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Addendum Kader-OER n.a.v. corona-gerelateerde
maatregelen

De ontwikkelingen rond het COVID-19 (coronavirus) hebben gevolgen voor de uitvoering van het
onderwijs en de toetsing bij Avans Hogeschool. Sinds begin maart 2020 zijn alle gebouwen
gesloten en wordt het onderwijs en de toetsing zoveel mogelijk op afstand (digitaal/online)
uitgevoerd. De veranderingen die noodgedwongen zijn doorgevoerd in de uitvoering van het
onderwijs en de toetsing vragen om afwijking en aanvulling van een aantal bepalingen uit de
Onderwijs- en Examenregeling. In dit hoofdstuk lees je hier meer over. Het addendum betreft de
volgende paragrafen en bijlages:
•
•
•
•
•
•
•

4.11: Als je je toets wilt inkijken
4.17: Wanneer slaag je cum laude?
6.5.1: Wanneer ontvang je een studieadvies met bindende afwijzing?
6.7: Kan de inhoud of de vorm van een toets veranderen?
6.8: De volgorde van je onderwijseenheden
Bijlage 5: De overgangsregeling
Bijlage 6: Het examenprogramma

De mogelijkheid tot aanpassing van deze OER is gebaseerd op paragraaf 11.3 van de OER.
Dit addendum op de Kader-OER 2019-2020 is van kracht met ingang van 16 maart 2020 en geldt
tot en met 31 augustus 2020.

12.1

Als je je toets wilt inkijken

De bepaling zoals je kunt lezen in paragraaf 4.11 wordt gewijzigd.
Aangezien de gebouwen van Avans Hogeschool gesloten zijn en het onderwijs digitaal wordt
aangeboden, kan de reguliere inzage voorlopig niet gefaciliteerd worden. Daarom vervalt de regel
dat je, vanaf de dag dat je je beoordeling krijgt, binnen 4 weken de beoordeling van de toets mag
inkijken en de beoordelingsnorm mag zien waarmee de examinator de cijfers heeft bepaald. Het
betekent ook dat het niet mogelijk is om de vragen, opdrachten en beoordelingscriteria van
eerdere toetsen in te kijken.
Je behoudt wel het recht om de toets en de beoordelingsnorm op een later moment alsnog in te
zien. Vanaf het moment dat de corona-gerelateerde maatregelen bij Avans Hogeschool zijn
beëindigd, mag je alsnog binnen 4 weken de toets inkijken. Je hoort van de opleiding wanneer dit
weer mogelijk is.
Vanaf dat moment zullen voor de inzage weer dezelfde regels gelden zoals opgenomen in
paragraaf 4.11.1.

12.2

Wanneer slaag je cum laude?

De bepaling zoals je kunt lezen in paragraaf 4.17 wordt gewijzigd.
In paragraaf 4.17 lees je aan welke eisen je moet voldoen om een cum laude-aantekening op je
getuigschrift te krijgen. Indien in deze eisen is opgenomen dat je het getuigschrift voor de
propedeuse, de associate degree, de bachelor en/of de master binnen een bepaald aantal
studiejaren moet hebben behaald, dan komt deze eis te vervallen.

12.3

Wanneer ontvang je een studieadvies met bindende afwijzing?

De bepaling zoals je kunt lezen in paragraaf 6.5.1 van deze OER is gewijzigd.
Indien in deze OER ook een hoofdstuk 7, 8, 9, 10 of 11 is opgenomen, dan geldt hetzelfde voor
paragraaf 8 van dat hoofdstuk (of deze hoofdstukken zijn opgenomen heeft te maken met de
varianten van de opleiding die worden aangeboden).
Op basis van het advies van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft het
College van Bestuur van Avans Hogeschool besloten om het studieadvies met bindende afwijzing
een jaar uit te stellen.
Dat betekent dat de examencommissie in de volgende gevallen zal besluiten om het studieadvies
uit te stellen tot het einde van het volgende studiejaar (31 augustus 2021):
•

•

voor alle huidige eerstejaarsstudenten die aan het einde van dit studiejaar bij de opleiding
staan ingeschreven en niet voldoen aan de norm van 52 studiepunten van het eerste
studiejaar;
voor studenten die aan het einde van studiejaar 2018-2019 wegens persoonlijke
omstandigheden al een uitgesteld studieadvies hebben gekregen en die aan het einde van
dit studiejaar bij de opleiding staan ingeschreven en niet voldoen aan de norm van 52
studiepunten.

Voldoe je aan het einde van dit studiejaar wel al aan de norm van 52 studiepunten? Dan brengt de
examencommissie voor 31 augustus 2020 een positief studieadvies uit.
Schrijf je je op of na 1 februari 2020 en voor 31 augustus 2020 uit en voldoe je niet aan de norm
van 52 studiepunten? Dan ontvang je wel een studieadvies met bindende afwijzing.

12.4

Kan de inhoud of vorm van een toets veranderen?

De bepaling zoals je kunt lezen in paragraaf 6.7 van deze OER wordt gewijzigd.
Indien in deze OER ook een hoofdstuk 7, 8, 9, 10 of 11 is opgenomen, dan geldt hetzelfde voor
paragraaf 8 van dat hoofdstuk (of deze hoofdstukken zijn opgenomen heeft te maken met de
varianten van de opleiding die worden aangeboden).
In paragraaf 6.7 is bepaald dat wanneer je een toets moet herkansen, de herkansing dezelfde
vorm moet hebben als de eerste toets. Naar aanleiding van de corona-gerelateerde maatregelen
zijn alle gebouwen van Avans gesloten en wordt het onderwijs en de toetsing zoveel mogelijk op
afstand (digitaal/online) uitgevoerd. Dit betekent dat sommige herkansingen van toetsen niet
kunnen worden uitgevoerd in de oorspronkelijke vorm. We hebben daarom het examenprogramma
moeten aanpassen. Je leest hier meer over in paragraaf 12.7.
Als je het niet eens bent met de aanpassing van de toetsvorm van de herkansing van een door jou
eerder gemaakte toets, kun je deelnemen aan de eerstvolgende mogelijkheid dat de toets wordt
aangeboden in de oorspronkelijke vorm.

12.5

De volgorde van je onderwijseenheden

De bepaling zoals je kunt lezen in paragraaf 6.8 wordt gewijzigd.
Indien in deze OER ook een hoofdstuk 7, 8, 9, 10 of 11 is opgenomen, dan geldt hetzelfde voor
paragraaf 8 van dat hoofdstuk (of deze hoofdstukken zijn opgenomen heeft te maken met de
varianten van de opleiding die worden aangeboden).

Je opleiding heeft een verplichte volgorde van onderwijseenheden bepaald. Dat betekent dat het
behalen van de ene onderwijseenheid een drempel is voor het starten met een andere
onderwijseenheid.
De opleiding heeft besloten om de drempels zoals opgenomen in paragraaf 6.8 van deze OER niet
te wijzigen. Indien je door de corona-gerelateerde maatregelen niet voldoet aan een drempel, dan
kun je een verzoek bij de examencommissie indienen om toch deel te kunnen nemen aan de
onderwijseenheid waarvoor de drempel geldt. Er worden dan afspraken met je gemaakt over op
welk moment je alsnog aan de drempel moet voldoen.
De drempels zoals opgenomen in paragraaf 6.8 van deze OER komen te vervallen. De nieuwe
drempels zijn als volgt:
In de propedeutische fase kun je aan de onderwijseenheid <naam onderwijseenheid> deelnemen,
als je een voldoende hebt behaald voor het tentamen van de onderwijseenheid <naam
onderwijseenheid>.
In de postpropedeutische fase kun je aan de onderwijseenheid <naam onderwijseenheid>
deelnemen, als je een voldoende hebt behaald voor het tentamen van de onderwijseenheid <naam
onderwijseenheid>.

12.6

Overgangsregeling

Aanpassing naar aanleiding van hetgeen is vastgelegd in de overgangsregeling (bijlage 5).
In de Overgangsregeling (bijlage 5) lees je welke toetsen in welk jaar voor het laatst worden
aangeboden, omdat de onderwijseenheden waar ze bij horen zijn gewijzigd of niet meer worden
aangeboden. In die bijlage lees je ook welke andere toets je moet maken als je de oorspronkelijke
toets niet haalt. Voor toetsen die in dit studiejaar voor het laatst zouden worden aangeboden én
die door de corona-gerelateerde maatregelen niet zijn afgenomen in dit studiejaar, geldt dat de
opleiding je in studiejaar 2020-2021 alsnog de toetsmogelijkheid (of toetsmogelijkheden) aanbiedt
waar je nog recht op had.

12.7 Examenprogramma
Aanpassing van het examenprogramma op grond van bijlage 6.
Als gevolg van de corona-gerelateerde maatregelen hebben we het examenprogramma voor
periode 3 en 4 moeten aanpassen. Door het sluiten van de gebouwen van Avans Hogeschool
kunnen sommige toetsen immers niet worden uitgevoerd zoals ze oorspronkelijk waren vastgelegd
in het examenprogramma (bijlage 6 van deze OER). In bijlage Aanpassingen examenprogramma
(bijlage <nummer>) lees je welke wijzigingen er zijn.

