hoe controleren wij plagiaat?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.12b lid 2 en 3
Achtergrond
Studenten leveren papers, werkstukken verslagen en eindscripties digitaal in, zodat deze op
plagiaat gescand kunnen worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor werkstukken die niet
digitaal ingeleverd kunnen worden (bijvoorbeeld een maquette of werk van AKV|St. Joost) of
die niet digitaal ingeleverd mogen worden (bijvoorbeeld een werkstuk in opdracht van een
bedrijf waarbij bedrijfsgegevens niet naar buiten gebracht mogen worden).
Het uitgangspunt van het inleveren van digitale werkstukken is dat de terugkoppeling van de
examinator zoveel als mogelijk digitaal plaatsvindt. Als de docent het commentaar in hard
copy wil geven, print de docent het digitaal ingeleverde werk uit.
Invulinstructie
De opleiding kan de tekst aanvullen met eigen, aanvullende regels over het controleren op
plagiaat en/of de werkwijze die ze daarbij hanteert.

4.8

Wie beoordeelt je toets?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.12b lid 1 sub a en 7.12c
•
Kaderregeling Examencommissies (2020)
•
Criteria voor het aanwijzen van examinatoren
Achtergrond
Examinatoren worden jaarlijks door de examencommissie aangewezen. Examinatoren stellen
de toets op en beoordelen deze ook. Personen die niet door de examencommissie als
examinator zijn aangewezen, zijn niet bevoegd om toetsen op te stellen of te beoordelen.
Richtlijnen voor het aanwijzen van examinatoren zijn vastgelegd in de Kaderregeling
examencommissies. Aanvullend daarop hebben de examencommissies Criteria voor het
aanwijzen van examinatoren vastgesteld, deze zijn te vinden op de Blackboard Community
OERexamensupport.
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4.9

Hoe beoordeelt de examinator je toets?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Avans Toetskader (2017)
•
Toolkit toetsen (2017)

Achtergrond
Het aanpassen van de beoordelingsnorm is alleen toegestaan als het resultaat nog niet
definitief is in Osiris. Zie 4.10 voor afspraken over definitief maken van resultaten.
In de Toolkit toetsen lees je meer over het beoordelen van toetsen en het uitvoeren van een
toetsanalyse.
4.9.1

Welke beoordeling krijg je voor een toets
Achtergrond
Of een toets wordt beoordeeld met een cijfer- of een woordbeoordeling of met voldaan/niet
voldaan, wordt vastgelegd in bijlage 6. In Osiris dient dezelfde beoordelingsschaal te zijn
bepaald bij die toets. Het is niet toegestaan om de gekozen beoordelingsschaal lopende het
studiejaar aan te passen.
Indien wordt gekozen voor de woordbeoordelingsschaal, dient de examinator de gehele
schaal te gebruiken in de beoordeling. Daarmee bedoelen we dat het bijvoorbeeld niet
toegestaan is om alleen onvoldoende/voldoende/goed te gebruiken. Een student zou bij het
bereken van het gemiddelde resultaat voor deze toets niet hoger dan een 8 kunnen halen
(voldoende = 8 volgens de tabel), dit is nadelig indien hij in aanmerking wil komen voor cum
laude. Zie ook bijlage 6 van deze handreiking voor een toelichting op het beperkt gebruiken
van de beoordelingsschaal voldaan/niet voldaan.
Naast de cijfer- en woordbeoordelingen en voldaan/niet voldaan, kunnen in Osiris enkele
andere resultaten geregistreerd worden. Een Vrijstelling (VR) kan alleen door de
examencommissie worden toegekend. Niet aanwezig (NA) en Niet beoordeelbaar (NB)
kunnen door alle examinatoren worden toegekend. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om
een werk dat niet beoordeelbaar is, te beoordelen met niet voldaan (NVD). Dit immers een
onvoldoende beoordeling en bij niet beoordeelbaar werk is niet bekend of het welk voldoende
of onvoldoende is.
Invulinstructie
De cijferbeoordeling is vastgestelde tekst. Vink daarnaast de woordbeoordelingen en/of
voldaan/niet voldaan-beoordelingen aan afhankelijk van welke gebruikt worden in de
opleiding.

4.9.2

Als je het niet eens bent met een beoordeling
Relevante WHW-artikelen en Avansbeleid
•
WHW artikel 7.61 lid 1 sub e
•
Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens (2018)
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4.9.3

Wanneer behaal je een tentamen?
Achtergrond
Het eindresultaat op het tentamen moet altijd minimaal een 5,5 zijn (of voldaan indien alleen
met voldaan/niet voldaan wordt beoordeeld). Compensatie is alleen binnen een
onderwijseenheid toegestaan om te borgen dat niet competentie 1 met competentie 2 wordt
gecompenseerd.
Invulinstructie
Is het (bij 1 of meer onderwijseenheden) toegestaan om te compenseren? Kies dan voor de
tweede optie, waarin de regels rondom compensatie zijn vastgelegd. Indien er in geen enkele
onderwijseenheid gecompenseerd mag worden, kies je voor de eerste optie.

4.9.4

We rekenen in het buitenland behaalde resultaten om naar een cijfer
Achtergrond
Alle instellingen die het Erasmus Charter Higher Education (ECHE) hebben ondertekend,
verplichten zich tot invoering van de ECTS grading table en uitvoering van de
cijferconversie 2. Dit geldt dus ook voor Avans Hogeschool. De ECTS grading table is
ontwikkeld om inzicht te geven in de waarde van behaalde cijfers en om de cijfers
internationaal vergelijkbaar en transparant te maken. In een ECTS grading table wordt
inzichtelijk gemaakt hoe de percentuele verdeling is van toegekende cijfers in een
representatieve groep (bijv. bachelorstudenten van een opleiding). De tabel biedt een
statistisch verdelingsoverzicht van de cijfers die binnen de instelling zijn gegeven.
Met behulp van de ECTS grading table van de eigen instelling en van de buitenlandse
instelling waar de student zijn resultaten heeft behaald, kan het buitenlandse resultaat
worden omgezet naar een cijfer op de 10-puntsschaal. In de Kader-OER is vastgelegd dat we
buitenlandse resultaten, indien mogelijk, altijd omrekenen naar een cijfer. Of dit mogelijk is,
is ervan afhankelijk of de buitenlandse instelling waar de student zijn resultaten heeft
behaald ook een grading table heeft. Beide tabellen zijn nodig voor de omrekening.
De volgende afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de ECTS grading table:
•
Het omrekenen van het buitenlandse resultaat naar een cijfer gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de directie.
•
De student krijgt als cijfer de bovenkant van de bandbreedte waarbinnen het
resultaat valt.
•
De ECTS grading table van Avans Hogeschool is ingericht op halve punten (5.505.99; 6.00-6.49; 6.50-6.99; etc.).
•
De tabel wordt jaarlijks uiterlijk 1 december vastgesteld door DFS. Die tabel gaat dan
in met de OER van het volgende studiejaar.
Op iAvans > Info en regelen > Diensteenheden > DMCS > Contact > International Office vind
je meer informatie over het omrekenen van resultaten.

2

Zie hiervoor de ECTS Users' guide 2015.
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4.9.5

Hoe berekenen we je tentamencijfer?
Achtergrond
In 2018 heeft de Werkgroep OER besloten dat woordbeoordelingen (uitmuntend tot en met
zeer slecht) voor het berekenen van het eindresultaat op het tentamen worden omgerekend
naar een cijfer. Zo wegen ook deze resultaten mee in het al dan niet toekennen van het
judicium cum laude en voor het berekenen van een gemiddelde (GPA) voor studenten die
willen doorstuderen aan de universiteit. Daarnaast was een nadeel van de oude situatie,
waarin woordbeoordelingen niet werden omgerekend, dat tentamenresultaten niet altijd
representatief waren. Bijvoorbeeld in een onderwijseenheid met 2 toetsen die beide met
woord beoordeeld werden, werd het bovenste resultaat weergegeven als tentamenresultaat.
Stel dat je een uitmuntend en een voldoende haalde, dan stond er alleen uitmuntend als
eindresultaat (en v.v.), wat niet representatief is voor het totaal behaalde resultaat. Een
ander voorbeeld: in een onderwijseenheid met 2 toetsen, waarvan 1 cijfer en 1
woordbeoordeling, dan bepaalde het cijfer het tentamenresultaat. Ook hier heb je dan een
soortgelijk probleem: bij een 6 en een uitmuntend, stond toch de 6 als eindresultaat. Doordat
we woordbeoordelingen nu omrekenen, kun je nu ook een goed tentamenresultaat
weergeven.
De omrekening geldt niet voor de schaal voldaan/niet voldaan. Uiteraard moet een toets met
deze schaal wél voldaan zijn om het tentamen van de onderwijseenheid te behalen. Bij
bijlage 6 in deze handreiking wordt toegelicht waarom het raadzaam is deze schaal slechts
spaarzaam in te zetten.

4.10

Wanneer krijg je je beoordeling?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2 sub o
•
Regeling bescherming persoonsgegevens studenten
Achtergrond
De procedure van het vastleggen van de beoordeling is hier uitgewerkt, omdat helder moet
zijn op welk moment een resultaat definitief wordt. In 4.9 is immers bepaald dat een
conceptbeoordeling nog aangepast mag worden als de norm wordt bijgesteld, het is daarom
belangrijk dat een resultaat op een zeker moment definitief wordt gemaakt. Als een resultaat
eenmaal definitief is gemaakt, is het aan de examencommissie om te besluiten of het
definitieve resultaat nog aangepast kan worden. In het geval van overduidelijke
(administratieve) fouten kan het resultaat alleen in het voordeel van de student worden
aangepast (de beoordeling kan enkel hoger worden). Wanneer fraude is vastgesteld kan het
resultaat uiteraard wel ongeldig worden verklaard, ook als het al definitief is (het verdient
echter de voorkeur om het toetsresultaat van een student waarnaar onderzoek is ingesteld,
nog niet definitief te maken).
Het moment dat een resultaat definitief wordt, is ook belangrijk in het geval van een
beroepszaak: vanaf dat moment heeft de student 6 kalenderweken om in beroep te gaan bij
het Cobex.

4.11

Als je je toets wilt inkijken
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2 sub p en q
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Achtergrond
In de wet staat dat in de OER wordt beschreven:
•
de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage moet kunnen krijgen in
zijn beoordeelde werk;
•
de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van
vragen en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk
afgenomen tentamen en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft
plaatsgevonden.
Wettelijk gezien is het alleen verplicht inzage te bieden in schriftelijke toetsen. De student
moet altijd zowel de vragen als antwoorden kunnen inzien evenals de beoordelingsnorm.
Idealiter is de betrokken docent bij inzage aanwezig om vragen en antwoorden inhoudelijk te
kunnen bespreken.
Uiteraard kan de opleiding er ook voor kiezen om de inzage breder in te zetten dan alleen de
inzage van schriftelijke toetsen, zoals door het geven van mondelinge of schriftelijke
feedback op bijvoorbeeld verslagen, handelingen, etc. Een goed ingevulde rubric helpt
daarbij. Het leereffect wordt het grootste door het geven van informatierijke feedback. Alleen
een cijfer geven is niet voldoende: de student weet dan wat zijn prestatie waard is, maar
weet niet waarop hij zich zou kunnen verbeteren. Om het gat te kunnen overbruggen heeft
de student informatierijke feedback nodig:
•
Welke onderdelen van de prestatie waren goed (feedback)?
•
Hoe kan de student zijn prestatie verbeteren (feed-forward)?
Zie Toolkit Toetsen (p. 39 e.v.) voor tips over feedback bij verschillende soorten toetsen.
Invulinstructie
•
Neem in het invulveld de regels en voorwaarden op voor inzage van gemaakt werk bij
de opleiding. Ter inspiratie kun je in OERen van andere opleidingen kijken wat voor
regels er zoal opgenomen worden.
•
Wordt er in de opleiding ook digitaal getoetst? Geef dan ook aan hoe de inzage voor
digitale toetsen werkt indien die afwijkt van de niet-digitale toetsen.
•
De regels mogen binnen de ISAT verschillen, mits duidelijk is aangegeven welke
informatie geldt voor welke variant of locatie.

4.12

Hoe vaak mag je een toets doen?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2 sub h en sub j
Achtergrond
Bij onder meer beroepsproducten bestaat de herkansing vaak uit het herstellen van het
eerder ingeleverde product aan de hand van feedback. Een advies hierbij:
•
Overweeg vanaf de derde toetskans (dus de tweede herkansing) of de student met
het nogmaals verwerken van feedback nog kan aantonen dat hij de getoetste
competentie beheerst. De examinator kan dit bijv. in overleg met de coördinator
bepalen.
•
Wellicht is het beter als de student de gehele opdracht of een deelopdracht opnieuw
uitvoert of dat een vervangende opdracht wordt gegeven (zie 6.7 in het format van
de OER voor regels rondom het aanpassen van de toetsvorm).
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•

•

Een andere uitkomst kan zijn dat de beoordeling van de opdracht door een andere
examinator wordt overgenomen, omdat het risico bestaat dat de eerste examinator
na meerdere malen feedback geven, zijn eigen werk beoordeelt.
Uiteraard kan ook een uitkomst zijn dat de begeleiding van de student aangepast
moet worden of dat wellicht een revisie van het onderwijs of de toets nodig is.

Invulinstructie
•
De volgende bepaling mag alleen worden opgenomen indien (1 van) de opleiding(en)
in jaar 1 de herkansing van toetsen organiseert in hetzelfde blok als de eerste
mogelijkheid van diezelfde toetsen. Deze bepaling geldt alleen in jaar 1. Het geldt
niet als een tweedejaars student nog een eerstejaars toets moet herkansen. De
bepaling is niet van toepassing op de ISAT, alleen de locatie waarvoor het geldt wordt
hier dus genoemd:
o

•

De volgende bepalingen worden alleen door de Pabo opgenomen:
o
Een uitzondering vormen de landelijke toetsen voor taal en rekenen in het eerste jaar van
o

•

Studeer je <naam opleiding> in <locatie>? Dan vormen de schriftelijke en digitale
toetsen van periode 1 van het eerste studiejaar een uitzondering. Daarvoor krijg je in je
eerste studiejaar 3 mogelijkheden.

de opleiding. Daarvoor krijg je 3 mogelijkheden.
Voor deeltijdstudenten vinden alle herkansingen van het examenprogramma van het
eerste studiejaar plaats voor 31 augustus, waarbij de uiterste inleverdatum van de
werkstukken 2 weken eerder is.

Elke opleiding maakt 1 keuze uit de volgende 4 keuzeopties. Het betreft een keuze
van toepassing op de ISAT:
o

Je mag alleen een herkansing doen als je voor een toets een 5,4 of lager hebt gehaald. Of
als je beoordeling een onvoldoende, een zeer onvoldoende of ‘niet voldaan’ was.

o

Je mag zowel een voldoende als een onvoldoende beoordeling herkansen. Dit kan alleen
als de toets die je wil herkansen nog in het examenprogramma van de opleiding wordt
aangeboden.

o

Je mag zowel een voldoende als een onvoldoende beoordeling herkansen. Dit kan alleen
als de toets die je wil herkansen nog in het examenprogramma van de opleiding wordt
aangeboden.
Je mag echter maximaal <…> toetsen waarvoor je een voldoende haalde <…> keer
herkansen.

o

NB: Dit geldt niet alleen binnen een studiejaar maar ook over studiejaren heen.
Een student die in zijn vierde studiejaar besluit om nog een toets uit jaar 2 te
herkansen met het oog op cum laude, mag dit doen indien deze bepaling is
opgenomen.
Op de plek van de <…> moet twee maal een getal worden ingevuld.

o

Bij een <toetsvorm> mag je ook een herkansing doen als je een voldoende hebt behaald
voor de eerdere toets. Bij andere toetsvormen mag dat niet.

NB: Op de plek van <toetsvorm> moet worden ingevuld voor welk soort toetsen
de student ook voldoendes mag herkansen (bijvoorbeeld voor schriftelijke of
digitale toetsen, of voor individuele toetsen):
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•

Alle Ad’s en bachelors nemen de volgende bepaling op. Masteropleidingen doen dit
niet:
o

•

Alleen deeltijdopleidingen (oude stijl) nemen daarnaast de volgende bepaling op,
indien van toepassing:
o

•

Alle laatste herkansingen van het examenprogramma van het eerste studiejaar vinden
voor de zomervakantie plaats, uiterlijk in week 11 van periode 4.

Voor deeltijdstudenten vinden alle herkansingen van de propedeutische fase plaats voor
31 augustus, waarbij de uiterste inleverdatum van de werkstukken 2 weken eerder is.

De laatste bepaling wordt alleen opgenomen door opleidingen die een februariinstroom hebben:
o
Ben je in periode 3 gestart met de opleiding? Dan vinden alle laatste herkansingen van
het examenprogramma van het eerste studiejaar voor 1 februari het jaar erna plaats.

4.13

Hoe lang bewaren we toetsen en beoordelingen?

Relevante WHW-artikelen en beleid
•
WHW artikel 7.3 lid 5
•
Selectielijst Avans Hogeschool (2016
•
Selectielijst hogescholen (2016)
•
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs (2018)
Achtergrond
De richtlijnen voor het bewaren van gemaakt werk zijn opgenomen in de Selectielijst
hogescholen van de Vereniging Hogescholen en in het Beoordelingskader accreditatiestelsel
hoger onderwijs. De Selectielijst hogescholen van de VH is binnen Avans verder
gespecificeerd in de Selectielijst Avans Hogeschool.
De in de OER genoemde bewijsstukken moeten bewaard worden ten behoeve van de
accreditatie. De Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2012/13, 33472, 3, p. 8. MvT)
stelt dat eindwerkstukken niet per se fysiek bewaard hoeven te worden. Deugdelijk
beeldmateriaal van scripties, afsluitende onderzoeken of examens is voldoende. De keuze
voor digitaal of fysiek is aan de instelling. De MvT schrijft dat het denkbaar is voor
opleidingen die worden afgerond met een ontwerpopdracht of een eindexamenvoorstelling,
dat naast de verslaglegging het eindwerk door deugdelijk beeldmateriaal wordt bewaard.

4.14

Vrijstelling vragen voor een toets

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.12b lid 1 sub d en 7.13 lid 2 sub r
•
Kaderregeling Examencommissies (2020)
Achtergrond
De examencommissie van de opleiding legt haar eigen beleid hieromtrent vast in het
huishoudelijk reglement. In hoofdstuk 5 van de OER moet ingevuld worden waar dit
reglement te vinden is.
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4.14.1

Wat moet er in je verzoek staan?
Achtergrond
Waar mogelijk adviseren we examencommissies om gewaarmerkte bewijsstukken te vragen.

4.14.2

Wanneer beslist de examencommissie?

4.14.3

Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt

4.14.4

Wanneer kun je geen vrijstelling vragen?

4.14.5

Ben je het niet eens met de examencommissie?

4.15

4.15.1

Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.10 lid 4 en artikel 7.13 lid 2 k
Wanneer is de geldigheidsduur beperkt?

Achtergrond
De gehele paragraaf is van toepassing op zowel beoordelingen als vrijstellingen.
De wet maakt het mogelijk om de geldigheid van beoordelingen en vrijstellingen te beperken,
maar alleen wanneer de getentamineerde kennis, inzicht of vaardigheden aantoonbaar
verouderd zijn. Avans kiest ervoor om deze mogelijkheid te benutten, omdat we regelmatig
ons onderwijs vernieuwen en geen getuigschriften op basis van verouderde inzichten willen
uitreiken.
De wet vereist vanaf 2018 dat het instellingsbestuur nadere regels bepaalt voor de uitvoering
van het beperken van de geldigheidsduur en deze vastlegt in de OER. De procedure voor het
beperken van de geldigheidsduur is als volgt:
•
Wanneer een onderwijseenheid is gewijzigd of niet langer wordt aangeboden, bepaalt
de onderwijscommissie of de inhoud van de oude onderwijseenheid dermate is
veranderd dat de geldigheidsduur wordt beperkt.
•
De onderwijscommissie beslist vervolgens hoe lang de behaalde resultaten van de
oude onderwijseenheid nog geldig zijn. Dit is altijd ten minste 4 jaar. Het kan
uiteraard niet zo zijn dat de geldigheid vervalt tijdens de nominale studieduur. Dit
geeft de student de tijd om alsnog de resterende studiepunten en daarmee zijn
getuigschrift te behalen.
•
Het besluit gaat altijd in per eerstvolgende 1 september. Voorbeeld: als je in mei
2018 besluit dat een OE verouderd is, dan gaat het besluit per 1-9-18 in. Zo vervallen
beoordelingen per 31-8. De student krijgt 1 jaar voor het vervallen een
waarschuwing, dat is dus bij de start van het studiejaar. Zo weet hij tijdig dat hij in
dat jaar alle resterende studiepunten moet behalen voor zijn getuigschrift.
•
De onderwijscommissie vraagt de opleidingscommissie om advies bij haar besluit.
•
Het besluit wordt gepubliceerd in het Overzicht beperkte geldigheidsduur. In dat
overzicht staat:
o Naam onderwijseenheid
o Naam toets of toetsen in de onderwijseenheid
o Osiriscodes
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•

o Datum inwerkingtreding besluit
o Vervaldatum
o Argumentatie (waarom is inhoud verouderd)
De opleiding mag met terugwerkende kracht ook voor oude onderwijseenheden die
niet meer worden aangeboden, bepalen dat ze een beperkte geldigheidsduur hebben.
Voor onderwijseenheden die al ouder dan 4 jaar zijn, geldt niet de termijn van een
geldigheid van ten minste 4 jaar zoals hierboven vermeld. Wel moet de
onderwijseenheid ten minste 4 jaar geldig zijn geweest en vanaf het moment van
besluiten nog minimaal 1 jaar geldig blijven, om de student de kans te geven in dat
jaar alsnog zijn getuigschrift te behalen.

Omdat het overzicht op Bb/Brightspace wordt gepubliceerd, is het niet toegankelijk voor
studenten die (tijdelijk) zijn uitgeschreven. In het exitgesprek met studenten die vroegtijdig
uitschrijven moet de student er daarom op gewezen worden dat resultaten kunnen vervallen
en hoe hij als niet-ingeschrevene aan zijn informatie kan komen (bijvoorbeeld bij wie hij deze
informatie kan opvragen).
Andersom is het ook raadzaam om een student die na een tussentijdse inschrijving
terugkeert (zeker als hij na meerdere jaren zich terug inschrijft) te informeren over een evt.
vervaldatum op behaalde resultaten.
In de OER is ook opgenomen dat de opleiding bij herinschrijving de geldigheid vaststelt van
behaalde onderwijseenheden van een student die 4 of meer jaren uitgeschreven is geweest
en terugkeert in de studie. Hiervoor gelden dezelfde criteria als in bovengenoemde
procedure, het gaat om het bepalen van de veroudering van de inhoud. Alleen verouderde
inhoud is grond om de resultaten ongeldig te verklaren. Het verschil is dat er geen termijn
moet worden vastgesteld (dat mag wel), een resultaat kan ook per direct ongeldig worden.
4.15.2

Hoe weet ik of mijn beoordelingen vervallen?
Invulinstructie
Maak een keuze uit de 2 opties:
•
Indien er voor 1 of meer onderwijseenheden besloten is dat de geldigheidsduur
beperkt is, kies je voor de eerste optie. De opleiding is dan verplicht een overzicht
beperkte geldigheidsduur te hebben. Vul in wat de documentnaam is en waar de
student dit document kan vinden. Zie 4.15.1 voor welke informatie moet zijn
opgenomen in het overzicht.
•
Als er voor geen enkele onderwijseenheid besloten is dat de geldigheidsduur beperkt
is, kies dan voor de tweede optie.

4.15.3

4.16

Ik heb bezwaar tegen het vervallen van mijn beoordeling

Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.10 lid 2, 7.10a, 7.11 en 7.19a
•
Kaderregeling Examencommissies (2020)
•
Proces diplomering. Procesbeschrijving (herontwerp) (november 2014) 3; CvB besluit
‘Herontwerp diplomering’ 2014-198

3

Document moet geactualiseerd worden. Voor meer informatie: s-adviseurs.dfs@avans.nl.
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Achtergrond
In de notitie Proces diplomering is het proces rondom het vaststellen van examens en
uitreiken van diploma’s vastgelegd.
4.16.1

Wanneer krijg je een getuigschrift?
Invulinstructie
•
Indien in de OER een bachelor is opgenomen (al dan niet in combinatie met Ad en/of
master), wordt de optie over het getuigschrift voor de propedeuse opgenomen.
(Indien in de OER alléén een Ad en/of master is opgenomen, wordt deze optie dus
niet opgenomen.)
•
Indien in de OER een bachelor én een Ad zijn opgenomen, dan wordt onderstaande
extra optie aangevinkt bij de propedeuse. Zo wordt expliciet vermeld dat de Ad geen
propedeuse kent.
o

•

4.16.2

Als je de Associate degree doet, heb je geen propedeuse. Je krijgt dus ook geen
getuigschrift van de propedeuse.

De keuzeopties over het getuigschrift van de Ad, van de bachelor en van de master
worden vervolgens opgenomen afhankelijk van of de OER voor Ad, bachelor en/of
master is.

Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift
Achtergrond
De student die ten minste 1 tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, maar aan wie geen
getuigschrift is uitgereikt, kan een verklaring van de examencommissie opvragen waarin de
tentamens zijn vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd.

4.17

Wanneer slaag je cum laude?

Achtergrond
De examencommissie bepaalt of een student cum laude is geslaagd.
Bij het bepalen van het gewogen gemiddelde wordt uitgegaan van de onderwijseenheden
(oftewel tentamens) in het examenprogramma. Reden hiervoor is dat de onderwijseenheid
een samenhangend geheel van de leerstof omvat en daarmee een betekenisvol geheel is
waarbinnen al een weging is gemaakt van de onderliggende resultaten.
In de eisen voor cum laude is opgenomen dat de student geen fraude heeft gepleegd tijdens
de opleiding. Het maakt hierbij niet uit of de fraude is gepleegd binnen of buiten de
onderwijseenheden van het desbetreffende examen. Met andere woorden: als de student in
een jaar 2-vak fraudeert terwijl hij zijn P nog niet heeft behaald, kan hij ook het Pgetuigschrift niet meer cum laude behalen.
Bij de bachelor is de keuzeoptie “De minor telt niet mee in de cum laude regeling”
opgenomen. We adviseren de minor alleen mee te wegen in de cum laude regeling als het
voor alle studenten van de opleiding mogelijk is deze mee te wegen. Dat wil zeggen: zijn er
studenten waarvoor alleen voldaan/niet voldaan als beoordeling in Osiris staat (bijv. doordat
zij een minor bij een andere instelling hebben gevolgd) dan adviseren we de minor niet mee
te tellen in de regeling. In dat geval moet deze uitsluiting ook in de OER benoemd worden en
wordt de keuzeoptie dus opgenomen.
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Invulinstructie
De paragraaf bestaat uit 4 delen, namelijk de cum lauderegeling voor propedeuse, Ad,
bachelor en master. Neem uiteraard alleen de regeling op voor de getuigschriften waar de
opleiding toe opleidt. Let hierbij op het volgende:
•
Indien in de OER een bachelor is opgenomen (al dan niet in combinatie met Ad en/of
master), wordt de optie over de propedeuse opgenomen. (Indien in de OER alléén
een Ad en/of master is opgenomen, wordt deze optie dus niet opgenomen.)
•
Indien in de OER een bachelor én een Ad zijn opgenomen, dan wordt onderstaande
extra optie aangevinkt bij de propedeuse. Zo wordt expliciet vermeld dat de Ad geen
propedeuse kent.
o

Als je de Associate degree doet, heb je geen propedeuse. Je kunt dan dus geen cum laudeaantekening krijgen voor je propedeuse.

Elk deel van de regeling bestaat uit een verplicht deel (de eerste vier bullets) en keuzeopties.
Voor de keuzeopties geldt het volgende:
•
Deze voorwaarden mogen worden opgenomen, maar zijn niet verplicht.
•
Het is toegestaan om 1, meerdere of alle voorwaarden op te nemen.
•
Alleen de tekst tussen de <>-tekens kan worden aangepast, de overige tekst kan niet
gewijzigd worden.
o Bij het aantal studiepunten vul je een getal in.
o Bij ‘geen beoordeling lager dan…’ vul je een cijfer en evt. woordbeoordeling in
(als de opleiding niet met woordbeoordelingen werkt, kan de
woordbeoordeling uiteraard worden weggelaten). Zie tabel in 4.9 voor de
cijfers die gelijk staan aan de woordbeoordelingen.
o Bij het aantal studiejaren vul je een getal in, bijvoorbeeld het nominale aantal
studiejaren.
o Bij de Ad- bachelor- en masterregeling moet ook een keuze gemaakt worden
uit “de afstudeeropdracht” of “het afstudeerprogramma bestaande uit
onderwijseenheden …”. Welke tekst gekozen wordt is afhankelijk van hoe het
afstuderen is ingericht. Bestaat het afstuderen uit 1 OE? Dan kies je de eerste
tekst. Bestaat het afstuderen uit meerdere OE? Dan kies je de tweede tekst
en vul je op de puntjes de namen van de OE in.
•
Verwijder de <>-tekens.
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5
5.1

Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan
Heb je een verzoek aan de examencommissie?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.11 lid 5, 7.12, 7.12b, 7.13, 7.59 lid 4 en 5, 7.59a
•
Algemene Wet Bestuursrecht art. 6:7
•
Kaderregeling Examencommissies (2020)
•
Protocol studeren met een functiebeperking (2018)
•
Regeling faciliteiten studenten/topsporters (2018)
•
Student Topondernemersregeling (2017)
Achtergrond
De gegeven lijst van voorbeelden is een niet-uitputtende opsomming.
Invulinstructie
De opleiding en de examencommissie kunnen extra voorbeelden opnemen die passen binnen
het wettelijke kader van de examencommissie.
Zie ook de Kaderregeling Examencommissies voor nadere informatie.

5.1.1

Waar stuur je je verzoek naartoe?
Invulinstructie
Vul in hoe de student de examencommissie kan bereiken. Dit kan het emailadres van de
examencommissie zijn, maar bijvoorbeeld ook een online formulier. Zorg er wel voor dat ook
niet-zittende studenten contact op kunnen nemen met de examencommissie (denk aan
aankomende studenten i.v.m. vrijstellingen of aan alumni).

5.1.2

Hoe behandelt de examencommissie je verzoek?
Invulinstructie
Het Huishoudelijk reglement van de examencommissie moet vindbaar voor de student
worden gepubliceerd. Vul in waar de student het reglement kan vinden.

5.2

Onvoorziene omstandigheden

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Kaderregeling Examencommissies (2020)
Achtergrond
In de schriftelijke argumentatie naar de desbetreffende student(en) worden omstandigheden,
overwegingen en beslissingen toegelicht en worden de mogelijkheden van bezwaar en beroep
vermeld.

5.3

Ben je het niet eens met een beslissing?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.59, 7.59a, 7.60, 7.61 en 7.62
•
Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens (2018)
•
Studentenstatuut (2017)
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Let op:
De opleidingsgebonden hoofdstukken (6 t/m 11) hebben alle dezelfde structuur qua opbouw
van paragrafen en subparagrafen. De kenmerkende verschillen tussen de varianten en de
graden zijn opgenomen in de verschillende hoofdstukken van het Kaderstellend Format.
Bijvoorbeeld, de voltijd bacheloropleiding duurt 4 jaar, terwijl de Ad-opleiding 2 jaar duurt.
Onderstaande toelichting op hoofdstuk 6, waarin de voltijd bacheloropleiding wordt
besproken, dient als leidraad voor het maken van de hoofdstukken van de overige varianten
en graden (hoofdstuk 7, 8, 9 10 en 11).
Welke hoofdstukken neem je als opleiding op in je OER?
Alle opleidingsvarianten waarbij nog studenten staan ingeschreven aan de opleiding, worden
opgenomen in de OER. Dat zijn dus in elk geval de opleidingen die je in het betreffende jaar
aanbiedt, maar ook opleidingen waarbij bijv. nog langstudeerders staan ingeschreven.
OERexamensupport zet de hoofdstukken aan of uit in OER Write op basis van de informatie
die door opleidingen wordt aangeleverd. Controleer dus zelf goed of de juiste hoofdstukken
zijn opgenomen en neem indien dit niet het geval is contact op met
oerexamensupport@avans.nl.

6

De voltijd bacheloropleiding
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub i
Invulinstructie
Vul de tabel als volgt in:
•
Naam opleiding: de officiële naam van de opleiding, zoals ook opgenomen in 1.1
•
Academie: de naam van de academie of academies
•
Major: indien van toepassing de naam van de majors (1 major per regel); als er
geen major is, vul dan n.v.t. in.

6.1

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.4, 7.4b, 7.7, 7.8 en 7.13.
•
CvB Besluit 2012-59
•
CvB Besluit 2012-201
Achtergrond
De studielast is 60 studiepunten per jaar, dat betekent 1680 uur per jaar. De opleiding kan
het onderwijs binnen een studiejaar verdelen in 4 periodes van 420 uur of 2 semesters van
840 uur. De studielast moet gelijk verdeeld zijn over het studiejaar om de opleiding
studeerbaar te houden.
Invulinstructie
Voor de major/minor-opbouw van de opleiding dient een keuze gemaakt te worden uit de vier
bepalingen in de groene vlakken.
•
De derde bepaling mag alleen door AC worden opgenomen (besluit CvB 2012-59).
•
De vierde bepaling mag alleen door IBL worden opgenomen (besluit CvB 2012-101).
•
Geen van de 4 opties is van toepassing voor de Associate degree (hoofdstuk 9).
•
Alle overige opleidingen kiezen dus voor de eerste of tweede optie (major 210/minor

datum februari 2020
pagina 36 van 100

•

6.1.1

30 of major 180/minor 2x30).
De tabel ‘welke verplichte minor kan je kiezen’ wordt alleen ingevuld als is gekozen
voor de optie major 180/minor 2x30. Andere opleidingen vullen niets in, de tabel
komt dan ook niet in de OER te staan.

Welke minor kun je kiezen?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Minororganisatie & -inrichting (2009)
Invulinstructie
Alleen AC en IBL kiezen voor de ‘niet van toepassing’-optie, omdat deze opleidingen een
verplichte minor kennen (zie 6.1). Alle andere opleidingen kiezen de optie “Je kunt een minor
kiezen uit…”.

6.1.2

Wanneer heb je toestemming nodig voor een minor?
Invulinstructie
Alleen AC en IBL kiezen voor de ‘niet van toepassing’-optie, omdat deze opleidingen een
verplichte minor kennen (zie 6.1). Alle andere opleidingen kiezen de optie “Je hebt
toestemming nodig…”.

6.1.3

Welke afstudeerrichting kun je kiezen?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub b
Achtergrond
Volgens artikel 7.13. lid 2 sub b van de WHW moet de inhoud van afstudeerrichtingen in de
OER worden vermeld.
Invulinstructie
•
Als er nog studenten zijn met een afstudeerrichting (cohort 2008 of eerder), moet de
tabel ingevuld worden. Indien de afstudeerrichtingen van deze opleiding per
uitvoerende academie verschillen, moet de paragraaf de afstudeerrichting per
academie behandelen.
•
Als er geen afstudeerrichtingen zijn, kies je voor “Je kunt in deze opleiding geen
afstudeerrichting kiezen”.

6.2

In welke taal is deze opleiding?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.2
•
Gedragscode anderstalig onderwijs Avans Hogeschool (2017)
•
Gedragscode Internationale Student in het Nederlands Hoger Onderwijs (2017)
Achtergrond
In principe wordt het onderwijs gegeven en worden de toetsen afgenomen in het Nederlands.
In de WHW zijn enkele uitzonderingen opgenomen.
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Als de voertaal van opleiding toch Engels is, gebruik dan het Format voor de Engelstalige OER
(EER: Education & Examination Regulation). Die opleiding moet voldoen aan de Gedragscode
anderstalig onderwijs.
Bij een Nederlandstalige opleiding mogen delen van het onderwijs in een andere taal worden
verzorgd.
Invulinstructie
Voor opleidingen met een Nederlandstalige OER: Indien onderdelen van het onderwijs in een
andere taal dan het Nederlands worden gegeven, neem dan de keuzeoptie op in de OER.

6.3

Met welke vooropleiding kun je vrijstelling krijgen?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.12b lid 1 sub d, 7.13 lid 2 sub r
•
Uitspraak College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) 2016/247
Achtergrond
Deze paragraaf gaat over groepen studenten die bij toelating tot de opleiding in aanmerking
komen voor 1 of meer standaard-vrijstellingen. De vrijstellingen worden toegekend op het
moment dat de student is toegelaten tot de opleiding. De examencommissie moet de
vrijstellingen wel op individueel niveau toekennen.
Een vrijstelling staat voor een daadwerkelijk verworven competentie. Dit is een belangrijk
uitgangspunt en is van belang bij het uitbrengen van het studieadvies in het eerste jaar. Het
CBHO heeft namelijk in haar uitspraak 2017/247 benadrukt dat het studieadvies moet zijn
gebaseerd op studieprestaties behaald voor de propedeutische fase. Dit betekent dat als aan
een student in de propedeutische fase vrijstellingen zijn verleend, hij beschikt over het
vereiste kennisniveau en de vereiste vaardigheden van de eerstejaars vakken. Uit de
uitspraak van het CBHO volgt dat de behaalde studiepunten als vrijstellingen moeten worden
meegeteld in het aantal behaalde studiepunten voor het studieadvies (zie paragraaf 6.4 en
6.5 van de handreiking).

6.3.1

Je hebt een mbo-diploma niveau 4
Achtergrond
De student die in het bezit is van een mbo-diploma niveau 4 in hetzelfde domein als de
betreffende hbo-opleiding, kan vrijgesteld worden van het afleggen van in deze paragraaf
gedefinieerde toetsen. Deze ‘standaard-vrijstellingen’ moeten hier gespecificeerd worden.
Invulinstructie
Zijn er geen standaard-vrijstellingen? Geef dit dan aan in de blauwe balk, bijvoorbeeld Je
krijgt geen standaard-vrijstellingen op basis van een mbo-diploma niveau 4 diploma.
Zijn er wel standaard-vrijstellingen? Dan moet aangegeven worden voor welke specifieke
toetsen de student vrijstelling kan vragen. Neem dit op één van de volgende manieren op:
1. Maak een apart examenprogramma voor de specifieke doelgroep en neem die op in
bijlage 6.
o Het aparte examenprogramma is qua toetsen identiek. In het aparte
examenprogramma geef je met VR aan voor welke toetsen de student
vrijstelling kan vragen. Zet de VR op de plaats van de resultaatschaal.
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o

o

of

Dit kan uiteraard per studiejaar. Als alle vrijstellingen in jaar 1 zitten, maak je
2 examenprogramma’s voor jaar 1: een regulier programma en een
programma met VR-en voor bijv. de vwo-instroom. Voor de overige jaren is
er dan geen apart examenprogramma.
Verwijs in de tekst van 6.3.1 naar de bijlage en geef aan dat de student
vrijstelling kan vragen voor de daar aangegeven toetsen. Gebruik
bijvoorbeeld de volgende tekst: In bijlage 6 lees je voor welke toetsen je
vrijstelling kunt krijgen als je een mbo-diploma niveau 4 hebt in hetzelfde
beroepsdomein.

2. Benoem de vrijstellingen in de tekst van 6.3.1.
o Gebruik bijvoorbeeld de tekst Als je een mbo-diploma niveau 4 hebt in
hetzelfde beroepsdomein, dan kan je vrijstelling krijgen voor de toetsen
hieronder.
o Plaats daaronder een tabel met de vrijstellingen.
o Een tabel maak je als volgt. Klik in de functiebalk boven het tekstvak op het
knopje Tabel, klik daarna op Tabel invoegen. Via de functiebalk kun je
vervolgens ook rijen en kolommen toevoegen of verwijderen.
o Vermeld in elk geval de (unieke) naam van de toets en het aantal EC.
Indien de standaard-vrijstellingen van de opleiding verschillen per academie, beschrijf dan de
vrijstellingen per academie. Verschillen binnen de ISAT moeten door de opleidingen uit te
leggen zijn.
De Opleiding tot Verpleegkundige dient in deze paragraaf de landelijke afspraken voor
instroom met een mbo-diploma verpleegkunde op te nemen.
De opleiding kan er, in overeenstemming met de examencommissie, voor kiezen dat de mboinstromer binnen een vastgesteld aantal studiejaar na het behalen van het mbo-getuigschrift
moet zijn doorgestroomd naar de bacheloropleiding om in aanmerking te komen voor de
standaard-vrijstellingen. Indien de mbo-instromer later dan het vastgestelde aantal
studiejaren doorstroomt naar de bacheloropleiding kan de bacheloropleiding bepalen dat de
student niet meer in aanmerking komt voor (alle) standaard-vrijstellingen, de
examencommissie maakt daarin dan een inhoudelijke afweging. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld de tekst: Als je start met de bacheloropleiding wordt door de examencommissie
bepaald of de kennis niet aantoonbaar is verouderd. Uitgangspunt is dat de kennis niet als
verouderd kan worden beschouwd als de bacheloropleiding binnen <…> studiejaar na het
behalen van het mbo-diploma niveau 4 wordt gestart. De opleiding dient vast te stellen dat
het curriculum na het behalen van het mbo-diploma niveau 4 niet inhoudelijk is gewijzigd.

6.3.2

Je hebt een vwo-diploma
Achtergrond
De student die in het bezit is van een vwo-diploma kan vrijgesteld worden van in deze
paragraaf gedefinieerde toetsen. De standaard-vrijstellingen moeten hier gespecificeerd
worden.
Invulinstructie
Zijn er geen standaard-vrijstellingen? Geef dit dan aan in de blauwe balk, bijvoorbeeld Je
krijgt geen standaard-vrijstellingen op basis van een vwo-diploma.
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Zijn er wel standaard-vrijstellingen? Dan moet aangegeven worden voor welke specifieke
toetsen de student vrijstelling kan vragen. Zie de Invulinstructie bij 6.3.1 op welke manieren
je dit kunt aangeven.
Indien de standaardvrijstellingen van de opleiding verschillen per academie, beschrijf dan de
vrijstellingen per academie. Verschillen binnen de ISAT moeten door de opleidingen uit te
leggen zijn.
6.3.3

Je hebt een Associate degree
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 3
•
CvB Besluit 2018-009
•
CvB Besluit 2018-046
Achtergrond
Studenten die bij Avans Hogeschool een Ad-getuigschrift hebben behaald, krijgen vrijstelling
voor door de bacheloropleiding vastgestelde toetsen in het kader van de
doorstroommogelijkheden. Het CvB heeft op 30 januari 2018 besloten (Besluit 2018-009) dat
voor elke Ad-opleiding tenminste 1 voltijd bacheloropleiding aangewezen moet worden
waarnaar de studenten kunnen doorstromen, al dan niet via een schakelprogramma. Op 17
april 2018 heeft het CvB vervolgens besloten (Besluit 2018-046) om voor elke Ad-opleiding
van de Avans Academie Associate degrees (AAAd) en de Associate degrees Academie (AdA)
van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences een doorstroomtraject te
ontwikkelen naar minimaal 1 verwante bacheloropleiding. Het resterende programma in de
desbetreffende bacheloropleiding is daarbij 120 studiepunten met een nominale doorlooptijd
van 2 jaar. Onderdelen van een dergelijk doorstroomprogramma kunnen zijn: een
doorstroommodule in de Ad-opleiding en een beperkt maatwerktraject in de resterende
bacheloropleiding.
De doorstroommogelijkheden voor de Ad-studenten van Avans moeten in de OER worden
vastgelegd. Dit betekent dat in de OER van de bacheloropleiding moet zijn opgenomen voor
welke onderwijseenheden de Ad-student, die doorstroomt naar de bachelor, vrijstelling krijgt.
Let op: studenten die voor 1-1-2018 zijn begonnen aan een Ad, hebben recht op doorstroom
naar de bachelor met een maximale studielast in de bachelor van 150 SP. Voor deze
studenten moet dus minimaal 90 SP aan vrijstellingen gerealiseerd worden.
Invulinstructie
De opleiding moet de standaard-vrijstellingen opnemen voor de aangewezen, verwante Adopleiding (aangewezen conform het CvB-besluit, zoals beschreven in de Achtergrond
hierboven). Voor andere Ad’s waarvan ook mogelijke instroom wordt verwacht adviseren we
ook de standaard-vrijstellingen op te nemen.
In de adviestekst zijn hiervoor 3 advies-alinea’s opgenomen:
•
De eerste alinea is bedoeld voor doorstroom vanuit de verwante Ad naar de bachelor
(120 EC in 2 jaar). Op de plek van de <>-tekens moet achtereenvolgens de naam
van de verwante Ad en van de bacheloropleiding worden opgenomen.
•
De tweede alinea is bedoeld voor doorstroom vanuit niet-verwante Ad’s naar de
bachelor (min. 120 EC en min. 2 jaar). Op de plek van de <>-tekens moet
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•

achtereenvolgens de naam van de Ad-opleiding, de bacheloropleiding, het aantal
resterende studiejaren en het aantal resterende studiepunten worden opgenomen.
De derde alinea heeft betrekking op doorstroom vanuit Ad’s van andere instellingen.
De adviestekst geeft aan dat er geen standaard-vrijstellingen zijn. Indien er vanuit
een bepaalde externe Ad veel instroom wordt verwacht en het mogelijk is hiervoor
standaard-vrijstellingen te geven, adviseren we om deze tekst aan te passen conform
de 2e bullet.

Als er sprake is van meerdere verwante of niet-verwante Ad’s dan kunnen de teksten
gekopieerd en gedupliceerd worden. Wat niet wordt gebruikt, mag uiteraard worden
verwijderd.
De standaard-vrijstellingen mogen op 2 manieren opgenomen worden, zie de Invulinstructie
bij 6.3.1. In de gebruikte adviestekst is uitgegaan van de eerste optie, nl. de vrijstellingen
worden vermeld in het examenprogramma. Dit kan dus ook aangepast worden naar het
benoemen van de vrijstellingen in paragraaf 6.3.3.
Indien de standaardvrijstellingen van de opleiding verschillen per academie, beschrijf dan de
vrijstellingen per academie. Verschillen binnen de ISAT moeten door de opleidingen uit te
leggen zijn.
De opleiding kan er, in overeenstemming met de examencommissie, voor kiezen dat de Adafgestudeerde binnen een vastgesteld aantal studiejaar na het behalen van het Adgetuigschrift moet zijn doorgestroomd naar de bacheloropleiding om in aanmerking te komen
voor de standaard-vrijstellingen. Indien de Ad-afgestudeerde later dan het vastgestelde
aantal studiejaren doorstroomt naar de bacheloropleiding kan de bacheloropleiding bepalen
dat de student niet meer in aanmerking komt voor (alle) standaard-vrijstellingen, de
examencommissie maakt daarin dan een inhoudelijke afweging. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld de tekst: Als je start met de bacheloropleiding wordt door de examencommissie
bepaald of de kennis niet aantoonbaar is verouderd. Uitgangspunt is dat de kennis niet als
verouderd kan worden beschouwd als de bacheloropleiding binnen <…> studiejaar na het
behalen van het Ad-getuigschrift wordt gestart. De opleiding dient vast te stellen dat het
curriculum na het behalen van het Ad-getuigschrift niet inhoudelijk is gewijzigd.
6.3.4

Je hebt een andere vooropleiding
Achtergrond
Als de opleiding naast de instroomgroepen mbo niveau 4, vwo en Ad nog andere
instroomgroepen kent waarvoor een standaard-vrijstelling geldt, dan kunnen die hier worden
weergegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om groepen studenten die ergens anders een
opleidingstraject hebben doorlopen of groepen studenten met bepaalde buitenlandse
diploma’s of Nederlandse hbo- of wo-graden of double-degree trajecten.
Binnen de ISAT is het wenselijk dat opleidingen afspraken maken over vrijstellingen bij
overstap naar de ISAT-partner. Ook deze vrijstellingen kunnen in deze paragraaf worden
opgenomen.
Invulinstructie
Zijn er geen standaard-vrijstellingen? Geef dit dan aan in de blauwe balk, bijvoorbeeld Er zijn
geen andere vooropleidingen waarmee je standaard-vrijstellingen krijgt.
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Zijn er wel standaard-vrijstellingen? Dan moet aangegeven worden voor welke specifieke
toetsen de student vrijstelling kan vragen. Zie de Invulinstructie bij 6.3.1 op welke manieren
je dit kunt aangeven.
Indien de standaardvrijstelling van de opleiding verschilt per academie, beschrijf dan in deze
paragraaf de vrijstellingen per academie. Verschillen binnen de ISAT moeten door de
opleidingen uit te leggen zijn.

6.4

Wanneer krijg je het studieadvies over je opleiding?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.8b
•
CvB Besluit 2013-234

Achtergrond
Het studieadvies wordt uiterlijk 1 jaar na het starten met de opleiding gegeven. De WHW
geeft wél ruimte om het studieadvies uiterlijk aan het einde van het eerste jaar te geven,
maar biedt helaas géén ruimte om de bindende afwijzing eerder dan tegen het einde van het
eerste jaar af te geven. Dat impliceert dat een positief advies wel al eerder in het studiejaar
kan worden afgegeven, maar dat je met een negatief advies (met bindende afwijzing) moet
wachten tot het einde van het eerste jaar.
Het CvB heeft de bevoegdheid rond het uitbrengen van een studieadvies zoals opgenomen in
artikel 7.8b WHW gemandateerd aan de examencommissie.
Invulinstructie
Wanneer studenten (in geval van meerdere varianten/locaties binnen ISAT: studenten van
ten minste 1 van de opleidingen) ook in periode 3 kunnen starten, dan dient de laatste
groene alinea behouden te blijven. Niet van toepassing? Verwijder dan het groene vlak.

6.5

Wanneer moet je stoppen met de opleiding?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.8b
•
Kader voor Matching (2018)
•
Uitvoeringsbesluit WHW 2008
•
CvB Besluit 2010-107

Achtergrond
Volgens artikel 7.8b van de WHW wordt in de OER vermeld:
•
dat de examencommissie een bindende afwijzing kan verbinden aan het studieadvies
dat aan studenten van de voltijdse opleiding wordt gegeven;
•
de drempel van het aantal te behalen studiepunten;
•
dat aan het studieadvies een bindende afwijzing wordt verbonden als de student van
de opleiding, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt
moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan
de gestelde eisen;
•
de eisen waaraan de studieresultaten moeten voldoen;
•
de persoonlijke omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden;
•
dat de opleiding beschikt over een systeem van intensieve studiebegeleiding.
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Bij Avans Hogeschool is de drempel voor de bindende afwijzing vastgesteld op 52
studiepunten. Hierbij tellen de studiepunten van vrijgestelde toetsen ook mee (zie
handreiking 6.3).
Het is opleidingen niet toegestaan om onderwijseenheden aan te wijzen die m.b.t. de
bindende afwijzing verplicht behaald dienen te worden. Een uitzondering geldt wanneer een
hogere autoriteit dit afdwingt. Voorbeeld: bij de opleiding leraar basisonderwijs.
Tijdig waarschuwen
Aan het studieadvies kan alleen een bindende afwijzing worden verbonden indien de opleiding
de student tijdig heeft gewaarschuwd. Dat doen we middels het ‘signaal studievoortgang’.
Vanwege de samenhang tussen de tijdige waarschuwing en het studieadvies, is de
examencommissie verantwoordelijk voor het uitbrengen van het signaal studievoortgang.
Uiteraard kan zij deze taak beleggen bij bijvoorbeeld het academiebureau of de
studieadviseur.
De examencommissie bepaalt in overleg met de academiedirectie hoe het signaal
studievoortgang in de praktijk wordt gegeven binnen de volgende kaders:
•
De waarschuwing wordt tijdig gegeven. Aan een studieadvies mag namelijk alleen
een bindende afwijzing worden verbonden als de opleiding de student op tijd heeft
gewaarschuwd. Op tijd betekent:
o Op een moment dat de student zijn achterstand nog kan inhalen en de
studieadvies-norm dus nog haalbaar is. Dit is per opleiding en per student
verschillend. Houd hierbij rekening met de planning van herkansingen in de
opleiding;
o Uiterlijk 25 januari zodat de student zich nog voor 1 februari kan uitschrijven
met het oog op studiefinanciering en het niet ontvangen van een bindende
afwijzing.
•
Het is bovendien belangrijk dat de student tijdig inzicht heeft in zijn ontwikkeling, niet
alleen op basis van summatieve toetsing en studiepunten, maar ook door formatieve
toetsen en feedback.
•
De waarschuwing dient in Osiris geregistreerd te zijn. Hiertoe wordt gebruik gemaakt
van de BSA-functionaliteit in Osiris. Het adviestype SIGNAAL (Signaal
studievoortgang) moet daarvoor worden gebruikt. Na het uitbrengen van het advies
moet deze worden vastgesteld, zodat het signaal zichtbaar is in Osiris Student.
(NB: In Osiris valt dit alles nog onder BSA en wordt het signaal een ‘advies’ genoemd,
dit zijn landelijke instellingen. Door de bewoording die we in adviestype gebruiken, is
het voor de student duidelijk dat dit nog niet het studieadvies betreft.)
•
Alle studenten ontvangen ten minste één waarschuwing. Elke student wordt gewezen
op de studieadvies-norm en de gevolgen indien deze niet gehaald wordt. De toon
verschilt uiteraard afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten.
Voorbeeldbrieven zijn te vinden op Blackboard OERexamensupport.
•
De SLB’er bespreekt de gegeven waarschuwing met de student. Zie hiervoor het
Kader voor matching.
Een voorbeeld
Om te zorgen dat je op tijd waarschuwt, kun je ervoor kiezen om al na blok 1 te
waarschuwen. Voor een student is echter het 1 februari-moment een belangrijk moment om
te bepalen om de studie wel of niet voort te zetten. Dus ook een waarschuwing na blok 2 is
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relevant. Bij AI&I kiezen ze er daarom voor om de student na elk blok een signaal over de
studievoortgang te geven. Dit doen ze aan de hand van de volgende tabel:

Na tentamens…
Advies

Op de goede weg
(e-mail)
Span je extra in
(e-mail)
Risico negatief BSA
(e-mail)

… blok 1
SLB-gesprek
in blok 2 vóór
inschrijven
toetsen

… blok 2

… blok 3

… blok 4

13-15

26-30

39-45

52-60

7-13

22-26

37-39

7-22

22-37

0-7

Vooraankondiging
vóór 1 feb.

Negatief BSA
onafwendbaar (te laat om
nog te waarschuwen)

<7
van blok 1

[52-x]-52
Bij bindende
afwijzing: brief

<22
van blok 1-2

0-[52-x]

Brief + email

x = aantal SP te behalen bij herkansingen in augustus
Welk type waarschuwing je hanteert bij welke hoeveelheid SP, is aan de opleiding. In
bovenstaand voorbeeld kiest AI&I voor ‘op de goede weg’ bij 13 SP of meer per blok: om de
drempel van 52 SP te behalen moet je immers minimaal 4x13 SP behalen. De hierboven
gehanteerde normen voor ‘risico negatief BSA’ liggen op het absolute minimum: een student
die 8 of meer SP mist na blok 1 zal in de herkansingen zijn achterstand moeten inhalen om
de grens van 52 SP aan het einde van het jaar te halen. Houd dus bij het bepalen van de
timing van de waarschuwing en van de normen rekening met de planning van herkansingen.
6.5.1

Wanneer ontvang je een bindende afwijzing?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.8b
Achtergrond
De WHW staat niet toe de bindende afwijzing eerder dan tegen het einde van het eerste
studiejaar af te geven. De examencommissie neemt de beslissing daarom tegen het einde
van het eerste studiejaar, uiterlijk op 31 augustus (of 31 januari bij februari-instroom). Dit is
wel de uiterste datum. In overleg tussen COBEX, examencommissies en opleidingen streven
we ernaar om de student voor de zomervakantie helderheid te bieden over zijn voortgang.
Herkansingen van het 1e studiejaar worden daarom voor de zomervakantie afgenomen, zodat
de examencommissie hoorgesprekken op tijd kan houden en het studieadvies met de
eventuele bindende afwijzing voor de zomer kan uitbrengen.
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Omdat vrijstellingen meetellen voor het berekenen van het aantal studiepunten, is het
belangrijk dat vrijstellingen ook daadwerkelijk staan voor verworven competenties.
Invulinstructie
De derde alinea wordt alleen opgenomen indien het mogelijk is om op of na 1 februari in te
stromen, deze keuze is van toepassing op de ISAT. De laatste alinea is voorgeschreven tekst
voor de PABO, andere opleidingen nemen deze tekst niet op.
6.5.2

Een gesprek met de examencommissie

6.5.3

Behaal je te weinig studiepunten door persoonlijke omstandigheden?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.8b
•
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 artikel 2.1
•
Uitspraken College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) nummers:
2016/118, 2016/127.5, 2016/074, 2016/081
Achtergrond
De examencommissie kan het uitbrengen van het studieadvies uitstellen op basis van de
persoonlijke omstandigheden van de student. De maximale uitsteltermijn is 12 maanden (1
studiejaar) per keer. Dit kan ook minder zijn. De termijn van uitstel stelt de
examencommissie vast op basis van de door de student aangedragen persoonlijke
omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situatie: Een student heeft
vanwege persoonlijke omstandigheden (deze worden ondersteund door bewijs en een advies
van de decaan) een studievertraging opgelopen van een half jaar. De examencommissie kan
vervolgens het besluit nemen om het uitbrengen van het studieadvies uit te stellen met een
termijn van een half jaar. Hierdoor krijgt de student de gelegenheid om de gemiste studietijd
in te halen. Aan het einde van de termijn, beslist de examencommissie of ze het studieadvies
uitbrengt, of nogmaals een nieuwe termijn van uitstel vaststelt.
Daarnaast bepaalt de examencommissie aan welke norm de student aan het eind van de
termijn moet voldoen. Van een student die bijvoorbeeld al 45 studiepunten had gehaald, mag
je verwachten dat hij de resterende 15 studiepunten in een jaar kan behalen. In dat geval is
de norm dus 60 studiepunten. Bij een student die pas 2 studiepunten heeft gehaald, is 60
studiepunten een te strenge norm. De examencommissie mag ook een kwalitatieve eis in
haar norm opnemen, bijvoorbeeld dat onderwijseenheid x moet zijn behaald.
Bij de totstandkoming van deze bepaling is bepaald dat in geval van uitstel van het
studieadvies ook in latere jaren behaalde studieresultaten kunnen meewegen. Bijvoorbeeld:
een student heeft een jaar uitstel gekregen van zijn studieadvies. In zijn 2e studiejaar behaalt
hij 50 studiepunten van het examenprogramma van jaar 2 en bovendien heeft hij inmiddels
ook 50 studiepunten van het examenprogramma van jaar 1 behaald. Hij heeft de
studieadviesnorm (52 studiepunten) niet gehaald, toch mag de examencommissie besluiten
hem een positief advies te geven als zij op basis van de combinatie van deze resultaten de
student geschikt acht voor de opleiding.
Met ingang van 1 september 2018 is het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 gewijzigd. Door deze
wijziging is het lijstje met persoonlijke omstandigheden, waar bij het afgeven van het
bindend studieadvies rekening mee moet worden gehouden, uitgebreid. Op grond van de
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wijziging van het Uitvoeringsbesluit is topsport aan het lijstje toegevoegd. Daarnaast heeft de
wetgever de onderwijsinstellingen de vrijheid gegeven om zelf nog andere omstandigheden
toe te voegen. In de Werkgroep OER van november 2018 is besloten om de studenttopondernemer hier aan toe te voegen.
Naast de uitbreiding van het lijstje van persoonlijke omstandigheden heeft de wijziging van
het uitvoeringsbesluit ertoe geleid dat in de OER een hardheidsclausule moet worden
opgenomen. Dit geeft de examencommissie expliciet de mogelijkheid om in het geval van
onbillijkheden van overwegende aard in individuele gevallen te beslissen dat zij het
uitbrengen van het studieadvies uitstellen.
6.5.4

Wat gebeurt er als je moet stoppen met de opleiding?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.8b
Invulinstructie
De opleiding vult ten minste de eigen opleiding in, de student kan zich daar het volgende
studiejaar niet opnieuw voor inschrijven. Indien er meer opleidingen (locaties) onder de ISAT
vallen, staan deze allemaal vermeld in de tabel.
Daarnaast kan de opleiding andere opleidingen in de tabel toevoegen waarvoor de student
zich het volgende jaar niet kan inschrijven. Dit kan op grond van de volgende criteria:
•
Varianten (voltijd/deeltijd/duaal) van eenzelfde opleiding (zelfde ISAT) mogen zonder
meer in de tabel worden opgenomen. Opleidingen worden geacht onderling af te
stemmen tussen varianten.
•
Andere opleidingen mogen alleen in de tabel worden opgenomen als er sprake is van
een gemeenschappelijke propedeuse. Let op: Indien binnen de ISAT meerdere
opleidingen worden aangeboden, waarvan de ene een gedeelde propedeuse heeft met
een andere opleiding, en de andere niet, dan kan hierin een onderscheid gemaakt
worden. Gebruik daarvoor de groene optie “Studeer je <naam opleiding> …”.
Bijvoorbeeld CE en ORM: in Breda een gedeelde P, in Den Bosch niet. In Breda willen
deze opleidingen elkaar onderling uitsluiten, o.b.v. de gemeenschappelijke P mag dat.
Maar vanuit ORM Den Bosch mag je wel instromen in CE in Breda of Den Bosch, dit
zijn verschillende programma’s.
•
Ad en bachelor hebben sinds 1-1-2018 elk een eigen ISAT-nummer. Zij kunnen
elkaar dus niet zonder meer uitsluiten. Dit kan wel indien ze het examenprogramma
van het eerste studiejaar gemeenschappelijk hebben.
Vink de 2 keuzeopties over numerus fixus alleen aan indien de opleiding numerus fixus kent.

6.5.5

Ben je het niet eens met de beslissing?

6.5.6

Bijzondere situaties
Invulinstructie
Indien er ook een deeltijd- en/of duale variant van de opleiding bestaat binnen Avans (dit
hoeft niet binnen de eigen academie te zijn), dan moet het keuzeblok worden opgenomen.
Als er geen deeltijd- en geen duale variant is, wordt het blok niet opgenomen.
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6.6

6.6.1

Als de inhoud van jouw opleiding verandert

We evalueren ons onderwijs

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub a1 en 10.3c
•
Medezeggenschapsreglement opleidingscommissies (2017)
•
Kwaliteit in beweging (2016)
Achtergrond
Meer informatie over kwaliteitszorg is te vinden in Kwaliteit in beweging.
Invulinstructie
Vul in het tekstvak in hoe de opleiding het onderwijs evalueert. Benoem hierbij tenminste hoe
gebruik gemaakt wordt van:
•
Studentevaluaties
•
NSE
•
Hbo Monitor
•
Opleidingscommissie(s)
Daarnaast kan, indien van toepassing, worden verwezen naar het kwaliteitshandboek van de
opleiding.
Indien werkwijzen verschillen tussen de opleidingen binnen de ISAT dan dient de informatie
per opleiding gegeven te worden.
6.6.2

Wat betekent het voor jou als onderwijseenheden veranderen of verdwijnen?
Achtergrond
Omdat het niet mogelijk is om eenduidige Avansbrede criteria te benoemen waarop kan
worden besloten voor welke onderwijseenheden de bepaling geldt, is er voor gekozen deze
taak te beleggen bij de onderwijscommissie. We adviseren daarbij om in ieder geval bij het
wijzigen van de doelen of de inhoud van het onderwijs, te bepalen of de onderwijseenheid
zodanig is veranderd dat er sprake is van een overgangsregeling.
De onderwijscommissie bepaalt voor welke onderwijseenheden deze bepaling geldt. Zij moet
daarbij advies van de opleidingscommissie inwinnen, om te borgen dat het studentbelang
wordt meegewogen.
In Osiris wordt de overgangsregeling een vervangingsregeling genoemd.
De overgangsregeling wordt in bijlage 5 van de OER opgenomen. Hiermee borgen we dat de
regeling bij de start van een studiejaar vaststaat. Zo is de student op de hoogte van wat de
gevolgen zijn als hij de laatste 2 mogelijkheden voor de oude toets niet benut of behaalt. Zie
de toelichting bij bijlage 5 voor de eisen voor de overgangsregeling.

6.7

Kan de vorm van een toets veranderen?

Achtergrond
Een wijziging van toetsvorm moet worden goedgekeurd door de examencommissie en de
student. Het examenprogramma is in eerste instantie vastgesteld door de directie, meestal
gedelegeerd naar onderwijscommissie. Een tussentijdse wijziging van de toetsvorm wordt
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vaak juist voorgesteld door diezelfde onderwijscommissie. Om een onafhankelijke check te
kunnen doen op de wijziging, moet dus een ander gremium worden aangewezen. De
examencommissie heeft die onafhankelijke positie.

6.8

De volgorde van je onderwijseenheden

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub h en s, 7.32 lid 4, 7.33 en 7.42 lid 1
•
Kamerstukken II 1988/89, 21073, 3, p.128
•
Regeling inschrijvingsvoorwaarden (2018-2019)
Achtergrond
In de OER wordt vermeld of er sprake is van een verplichte volgorde van onderwijseenheden,
de zogenaamde drempels. De wetgever geeft hiervoor ruimte, omdat in sommige gevallen
het behalen van de ene onderwijseenheid voorwaardelijk is om te kunnen beginnen aan een
andere onderwijseenheid.
Enkele aanbevelingen bij het bepalen van de drempels:
•
We adviseren het curriculum en de drempels daarbinnen zo op te bouwen dat het
studenten helpt om de opleiding nominaal te doorlopen. Houdt daarom het aantal
drempels ook beperkt.
•
We raden af om een drempel te plaatsen voor de minor, omdat de minor vrij in te
vullen is door de student. Het is daarom niet inhoudelijk te bepalen welke
onderwijseenheden voorwaardelijk zijn om te beginnen aan de vrij in te vullen ruimte.
De ingangseisen voor de eigen minor zijn geen drempel maar worden als zodanig
(ingangseis) opgenomen in de informatie van de minor.
•
Neem drempels mee in de kwaliteitszorgcyclus en houdt ze zodoende regelmatig
tegen het licht. Passen ze nog binnen het curriculum? Zijn er grote groepen studenten
die over een drempel struikelen en zo ja, waar komt dat door?
Onder het kopje Invulinstructie hieronder is te lezen aan welke kaders de opleiding moet
voldoen m.b.t. de drempels.
Tot en met 2017-2018 was de studievoortgangsgarantie opgenomen in de OER. In de praktijk
bleek dat dit vooral een theoretische oplossing was, omdat vrijwel altijd aan de voorwaarden
van minimaal 30 SP wordt voldaan. Met ingang van 2018-2019 is de studievoortgangsgarantie daarom verwijderd uit de OER. In plaats daarvan is in 6.8 een vaste tekst
toegevoegd die vastlegt dat de opleiding zich altijd zal inspannen om met de student een
studeerbaar programma samen te stellen.
Ook wordt de student gewezen op de mogelijkheid om zich tijdelijk uit te schrijven. Op grond
van art. 7.32 lid 4 WHW kan een student zich tussentijds inschrijven. Op grond van art. 7.33
lid 1 WHW mag het instellingsbestuur regels van procedurele aard hieromtrent vastleggen, bij
Avans hebben we hiervoor de Regeling Inschrijvingsvoorwaarden. Hierin is vastgelegd dat
toestemming van de academiedirectie nodig is bij het tussentijds inschrijven. Op grond van
de bepaling in het format moet de directie dit dus toestaan indien de student zich tijdelijk
heeft uitgeschreven, omdat hij door een drempel geen onderwijs kan volgen of toetsen kan
maken. Op grond van art. 7.42 lid 1 WHW mag de opleiding op verzoek de inschrijving van
de student (tussentijds) beëindigen.
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Invulinstructie
In de ‘blauwe tekst’ van deze paragraaf beschrijft de opleiding voor zowel de propedeutische
als de postpropedeutische fase:
•
De volgorde van onderwijseenheden (oftewel de drempels).
•
De argumentatie voor de drempels (of er wordt verwezen naar een document waarin
deze argumentatie is vastgelegd).
Hieronder worden de regels hieromtrent verder toegelicht.
In de vaststaande tekst onder het invulveld moet bij <rol> ingevuld worden bij wie de
student terecht kan als hij een drempel niet heeft gehaald maar wel door wil met andere
onderwijseenheden. Dit zal vaak de studieloopbaanbegeleider of de studieadviseur zijn.
Toelichting bij het beschrijven van de drempels en argumentatie
De volgende regels gelden bij het bepalen van de verplichte volgorde van onderwijseenheden
en de bijbehorende argumentatie:
•
De drempel geeft per definitie een volgorde in het leren aan; de student moet eerst
het een hebben geleerd voordat hij aan het ander kan beginnen. Het gaat dus om de
opbouw in competentieniveau.
•
Een drempel is daarom altijd onderwijskundig onderbouwd. Het kan gaan om een
opbouw in complexiteit en/of zelfstandigheid.
•
Hieruit volgt dat een drempel altijd op opleidingsniveau, binnen het betreffende
curriculum wordt bepaald. Een gedeelde drempel voor de hele academie kan dus
nooit het uitgangspunt zijn.
•
De drempel bestaat uit:
a) specifieke aangewezen tentamens (onderwijseenheden) of toetsen die
behaald moeten worden voordat gestart kan worden met onderwijseenheid x;
en/of
b) samenhangende groepen van onderwijseenheden, waarvan de student een
bepaald percentage of aantal SP moet hebben behaald. Dit kan bijvoorbeeld
een indeling zijn op grond van inhoud (in dat geval ligt het voor de hand om
de competenties als organisatieprincipe te hanteren) of op grond van ‘vorm’
(bijv. projecten, kennistoetsen, reflectie), maar ook andere indelingen zijn
mogelijk. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat voor de student inzichtelijk
moet zijn welke onderwijseenheid of toets binnen welke groep valt.
Een voorbeeld: Je moet ten minste 9 van de 12 SP behalen van OE1, OE3,
OE7 en OE8. Dit zijn de onderwijseenheden waarin je werkt aan de
competentie ….
•
Hieruit volgt dat het in principe niet is toegestaan om een aantal te behalen SP op te
nemen als drempel (bijvoorbeeld dat een student 45 SP van jaar 2 moet hebben
behaald). De enige uitzondering hierop is wanneer de opleiding beargumenteert dat
die algemene groep van onderwijseenheden (in dit voorbeeld alle onderwijseenheden
uit jaar 2) één samenhangende groep vormen, zoals in punt (b) hierboven bedoeld.
•
De onderbouwing van de drempel wordt in de OER opgenomen of er wordt naar
verwezen. De onderbouwing moet voor de student inzichtelijk maken waarom het
noodzakelijk is om de drempel te behalen voordat hij aan een bepaalde
onderwijseenheid kan beginnen.
•
Neem de studieadviesnorm niet op als drempel. Het studieadvies is elders in de OER
geregeld en valt niet onder de drempels.
•
De tentamenvolgorde op zichzelf mag niet leiden tot studievertraging.
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Houdt bij het invullen ook rekening met de volgende zaken:
•
Indien er geen sprake is van een verplichte volgorde, dan wordt dit ook benoemd.
•
Indien de volgorde verschilt tussen locaties binnen de ISAT, wordt de volgorde per
locatie aangegeven. Eventuele verschillen dienen uitgelegd te kunnen worden.
•
Als voor een verkort traject een andere regeling geldt, dan wordt dit ook aangegeven.
Ook hier geldt dat het verschil uitgelegd moet kunnen worden.
Als deze bepaling wijzigt ten opzichte van het voorgaande studiejaar, dan kan het in sommige
gevallen nadelig zijn voor de student. Die rekende bijvoorbeeld op een lagere drempel voor
de stage en heeft niet op de nieuwe drempel kunnen anticiperen. Zorg in die gevallen voor
een overgangsbepaling.

6.9

Is aanwezigheid verplicht in mijn opleiding?

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13 lid 2 sub t

Achtergrond
Aanwezigheid heeft een positief effect op de studieresultaten van studenten. Het verplichten
van aanwezigheid mag dan ook doelgericht worden ingezet door de opleiding. De opleiding
moet deze aanwezigheidsplicht beargumenteren, bijvoorbeeld in haar opleidingskader of in de
verantwoording van het toetsprogramma.
Bij de start van de onderwijseenheid moet de student geïnformeerd worden over een
eventuele aanwezigheidsplicht (zie ook paragraaf 4.3 in het format).
Houdt rekening met het instemmings- en adviesrecht van academieraad en
opleidingscommissie op de aanwezigheidsplicht, ook als deze is vastgelegd in bijv.
blokboek(en) of studiehandleiding(en).
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7

De deeltijd bacheloropleiding
Het hoofdstuk van de deeltijd bacheloropleiding is qua structuur op dezelfde manier
opgebouwd als het hoofdstuk van de voltijd bacheloropleiding. Alleen paragraaf 7.1.4 is niet
te vinden in hoofdstuk 6 en is specifiek van toepassing op deeltijd (Pabo).

7.1.4

Moet je verplicht werken naast je opleiding?
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.27
Achtergrond
De academiedirectie kan met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding, eisen
stellen ten aanzien van het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die
opleiding. Voorwaarde is dat de werkzaamheden als onderwijseenheden zijn aangemerkt in
de OER. Als dit het geval is, moeten de eisen in deze paragraaf in de OER worden
opgenomen.
Invulinstructie
De Pabo neemt de groene tekst voor de Pabo op. Andere opleidingen kiezen voor de groene
optie dat het niet verplicht is te werken naast de opleiding.

8

De duale bacheloropleiding
Het hoofdstuk van de duale bacheloropleiding is qua structuur op dezelfde manier opgebouwd
als de voltijd bacheloropleiding.

9

De duale Associate degree
Het hoofdstuk van de duale Associate degree is qua structuur op dezelfde wijze opgebouwd
als de voltijd Bacheloropleiding. Belangrijk verschil is dat in de Ad geen propedeutisch
examen bestaat.

9.10

Doorstuderen na de Associate Degree
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 3
•
CvB Besluit 2018-009
•
CvB Besluit 2018-046
Achtergrond
De Ad-opleiding moet in de OER opnemen welke mogelijkheden er voor de Adafgestudeerden zijn voor doorstroom naar de bacheloropleiding. De bacheloropleiding moet
ervoor zorgen dat de student kennis kan nemen van de inhoud en duur van het resterende
deel van de bacheloropleiding. De bacheloropleiding moet er, in overeenstemming met de Adopleiding, voor zorgen dat de Ad-afgestudeerden de bacheloropleiding op een zo efficiënt
mogelijke wijze kunnen doorlopen. Het is uiteindelijk aan de examencommissie van de
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betreffende (groep van) bacheloropleidingen om te bepalen welke programmadelen de Adafgestudeerde nog moet volgen om een bachelor-getuigschrift te kunnen behalen.
Het CvB heeft op 30 januari 2018 besloten (Besluit 2018-009) dat voor elke Ad-opleiding
tenminste 1 voltijd bacheloropleiding aangewezen moet worden waarnaar de studenten
kunnen doorstromen, al dan niet via een schakelprogramma. Op 17 april 2018 heeft het CvB
vervolgens besloten (Besluit 2018-046) om voor elke Ad-opleiding van de Avans Academie
Associate degrees en de Associate degrees Academie van Avans Hogeschool en HZ University
of Applied Sciences een doorstroomtraject te ontwikkelen naar minimaal één verwante
bacheloropleiding. Het resterende programma in de desbetreffende bacheloropleiding is
daarbij 120 studiepunten met een nominale doorlooptijd van twee jaar. Onderdelen van een
dergelijk doorstroomprogramma kunnen zijn een doorstroommodule in de Ad-opleiding en
een beperkt maatwerktraject in de resterende bacheloropleiding.
Invulinstructie
De opleiding moet in de tekst de volgende invulvelden vullen:
•
Rol van studieadviseur, SLB’er, kerndocent, … die de student adviseert over
doorstroommogelijkheden;
•
Naar welke bacheloropleiding, inclusief locatie en ISAT-code, de student kan
doorstromen in het kader van de 2+2 jaar doorstroom;
•
Het bachelor-getuigschrift dat de student behaalt als hij doorstroomt;
•
De verwijzing naar waar de student informatie over de bacheloropleiding kan vinden
(meestal op www.avans.nl op de pagina van de opleiding).
Als er naast de afgesproken 2+2 jaar doorstroom nog andere verwante bacheloropleidingen
zijn waarnaar de student kan doorstromen (binnen of buiten Avans) en waarbij hij aanspraak
kan maken op vrijstellingen, neem dan ook de keuzeoptie op en vul de gevraagde gegevens
in de tabel in. Bij instelling vul je de naam van de hogeschool in.
Uiteraard neem je hier alleen informatie op in afstemming met de desbetreffende
bacheloropleidingen, zij bepalen immers hoeveel studiepunten een student nog moet
behalen.

10

De 3-jarige voltijd bacheloropleiding
Het hoofdstuk van de 3-jarige voltijd bacheloropleiding is qua structuur op dezelfde wijze
opgebouwd als de voltijd Bacheloropleiding.

11

De voltijd masteropleiding
Het hoofdstuk van de voltijd masteropleiding is qua structuur op dezelfde wijze opgebouwd
als de voltijd Bacheloropleiding. Het hoofdstuk is echter veel korter, omdat de master bijv.
geen minor en geen studieadvies kent.
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12

Het maken en aanpassen van de OER
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikelen 7.13, 7.14, 10.3c en 10.20

12.1
12.2

Hoe maken we de OER?
Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Avans Medezeggenschapsreglement (2017)
•
Overzicht bevoegdheden academieraden en opleidingscommissies
Achtergrond
In hoofdstuk 0 van deze Handreiking staat het proces van totstandkoming, vaststelling,
instemming en publicatie van de OER beschreven.

12.3

Soms moeten we de OER eerder aanpassen

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
Overzicht bevoegdheden academieraden en opleidingscommissies
Achtergrond
Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar mogen alleen worden
doorgevoerd als de belangen van de studenten daardoor, in redelijkheid, niet worden
geschaad.
Check altijd in Overzicht bevoegdheden academieraden en opleidingscommissies welke
bevoegdheden academieraad en opleidingscommissie hebben ten aanzien van de OER.
De directie stuurt de aangepaste OER na vaststelling en instemming naar redactie@dmcs.nl
(CC aan oerexamensupport@avans.nl) voor publicatie op https://studentinfo.avans.nl/.

12.4

Waar vind je de OER?

Invulinstructie
De opleiding publiceert de opleidingsOER op Blackboard/Brightspace (of op een andere plek)
en vermeldt in het tekstveld de vindplaats.
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Bijlage 0

Wijzigingen in de Kader-OER 2020-2021

Hieronder zijn de wijzigingen beschreven die zijn doorgevoerd in de Kader-OER 2020-2021
ten opzichte van de Kader-OER 2019-2020. Allereerst wordt een aantal algemene
aanpassingen benoemd die in de gehele OER zijn doorgevoerd. Daaronder zijn de wijzigingen
per (sub)paragraaf beschreven. Het betreffen wijzigingen in het Kaderstellend format, tenzij
anders aangegeven. (Sub)paragrafen waarin geen wijzigingen zijn doorgevoerd, zijn niet in
dit overzicht opgenomen.
Algemeen
•
Jaartallen zijn omgezet van 2019-2020 naar 2020-2021.
•
Wijzigingen in het Kaderstellend format zijn ook doorgevoerd in de Handreiking.
•
In de Handreiking zijn verwijzingen naar WHW-artikelen en Avans-beleid geüpdatet
waar nodig.
•
De Kader-OER masters (die tot nu toe jaarlijks werd afgeleid van de reguliere KaderOER) is ingevoegd in de reguliere Kader-OER. In hoofdstuk 1 tot en met 5 zijn om
deze reden op diverse plekken keuzeteksten toegevoegd 4. In een aantal gevallen
betekent dit dat de tot nu toe vaste teksten voor bachelor ook een keuzeoptie zijn
geworden, zodat deze niet in de master-OER terecht komen. Daarnaast is een nieuw
hoofdstuk 11 toegevoegd: de voltijd masteropleiding. Voor keuzeopties die
betrekking hebben op de variant(en) waarover de OER gaat (Ad/Ba/Ma en/of
voltijd/deeltijd/duaal) is een nieuwe kleurcode aangemaakt, zie 0.3 in de
Handreiking.
•
Waar Blackboard stond, staat nu Blackboard of Brightspace. Brightspace wordt in 20202021 al bij een deel van de academies geïmplementeerd. In dit overgangsjaar zetten
we beide systemen in de OER. Vanaf 2021-2022 kunnen we volledig over op
Brightspace. In de begrippenlijst zijn beide begrippen opgenomen, inclusief
vermelding van de overgang.
0

Het kader voor de onderwijs- en examenregelingen van de opleidingen
(Dit betreft een hoofdstuk in de Handreiking)

0.2.2 Tijdpad voor het opstellen van de OER
In besluitvormingsproces de Themacirkel Onderwijs ingevoegd en de data voor afronding van
de opleidingsOERen aangepast aan het nieuwe jaarrooster.
0.3
Praktische aanwijzingen bij het opstellen van de OER
Nieuwe kleurcode toegevoegd voor keuzeopties die betrekking hebben op de variant(en)
waarover de OER gaat (Ad/Ba/Ma en/of voltijd/deeltijd/duaal). Daarnaast is opgenomen dat
keuzeopties waarbij verplicht 1 keuze moet worden gemaakt, gemarkeerd worden door een
kadertje.
1

Over de Onderwijs- en Examenregeling

1.4
Hoe lang is de OER geldig?
De vaste tekst is aangepast. De nieuwe tekst is tijdsbestendig, er wordt geen jaartal
genoemd en dus hoeft deze niet jaarlijks aangepast te worden. Daarnaast is het probleem
opgelost dat het studiejaar meestal voor 1 september start en de OER formeel per 1
september in ging.
4

In paragraaf 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.12, 4.16 en 4.17
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2

Toelating, eindniveau en beroepseisen

2.1
Toelating
De eerste zinnen van zowel 2.1.1 als 2.1.2 zijn naar de inleiding van de paragraaf verplaatst.
4
Toetsen, tentamens en examens
4.1
Wat is het examenprogramma?
De formulering van de keuzeoptie voor de Ad is tekstueel afgestemd op de andere
keuzeopties.
4.2.3 Wanneer kun je een toets op een ander moment of een aangepaste toets aanvragen?
De tweede alinea is tekstueel aangepast om de rollen van decaan (adviserend) en
examencommissie (neemt besluit) te verduidelijken.
4.5.4 Kosten maken voor een toets
Nieuwe paragraaf. Het digitaal inleveren stond al vermeld in paragraaf 4.7 (Hoe controleren
wij plagiaat?), maar dient naast het doel om plagiaatcontrole mogelijk te maken ook het doel
om te voorkomen dat studenten onnodige kosten maken, daarover is deze paragraaf
toegevoegd.
Door deze toevoeging schuift uiteraard de subparagraaf Gelden er meer regels? door naar
4.5.4.
4.6
Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?
Verwijzing naar begrippenlijst (bijlage 1) en maatregelen die de examencommissie kan
nemen (bijlage 4) opgenomen.
4.9.1 Welke beoordeling krijg je voor een toets?
De hoogste woordbeoordeling is aangepast naar uitmuntend, in overeenstemming met de
terminologie zoals die door het Nuffic wordt gehanteerd.
In de handreiking is een alinea toegevoegd over het gebruik van woordbeoordelingen.
Wanneer voor deze schaal wordt gekozen, moet de gehele schaal worden gebruikt.
4.9.3 Wanneer behaal je een tentamen?
Verwijzing naar examenprogramma (bijlage 6) opgenomen in plaats van de tekst dat de
academiedirectie per toets beslist welke manier geldt. De directie stelt de OER vast en beslist
daarmee uiteraard over onder meer deze regel, maar dit hoeft niet specifiek benoemd te
worden.
4.9.4 We rekenen in het buitenland behaalde resultaten om naar een cijfer
Toegevoegd dat een voldoende resultaat wordt geregistreerd als ‘voldaan’ (VLD) wanneer
omrekening niet mogelijk is. Deze informatie ontbrak. Daarnaast is de verwijzing naar de
webpagina met meer informatie aangepast.
4.10
Wanneer krijg je je beoordeling?
Toegevoegd dat een definitief resultaat alleen mag worden aangepast als de
examencommissie daar een besluit over heeft genomen. In de handreiking is vastgelegd in
welke gevallen dit wel/niet kan.
4.11
Als je je toets wilt inkijken
De subparagraaf over ‘voorbereiden op een toets’ (paragraaf 4.11.2 in de oude OER) is
verwijderd, omdat bij nader onderzoek van de wet en toelichting daarop is gebleken dat
zowel WHW art. 7.13 lid 2 sub b als sub q betrekking hebben op inzage ná het maken van
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een toets. De subparagraaf over inzage (paragraaf 4.11.1 in de oude OER) is daarmee de
enige inhoud van deze paragraaf geworden, onderverdeling in subparagrafen is dus komen te
vervallen.
In de handreiking is de tekst aangevuld om meer nadruk te leggen op het leereffect van de
inzage.
4.12
Hoe vaak mag je een toets doen?
In de eerste bullet toegevoegd dat je alleen in je eerste studiejaar 3 mogelijkheden krijgt, bij
evt. herkansing in jaar 2 is dit niet van toepassing.
De vier keuzeopties onder Voor herkansingen gelden de volgende regels zijn zodanig aangepast
dat elke van de opties volledig voor zich spreekt en geen combinatie van meerdere opties
nodig is. Daarnaast is in de tweede en vierde optie toegevoegd dat je alleen voldoende
resultaten kunt herkansen als de desbetreffende toets nog wordt aangeboden.
Bij de derde keuzeoptie is in de handreiking toegelicht dat dit niet alleen binnen een
studiejaar geldt maar ook over studiejaren heen.
De keuzeoptie Voor deeltijdstudenten … is direct onder de keuzeoptie Alle laatste herkansingen …
geplaatst omdat deze over hetzelfde onderwerp gaan.
4.16
Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring?
De bullets over het diplomasupplement en de cijferlijst zijn samengevoegd. De cijferlijst is
geïntegreerd in het diplomasupplement. Dit supplement voldoet zowel in het Nederlands als
in het Engels aan de richtlijnen van Unesco/Cepes en VH.
Bij de bullet over aanvragen uitstel getuigschrift is toegevoegd omdat je nog een extra
onderwijseenheid wil behalen en wil laten certificeren. Deze toevoeging geeft examencommissies
een handvat om het verzoek van de student al dan niet toe te kennen en is in lijn met de
Memorie van Toelichting bij de wet.

4.17
Wanneer slaag je cum laude?
De keuzeoptie Je hebt geen beoordeling … benoemt niet langer alleen het cijfer maar ook de
woordbeoordeling.
5

Verzoek aan de examencommissie of in beroep gaan

5.1
Heb je een verzoek of klacht aan de examencommissie?
De termijn van 6 weken die onderaan de lijst van verzoeken stond, is verplaatst naar de
bullet over de klacht bij een toets, omdat deze alleen daarop van toepassing is. Daarnaast is
er een nieuw voorbeeld van een verzoek toegevoegd, nl. afwijken van een drempel.
6

De voltijd bacheloropleiding
NB: Wijzigingen in dit hoofdstuk zijn ook doorgevoerd in hoofdstuk 7 t/m 11 over
andere opleidingsvarianten.

6.3.1 Je hebt een mbo-diploma niveau 4
In de handreiking is de tekstsuggestie in geval van geen vrijstellingen tekstueel aangepast.
6.3.3 Je hebt een Associate degree
Enkele tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd om ook doorstroom vanuit AdA te vermelden
in deze paragraaf.
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6.5.3 Behaal je te weinig studiepunten door persoonlijke omstandigheden?
In de laatste twee alinea’s zijn wijzigingen doorgevoerd om aan te geven dat de
examencommissie niet alleen het studieadvies kan uitstellen, maar dat zij daarbij ook een
andere norm mag stellen.
6.5.4 Wat gebeurt er als je moet stoppen met de opleiding?
Het woord definitieve is toegevoegd, zodat de tekst van deze paragraaf tekstueel in lijn is met
de bepalingen in de inschrijvingsvoorwaarden en bestaande processen.
6.5.6 Bijzondere situaties
De derde bullet is aangevuld met op of na 1 februari, zodat ook duidelijk is wat er bij een
overstap óp 1 februari zou gebeuren.
9

De duale Associate degree opleiding

9.10
Doorstuderen na de Associate degree
De tekst is aangepast zodat, naast de 2+2 jaar doorstroom, ook kan worden opgenomen
welke andere doorstroommogelijkheden studenten vanuit een Ad kunnen verwachten naar
zowel verwante als niet-verwante bacheloropleidingen.
11
De voltijd masteropleiding
Nieuw toegevoegd, zie toelichting bovenaan onder het kopje ‘Algemeen’.
Bijlage 1

Begrippenlijst

Brightspace is als begrip toegevoegd en in overeenstemming daarmee is de definitie van
Blackboard aangepast. De definitie van het begrip graad is aangepast.

Bijlage 2
WHW-artikelen en Avans-beleid
Enkele wijzigingen doorgevoerd i.v.m. het invoegen van de masters in deze Kader-OER.
Bijlage 5
Overgangsregeling
In de handreiking is toegevoegd dat de opleiding de naam van de toets kan aanvullen met (of
vervangen door) de Osiris-code.
Bijlage 12-14 Diplomasupplementen (alleen in de handreiking)
Het diplomasupplement van de Ad is nieuw toegevoegd (bijlage 12). De supplementen van de
bachelor en master schuiven daarmee door naar bijlage 13 en 14. Inhoudelijk zijn alle
supplementen herzien en afgestemd op de Europese richtlijnen. Een uitgebreide toelichting
op de wijzigingen is op te vragen bij DFS (sis.dfs@avans.nl).
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Bijlage 1

Begrippenlijst

Verplichte bijlage.

Bijlage 2

WHW-artikelen en Avans-beleid

Verplichte bijlage.

Bijlage 3

Eindniveau

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 lid 2 sub c
•
CvB-besluiten 2014-190; 2015-161
•
Handreiking opleidingskader (2018)
Invulinstructie
Verplichte bijlage die de opleiding invult. Afhankelijk van hoe de opleiding het eindniveau in
haar opleidingskader heeft beschreven, kan dit in termen van competenties of
beroepsproducten en -prestaties.
Ten minste moet zijn opgenomen:
•

•

De opleidingscompetenties of beroepsproducten en -prestaties.
o Beschrijf deze niet te beknopt: Zorg dat de competenties of producten en
prestaties specifiek zijn voor het werkveld waarvoor wordt opgeleid.
“Communiceren” of “Analyseren” kunnen in vrijwel alle profielen worden
opgenomen, maar geven onvoldoende informatie. Maak zo duidelijk mogelijk
wat een toekomstig startbekwame beroepsbeoefenaar van jouw opleiding
moet kunnen doen of maken in de (diverse) context(en) van het beroep.
o Maar beschrijf ze ook niet te uitgebreid: Eventuele uitwerking van de
competenties of producten en prestaties in de vorm van indicatoren of
onderliggende kennis en vaardigheden wordt niet in de OER opgenomen.
Verwijs hiervoor naar het opleidingskader en geef aan waar de student dat
kan vinden.
Neem meerdere sets van opleidingscompetenties of beroepsproducten en -prestaties
op, en maak daarbij duidelijk welke set voor welke doelgroep geldt, indien:
o De opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden en de competenties of
producten en prestaties verschillen tussen deze locaties;
o Er door onderwijsvernieuwing voor verschillende cohorten verschillende
competenties of producten en prestaties gelden;
o Er zowel een Ba als een Ad in de OER is opgenomen.

Daarnaast is het aan te raden om de beroepsbekwaamheid, in enkele zinnen verwoord, op te
nemen in bijlage 3. De competenties of producten en prestaties zijn daar een uitwerking van.
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Bijlage 4
Maatregelen die de examencommissie
kan nemen bij onregelmatigheden waaronder fraude
Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.12b lid 2
•
Uitspraak College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) 2016-234
Achtergrond
Verplichte bijlage die de examencommissie in de OER heeft laten opnemen. Vastgesteld in
het Netwerk Voorzitters Examencommissies (NVE).
De tekst van bijlage 4 geeft aan wat de functie van de bijlage is. De mogelijkheid om sancties
op te leggen verdient daarnaast enige nuancering.
Basis van sancties in WHW
Art. 7.12b lid 2 WHW bepaalt:
Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het
recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of
examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van
ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de
examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief
beëindigen.
Basis van sancties in OER
Paragraaf 4.6 Kader-OER bepaalt dat de examencommissies sancties kan opleggen na
geconstateerde fraude. In de tekst wordt verwezen naar bijlage 4.
Werkwijze examencommissie
Kort samengevat komt het erop neer dat de examencommissie degene die verdacht wordt
van fraude hoort, voordat zij een eventuele sanctie oplegt. De examencommissie bepaalt aan
de hand van de verkregen informatie of er fraude is gepleegd, in welke categorie de fraude
valt en welke strafmaat daar bij past.
Nuancering in geval van gedraging in Cat. 1
De examencommissie is een bestuursorgaan en daarom is het bestuursrecht op haar
handelen van toepassing. Het bestuursrecht kent punitieve sancties vergelijkbaar met
straffen uit het strafrecht. Daarbij ligt de nadruk op ‘leedtoevoeging’, maar herstelsancties
zijn ook mogelijk. Bij herstelsancties ligt de nadruk op beëindiging van de overtreding en
herstel naar de legale situatie. Voor punitieve sancties is ook het legaliteitsbeginsel van
toepassing. Dit betekent dat een gedraging slechts bestraft kan worden als daarvoor een
basis in de wet te vinden is.
De WHW bepaalt dat de examencommissie sancties kan opleggen voor fraude. Bijvoorbeeld,
een student kan worden uitgesloten van deelname aan toetsen voor een periode van
meerdere maanden. In dat geval is er sprake van een punitieve sanctie, een straf, omdat de
reikwijdte van de maatregel verder gaat dan enkel herstel van de (gevolgen van de)
overtreding.
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Voor andere gedragingen dan frauduleuze gedragingen rondom toetsing kan de
examencommissie geen punitieve maatregel opleggen, omdat de WHW met het oog op
handhaving door de examencommissie het enkel over ‘fraude’ heeft. Dit volgt uit het
legaliteitsbeginsel. Dit blijkt ook uit uitspraak 2016/234 van het CBHO waarin een student
bestraft werd voor het discussiëren met een surveillant. Naar de mening van het CBHO was
er geen sprake van fraude en kon de examencommissie geen strafmaatregel opleggen.
Het opleggen van een herstelsanctie in de vorm van het intrekken van het eventueel cijfer
zou wel mogelijk kunnen zijn, maar alleen als de geldigheid van het cijfer beïnvloed kan zijn
door de gedraging van student. Met andere woorden: als blijkt dat er sprake is van laakbaar
gedrag, zonder dat dit gevolgen heeft voor de toets, kan geen maatregel worden opgelegd
door de examencommissie.
Dit wil niet zeggen dat dit soort voorvallen niet bestraft zouden kunnen worden, alleen is de
examencommissie vanuit de wet niet het aangewezen bestuursorgaan. Overtredingen van de
huisregels zullen bij de directie gemeld moeten worden, waarbij het vervolgens aan de
directie is om passende maatregelen te treffen.
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Bijlage 5

Overgangsgregeling

Achtergrond
Zie de toelichting bij paragraaf 6.6.2.
Invulinstructie
De tekst en de tabel in het format zijn ‘blauwe tekst’, de opleiding mag hiervan gebruikmaken
maar dat is niet verplicht. Je kunt eventueel ook het moment van de toetsing toevoegen in de
tabel. Indien dat voor studenten duidelijker is, kun je bijvoorbeeld ook de naam van de toets
aanvullen met (of vervangen door) de Osiris-code.
De overgangsregeling wordt opgesteld door de onderwijscommissie (of curriculumcommissie). Zij laat zich adviseren door de opleidingscommissie. De overgangsregeling moet worden
opgesteld binnen de volgende kaders:
•

•
•
•

In de overgangsregeling moet ten minste staan…
o welke toetsen voor het laatst worden aangeboden in het studiejaar waarop de
OER betrekking heeft.
o wat het gevolg is wanneer de student deze 2 laatste kansen niet benut. Je
beschrijft dus welke nieuwe onderwijseenheden ervoor in de plaats komen in
het volgende studiejaar.
o welke toetsen in een eerder jaar voor het laatst zijn aangeboden. Hiervoor
geldt dus dat studenten in het studiejaar waarop de OER betrekking heeft de
nieuwe onderwijseenheden moeten volgen.
In het voorbeeld in het format zijn de eerste 2 bullets weergegeven in de bovenste
tabel. De onderste tabel geeft het derde punt weer en kan als een soort ‘archief’
worden uitgebouwd.
Het kan nooit zo zijn dat een student door de overgangsregeling minder dan 240
studiepunten in totaal behaalt voor de bachelor, of minder dan 120 voor de Ad.
Het kan wel voorkomen dat de student méér dan 240 studiepunten voor de bachelor
of 120 voor de Ad behaalt.
Als er binnen de ISAT verschillende overgangsregelingen gelden, moeten deze alle
vermeld worden. Geef duidelijk aan welke regeling voor welke variant/locatie geldt.
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Bijlage 6

Examenprogramma

Relevante WHW-artikelen en Avans-beleid
•
WHW artikel 7.13 en 7.59
•
Handreiking toetsprogramma (2017)
•
Toolkit toetsen (2017)
Achtergrond
Dit is een verplichte bijlage die ingevuld moet worden volgens de tabel in het format (het
format van het Examenprogramma wordt apart in Excel aangeleverd, maar is onderdeel van
de Kader-OER).
Het geheel van toetsen in het examenprogramma komt overeen met het toetsprogramma
van de opleiding: een combinatie van toetsen die bewust en beargumenteerd is samengesteld
op basis van de beoogde beroepsbekwaamheid van de opleiding. De Handreiking
toetsprogramma geeft meer informatie over het bouwen en verantwoorden van het
toetsprogramma en daarbinnen het afstudeerprogramma.
Invulinstructie
In deze bijlage van de OER wordt per opleiding, per studiejaar en periode opgenomen:
welke onderwijseenheden daartoe behoren
uit welke toetsen elke onderwijseenheid is opgebouwd
hoeveel studiebelasting resp. studiepunten die eenheid / toets oplevert
in welke taal het onderwijs wordt aangeboden
welke toetsvorm wordt gebruikt
in welke taal wordt getoetst
welke resultaatschaal wordt gebruikt
welke wegingsfactor geldt in geval van een numerieke beoordeling
of de toets al dan niet compensabel is
welke competenties getoetst worden (facultatief op te nemen)
Als het programma van de opleiding verschilt per academie, neem dan de programma’s apart
achter elkaar op. De opleiding kan er voor kiezen om dit in losse bijlages te doen
(doornummeren, tweede examenprogramma/locatie wordt dan bijlage 7).
Als de opleiding in 1 van de subparagrafen van 6.3 heeft aangegeven dat de standaardvrijstellingen zijn opgenomen in bijlage 6, moeten die hier dus uiteraard worden opgenomen.
Zie Handreiking bij de desbetreffende subparagraaf voor een toelichting hierop.
Let op:
1. Bijlage 6 dient ten tijde van de screening te worden ingevuld en aangeleverd in het
Excel-format. Het Excelbestand is nodig voor de screening door OERexamensupport.
2. Wanneer het examenprogramma definitief is, moet het worden omgezet naar een
pdf-bestand. Het pdf-bestand is nodig voor het uploaden van bijlage 6 in OER-Write.
Hieronder vind je een toelichting op beide punten.
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1. Invullen van de tabel in het Excelbestand:
Vul 1 studiejaar per tabblad in. Indien er meerdere examenprogramma’s zijn (verschillende
locaties of varianten), dan kan je de tabbladen kopiëren (bijvoorbeeld achtereenvolgens: jaar
1/2/3/4 voltijd Breda, jaar 1/2/3/4 voltijd Den Bosch, jaar 1/2/3/4 duaal Breda). Een andere
optie is een apart bestand per variant/locatie. In beide gevallen geldt: geef helder aan welke
variant/locatie het betreft.
In de tabel op pagina 54/55 wordt per kolom aangegeven welke informatie moet worden
opgenomen.
Vastgestelde keuzemogelijkheden:
Voor een aantal kolommen is gebruik gemaakt van een vastgestelde selectie
keuzemogelijkheden, zodat Avansbreed dezelfde termen worden gebruikt. Dit geldt voor de
kolommen:
Taal van de onderwijsuitvoering;
Taal van de toets;
Resultaatschaal (de keuzemogelijkheden zijn tevens in de opmerkingen en voetnoten
weergegeven);
NC/C (de keuzemogelijkheden zijn tevens in de opmerkingen en voetnoten
weergegeven).
Rij toevoegen:
De Excel-tabel bevat een viertal rijen waarin de
onderwijseenheden en toetsen per periode kunnen worden
ingevuld. Als een opleiding meer onderwijseenheden en/of
toetsen in een periode aanbiedt, kunnen er rijen worden
toegevoegd. Doe dit op de volgende manier, zodat de
standaard instellingen in het Excelbestand behouden blijven:
Selecteer de rij waaronder een volgende rij geplaatst
moet worden, klik op het tabblad Start op Invoegen,
klik vervolgens op Bladrijen invoegen.
Facultatieve kolom Competenties:
Als de opleiding er voor kiest om geen gebruik te maken van deze kolommen, dan kunnen
deze uit het bestand worden verwijderd.
Selecteer de kolommen P-Z door de P aan te klikken met de linkermuisknop en de
muis naar rechts te slepen. Klik met rechts en kies voor Verwijderen.
Als de opleiding minder dan 10 competenties hanteert, kunnen de overbodige kolommen
worden verwijderd. Zijn er meer dan 10 competenties, voeg dan kolommen toe (dit werkt op
dezelfde manier als rijen toevoegen, maar kies dan voor Bladkolommen invoegen).
2. Stapsgewijs omzetten Excel naar Pdf:
1. Ga in het Excel-bestand naar het tabblad Bestand.
2. Klik op Afdrukken. Check daar of voor elke pagina de volgende instellingen goed
staan:
o Hele werkmap afdrukken
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o
o

Liggende afdrukstand
Alle kolommen passend maken voor één pagina

3. Als de instellingen goed staan, sla dan het bestand op als Excelbestand:
o Klik op Opslaan als.
o Kies een map (of selecteer een bestandslocatie via Bladeren).
o Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand.
o Klik op Opslaan.
4. Als het examenprogramma definitief is, zet het dan om naar een Pdf-bestand:
o Klik op het tabblad Bestand.
o Klik op Opslaan als.
o Kies een map (of selecteer een bestandslocatie via Bladeren).
o Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand.
o Klik in de lijst Opslaan als op PDF (*.pdf).
o Klik op Opslaan.
5. Check of alle pagina’s in het Pdf-bestand in de goede stand (liggend) staan.
o Open het Pdf-bestand
o Klik op Tools
o Klik op Organize pages
o Selecteer alle pagina’s
o Klik op Rotate counterclockwise en zet alle pagina’s in de goede stand
(liggend).
o Sla het bestand op
Toelichting op de tabel
In onderstaande tabel staat een toelichting per kolom van het format van het
examenprogramma.
Kolomhoofd

Sub-kolomhoofd

Code OSIRIS
Onderwijseenheid

Naam

Naam

Toets

Taal van de onderwijsuitvoering

Toetsvorm

Toelichting
Elke onderwijseenheid en elke toets heeft een
eigen code in Osiris. Vermeld die code hier.
Geef hier de naam van de onderwijseenheid
zoals die binnen de opleiding wordt gehanteerd
in bijv. de blokboeken.
Een onderwijseenheid bestaat uit één of meer
toetsen. Geef hier de naam van de toets zoals
die binnen de opleiding wordt gehanteerd.
In paragraaf 6.2 kan worden opgenomen dat
(delen van) het onderwijs in een andere taal dan
het Nederlands verzorgd en getoetst kunnen
worden. Geef hier per toets aan welke taal
daarvoor gebruikt wordt. In het Excelbestand
kan dit worden gedaan d.m.v. de
keuzemogelijkheden in het uitklapmenu.
Er zijn meerdere manieren om een toets af te
nemen (zie ook de begrippenlijst in bijlage 1 en
zie diverse voorbeelden in de Toolkit toetsen).
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Taal van de toets

SP OE

Studiebelasting

SP Toets

Beoordeling

Resultaatschaal

Geef in deze kolom per toets aan welke vorm
voor de toets wordt gebruikt. Als tijdens het
schrijven van de OER de vorm nog niet helder is,
gebruik dan een ‘brede omschrijving’, zodat de
OER niet gedurende het jaar hoeft te worden
aangepast. Zorg dat de student bij de start van
de OE op de hoogte is van de specifieke
toetsvorm.
In paragraaf 6.2 kan worden opgenomen dat
(delen van) het onderwijs in een andere taal dan
het Nederlands verzorgd en getoetst kunnen
worden. Geef hier per toets aan welke taal
daarvoor gebruikt wordt. In het Excelbestand
kan dit worden gedaan d.m.v. de
keuzemogelijkheden in het uitklapmenu.
Studiebelasting wordt uitgedrukt in studiepunten
(SP); geef hier aan hoeveel SP de student kan
behalen per onderwijseenheid. Aan een
onderwijseenheid is altijd minimaal 1 SP
gekoppeld.
De studielast qua inzet van de student moet
gelijk verdeeld zijn over het jaar. In theorie
betekent dat qua SP 4x15 SP of 2x30 SP. Een
kleine afwijking op deze verdeling van SP is
toegestaan, mits de werklast voor de student
gelijk verdeeld is.
Geef hier aan hoeveel SP de student kan behalen
per toets. Aan een toets zijn altijd SP gekoppeld,
0 SP is niet toegestaan (voor het voorkomen van
schaduwboekhouding zijn andere oplossingen
mogelijk binnen Osiris, vraag je Osiriscoördinator hiernaar). Het totaal van de SP van
toetsen die bij dezelfde onderwijseenheid
behoren is gelijk aan het aantal SP dat is
vermeld bij die onderwijseenheid.
Geef met Cijfer, Woord of VLD/NVD per toets aan
welke beoordeling van toepassing is. In het
Excelbestand kan dit worden gedaan d.m.v. de
keuzemogelijkheden in het uitklapmenu.
Ga daarbij spaarzaam om met het gebruik van
de VLD/NVD-schaal, om de volgende redenen:
•
Gebruik deze schaal alleen als er geen
onderscheid te maken is tussen bijv.
voldoende en uitmuntend. De schaal is
bedoeld voor beoordelingen waarin je geen
oordeel geeft over de kwaliteit van het
werk.
•
Studenten geven aan liever een cijfer of
woordbeoordeling te krijgen dan een VLD.
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Weging

NC/C

Competenties

Een VLD geeft hen geen informatie over hoe
goed ze het hebben gedaan en waar ze
staan ten opzichte van andere studenten.
•
Het kan zijn dat een universiteit een VLD
meetelt als een 6, in dat geval is een
student meer gebaat bij een cijfer (of
woordbeoordeling).
•
Een VLD telt bovendien niet mee bij het
berekenen van het gemiddelde voor cum
laude. Om die reden is het wenselijk om de
schaal zo min mogelijk te gebruiken en te
beperken tot kleine eenheden.
Voor tentamens die uit meer dan 1 toets
bestaan, berekenen we het gemiddelde. Als niet
alle toetsen even zwaar meetellen, berekenen we
het gewogen gemiddelde. Ook
woordbeoordelingen tellen hierin mee (conform
tabel in 4.9.1). Geef in de kolom weging - door
middel van een wegingsfactor - aan hoe zwaar
elke toets meeweegt in dit gewogen gemiddelde.
Geef hier aan of de toets compensabel (C) of
niet-compensabel (NC) is. In het Excelbestand
kan dit worden gedaan d.m.v. de
keuzemogelijkheden in het uitklapmenu.
Dit is een facultatief toe te voegen kolom. Geef
hier per toets aan welke competenties worden
getoetst. Dit kan door middel van kruisjes, of
door een 1, 2 of 3 te typen en zo direct het
niveau van de competentie aan te geven. De
competenties moeten overeenkomen met de
competenties die genoemd worden in bijlage 3
van de OER.

Bijlage 7

Format getuigschrift propedeuse

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
Opmerking:
Onderstaande tekst wordt afgedrukt op voorgedrukt papier, met daarop o.a. de koptekst
“Getuigschrift”.
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Bijlage 8

Format getuigschrift Ad

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
Opmerking:
Onderstaande tekst wordt afgedrukt op voorgedrukt papier, met daarop o.a. de koptekst
“Getuigschrift”. Aan het CvB is voorgesteld om direct onder die kop de graad (Associate
degree) toe te voegen die afgestudeerden behalen bij hun diplomering.
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Bijlage 9

Format getuigschrift Bachelor

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
Opmerking:
Onderstaande tekst wordt afgedrukt op voorgedrukt papier, met daarop o.a. de koptekst
“Getuigschrift”. Aan het CvB is voorgesteld om direct onder die kop de graad (bijv. Bachelor
of Science) toe te voegen die afgestudeerden behalen bij hun diplomering.
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Bijlage 10

Format getuigschrift Bachelor BML

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
Opmerking:
Dit format is alleen bedoeld voor studenten van de opleiding Biologie en Medisch
Laboratoriumonderzoek die aan specifieke eisen t.a.v. dierproeven hebben voldaan.
Onderstaande tekst wordt afgedrukt op voorgedrukt papier, met daarop o.a. de koptekst
“Getuigschrift”. Aan het CvB is voorgesteld om direct onder die kop de graad (bijv. Bachelor
of Science) toe te voegen die afgestudeerden behalen bij hun diplomering.
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Bijlage 11

Format getuigschrift Master

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
Opmerking:
Onderstaande tekst wordt afgedrukt op voorgedrukt papier, met daarop o.a. de koptekst
“Getuigschrift”. Aan het CvB is voorgesteld om direct onder die kop de titel (bijv. Master of
Arts) toe te voegen die afgestudeerden behalen bij hun diplomering.
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Bijlage 12

Format Internationaal
Diplomasupplement Associate degree

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
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Bijlage 13

Format Internationaal
Diplomasupplement Bachelor

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden
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Bijlage 14

Format Internationaal
Diplomasupplement Master

Format hoeft niet in de OER van de opleiding opgenomen te worden

datum februari 2020
pagina 92 van 100

datum februari 2020
pagina 93 van 100

datum februari 2020
pagina 94 van 100

datum februari 2020
pagina 95 van 100

datum februari 2020
pagina 96 van 100

datum februari 2020
pagina 97 van 100

datum februari 2020
pagina 98 van 100

datum februari 2020
pagina 99 van 100

datum februari 2020
pagina 100 van 100

