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1

Over de Onderwijs- en examenregeling

Dit is een Onderwijs- en examenregeling (OER) van de Stichting Associate degrees
Academie Avans-HZ (hierna: “AdA”). De Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ is
een samenwerking tussen Stichting Avans (hierna genoemd: “Avans”) en Stichting HZ
University of Applied Sciences (hierna genoemd: “HZ”). De samenwerking betreft het
verzorgen van voltijd Ad-opleidingen in Roosendaal. Avans en HZ verzorgen deze
opleidingen gezamenlijk. De studenten van de stichting worden officieel ingeschreven bij
Avans of HZ voor het volgen van een Ad-opleiding. De stichting heeft door de samenwerking
tussen Avans en HZ eigen reglementen en opleidingsvoorwaarden die voor de studenten
aan AdA gelden.
Deze OER is daarom vastgesteld uitsluitend ten behoeve van studenten van de Stichting
Associate degrees Academie Avans-HZ in Roosendaal. De Kader-OER van Avans en de
overige Onderwijs- en examenregelingen van HZ worden hiermee buiten toepassing
verklaard.
Deze OER is onderdeel van het Studentenstatuut van AdA. In het Studentenstatuut staan de
rechten en plichten van ingeschreven studenten. Je vindt de volledige tekst van het
Studentenstatuut en alle bijbehorende regelingen op ad-academie.nl. In een OER staat
informatie over het onderwijs en de examens. Je leest welke rechten en plichten er gelden
binnen jouw opleiding.

1.1

Voor wie is deze OER?

Dit is de OER van de opleiding(en) van Avans Hogeschool (brinnummer 07GR) en HZ
University of Applied Sciences (brinnummer 21MI) die hieronder staan vermeld. Deze OER
geldt voor het studiejaar 2019-2020.

Naam opleiding

Academie(s)

Ad Bedrijfskunde Associate degrees
Accademie

Graad (met
toevoeging) na de
ISAT-nummer opleiding

Titel (met
afkorting)

80074

N.v.t.

Associate degree
(Ad)

De regels in de OER gelden voor:
Alle studenten die zijn ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020 aan AdA en
studeren aan een opleiding hierboven. Met studenten bedoelen we ook extranei. Dit
zijn studenten die alleen examens doen en geen onderwijs volgen.
Het Bestuur.
De directeur.
De examencommissie.
De medewerkers van de opleiding(en).

Ad Bedrijfskunde AdA
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1.2

Hoe lees je de OER?
Als we het hebben over ‘we’, dan bedoelen we AdA en de opleiding die staat bij 1.1.
Met ‘je’ bedoelen we jou, als student of extraneus van AdA.
En als we ‘hij’ schrijven, dan bedoelen we ook ‘zij’.

1.3

Aan welke regels moet de OER voldoen?

De OER moet voldoen aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW).

1.4

Hoe lang is de OER geldig?

De OER 2019-2020 is geldig tot 1 september 2020. Is de OER 2019-202 op 1 september
2019 nog niet gereed? Dan geldt de OER 2018-2019 totdat de nieuwe OER gereed is.

1.5

Begrippen in de OER

Ieder begrip in deze OER proberen wij in de tekst uit te leggen. Als er toch begrippen in de
OER staan die je niet kent, dan kun je in de begrippenlijst kijken voor een uitleg. Je vindt de
begrippenlijst in bijlage 1.
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2

Toelating, eindniveau en beroepseisen

In dit hoofdstuk lees je onder welke voorwaarden je wordt toegelaten tot de opleiding en
welke leeruitkomsten je beheerst aan het einde van de opleiding. Als er voor jouw opleiding
beroepseisen gelden, dan lees je die ook in dit hoofdstuk.

2.1

Toelating

2.1.1

Wat als je niet aan de vooropleidingseisen voldoet?

Om tot de opleiding te worden toegelaten, moet je een havodiploma, vwo-diploma of mbodiploma niveau 4 hebben.
Als je niet aan de vooropleidingseisen voldoet, kan je in aanmerking komen voor een
toelatingsonderzoek. In het Reglement Inschrijvingsvoorwaarden studenten Stichting
Associate degrees Academie Avans-HZ lees je wanneer je hiervoor in aanmerking komt. Je
vindt deze regeling op ad-academie.nl.
Het bestuur doet het toelatingsonderzoek of laat het doen. Ze onderzoekt daarmee:
of je de kennis en vaardigheden hebt die nodig zijn voor de opleiding.
of je het Nederlands goed beheerst. Als de opleiding gegeven wordt in een andere taal,
dan toetst ze of je die taal goed beheerst.

2.1.2

Wat als je niet voldoet aan de nadere toelatingseisen?

Op de pagina van je opleiding op ad-academie.nl lees je onder het kopje Toelating of er
nadere toelatingseisen gelden voor je opleiding.
Als er nadere toelatingseisen gelden en je daar niet aan voldoet, dan kan je in aanmerking
komen voor een deficiëntieonderzoek. In het Reglement Inschrijvingsvoorwaarden
studenten Stichting Associate degrees Academie Avans-HZ lees je wanneer je hiervoor in
aanmerking komt. Je vindt deze regeling op ad-academie.nl.
Om toegelaten te worden tot de opleiding, moet de uitkomst van het onderzoek aantonen
dat je dezelfde kennis en vaardigheden hebt als studenten die wel aan de nadere
toelatingseisen voldoen.

2.2

Welk eindniveau heb je bij het behalen van je

getuigschrift?
In jouw opleiding wordt je opgeleid tot een startbekwame beroepsprofessional. Daarmee
bedoelen we dat je na het behalen van je getuigschrift beschikt over de kennis,
vaardigheden en beroepshouding om succesvol te kunnen starten in het werkveld.
De opleiding heeft dit eindniveau in termen van leeruitkomsten beschreven in haar
opleidingskader. Daar vind je wat je ten tijde van het afstuderen aantoonbaar moet kunnen.
De leeruitkomsten komen tot stand in samenwerking met vertegenwoordigers van het
beroep en zijn afgeleid van het landelijke beroepsprofiel van je opleiding. Daardoor is het
Ad Bedrijfskunde AdA
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getuigschrift van deze opleiding vergelijkbaar met dezelfde getuigschriften van andere
hogescholen.
Daarnaast geldt dat elke Ad-student bij zijn afstuderen aantoonbaar het Engels beheerst op
niveau ERK B2 voor de vaardigheden spreken en luisteren en minimaal op niveau ERK B1
niveau voor de vaardigheden schrijven en lezen, voor het professionele domein waarvoor hij
wordt opgeleid in de Ad-opleiding.

2.3

Beroepseisen die de wet stelt

Niet van toepassing.
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3

Studiebegeleiding

Iedere student van AdA krijgt begeleiding tijdens de opleiding. In dit hoofdstuk lees je meer
over deze begeleiding.

3.1

Begeleiden van studenten

AdA begeleidt iedere student tijdens de opleiding.
Je hebt recht op extra begeleiding als je:
naast je opleiding aan topsport doet. Voor studenten met een inschrijving Avans geldt
dat zij een beroep kunnen doen op de Regeling faciliteiten studenten topsporters
Avans Hogeschool, Voor studenten met een inschrijving HZ geldt dat zij een beroep
kunnen doen op het Reglement topsport HZ.
een functiebeperking hebt. De regels hierover staan op ad-academie.nl.
hoort bij een etnische of culturele minderheid voor wie de omstandigheden minder
gemakkelijk zijn om een hbo-opleiding te volgen.
Bespreek het met je decaan als je behoefte hebt aan extra begeleiding en denkt dat je bij
één van deze doelgroepen hoort.

3.2

Hoe begeleiden wij je?

Als student heb je een coach die met jou een aantal gesprekken plant over je
studieresultaten. Hieronder lees je hoeveel gesprekken dat zijn.
In jaar 1 heb je ten minste 4 gesprekken, in ieder semester 2 gesprekken. De coach nodigt
je daarvoor uit. In jaar 2 word je minstens 1 keer voor een gesprek uitgenodigd.
De coach kijkt samen met je naar je manier van studeren, je studieresultaten, wat je al
beheerst en waar je nog aan moet werken. Daarnaast word je tijdens het werken in de
praktijk en het werken aan beroepsvraagstukken door je coach begeleid.
Behalve naar je professionele ontwikkeling kijken jullie ook naar je persoonlijke interesses.
Wat zijn jouw talenten en wat past bij je? Voor een optimale talentontwikkeling is het
immers belangrijk dat je weet wat je sterke kanten en verbeterpunten zijn.
Je persoonlijke ontwikkeling staat in de hele opleiding centraal. Op basis van je ontwikkeling
bepaal je welke keuzes je maakt, welke leervragen je hebt en welke kant je opgaat.

3.3

De opleiding registreert de gesprekken

De opleiding registreert wat er met je is besproken. We houden ons hierbij aan de regels
van het Privacyreglement AdA. Deze regeling is onderdeel van het Studentenstatuut. Je
vindt dit statuut en deze regeling op ad-academie.nl. Je mag altijd de over jouw persoon en
je studievoortgang geregistreerde gegevens inzien.
Ad Bedrijfskunde AdA
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4

Toetsen, tentamens en examens

Om je getuigschrift te behalen, moet je aan alle eisen van het examenprogramma voldoen.
In dit hoofdstuk lees je meer over hoe dit is opgebouwd.

4.1

Wat is het examenprogramma?

Je Associate degree behaal je door het afsluitende examen van je opleiding te behalen.
Je behaalt een examen als je alle onderwijseenheden met een voldoende hebt afgerond. Dit
samenhangend geheel van onderwijseenheden noemen we het examenprogramma. Welke
onderwijseenheden er zijn, vind je in het examenprogramma in bijlage 6. Je sluit een
onderwijseenheid af met een tentamen. Het tentamen bestaat uit een of meer toetsen. Zie
voor een schematisch overzicht de begrippenlijst in bijlage 1.

4.2

Wat is een tentamen?

Iedere onderwijseenheid sluit je af met een tentamen. Dit tentamen bestaat uit 1 of meer
toetsen.

4.2.1

Wat is een toets?

Een toets is een meetinstrument waarmee één of meerdere examinatoren jouw kennis,
inzicht en/of vaardigheden toetsen en beoordelen. Een examinator wordt altijd aangewezen
door de examencommissie (zie ook 4.8) en is een docent van je opleiding.
AdA gebruikt verschillende toetsvormen. In bijlage 6 zie je per onderwijseenheid uit hoeveel
toetsen het tentamen bestaat. Per toets zie je welke toetsvorm gebruikt wordt.

4.2.2

Mondelinge toetsen

Een mondelinge toets is openbaar. De examencommissie mag in bijzondere situaties
beslissen dat een mondelinge toets niet openbaar is.

4.2.3 Wanneer kun je een toets op een ander moment of een aangepaste toets
aanvragen?
Je kunt in de volgende gevallen vragen of je toetsen mag doen op een ander moment of een
manier die voor jou het meest passend is:
je hebt een functiebeperking;
je bent een topsporter.
Je legt je vraag voor aan de decaan. De decaan adviseert de examencommissie. De
examencommissie neemt de beslissing.
Als er een andere bijzondere situatie is waardoor je een toets op een ander moment of een
andere manier wilt doen, moet je de examencommissie hiervoor toestemming vragen. Hoe
je dit doet, staat in hoofdstuk 5 van deze OER.
Ad Bedrijfskunde AdA
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4.3

Welke informatie krijg je bij de start van de

onderwijseenheid?
Als een onderwijseenheid begint, stellen we ten minste de volgende informatie beschikbaar:
Waar de onderwijseenheid over gaat.
Welke vakken, stages en practica je moet volgen en wat deze onderdelen inhouden.
Hoeveel studiepunten je kunt behalen voor de onderwijseenheid.
Welke toetsvorm(en) we gebruiken.
Welke beoordelingscriteria en -normen we gebruiken.
Of het tentamen uit meerdere toetsen bestaat. We laten je in dat geval weten wat
voor soort toetsen het zijn en in welke volgorde je ze moet doen.
Het moment waarop je toetsen moet maken of opdrachten moet inleveren.
Welke deelnameverplichting er is voor onderdelen van het onderwijs.
Welke hulpmiddelen je mag gebruiken.

4.4

Moet je je inschrijven voor een toets?

Wij schrijven je in voor de eerste mogelijkheid van een toets.
Je bent zelf verantwoordelijk om je in te schrijven voor de tweede toetsmogelijkheid. Je
kunt je tot en met 5 werkdagen voor de geplande toetsdatum van de herkansing
inschrijven. In het rooster en OSIRIS wordt de toetsdatum van alle toetsen gepubliceerd.
Ben je te laat met inschrijven voor een toets dan kun je je niet meer inschrijven, één
toetsmogelijkheid is dan verloren gegaan.

4.5

Welke regels gelden er als je een toets maakt?

Hieronder lees je aan welke regels je je moet houden als je een toets maakt.
De directeur is verantwoordelijk voor het examenprogramma en voor de organisatie van de
toetsen. Vanaf het moment dat een toets volgens de planning zou starten is de
examencommissie bevoegd om beslissingen te nemen als er onregelmatigheden zijn.

4.5.1

Neem een geldig identiteitsbewijs mee

Als je een toets maakt, moet je je legitimeren. De regels die hiervoor gelden, vind je in de
Toetsregeling van AdA. Deze regeling vind je op ad-academie.nl. Zonder geldig
identiteitsbewijs mag je niet meedoen aan de toets.

4.5.2

Als er een onvoorziene situatie is

Een onvoorziene situatie is bijvoorbeeld: het alarm gaat af, een student wordt onwel of het
netwerk valt uit tijdens een digitale toets.
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In het geval van een onvoorziene situatie gelden de volgende regels:
Volg altijd de instructies van de surveillant of examinator op.
De examencommissie besluit of je toets wel of niet (verder) wordt afgenomen,
beoordeeld en of die wel of niet meetelt. Dit geldt ook als je je werk al hebt
ingeleverd.
Als de examencommissie heeft besloten dat jouw toets niet wordt nagekeken of niet
meetelt, mag je de toets zo snel mogelijk opnieuw maken. Binnen 1 werkdag na de
onvoorziene situatie lees je op Blackboard waar, wanneer en hoe laat het nieuwe
toetsmoment is.

4.5.3

Je kunt je toets niet in het buitenland maken

Je kunt vanuit het buitenland niet deelnemen aan een schriftelijke of digitale toets van je
opleiding tenzij de examencommissie je hiervoor toestemming geeft.
In het Huishoudelijk reglement van de examencommissie lees je welke regels hiervoor
gelden. Je vindt dit document op ad-academie.nl.

4.5.4

Gelden er meer regels?

Op ad-academie.nl vind je de Toetsregeling van AdA. Hierin lees je welke regels nog meer
gelden.

4.6

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

Houd je je niet aan de regels die gelden voor het maken van toetsen, of pleeg je fraude of
plagiaat? Dan heeft dat de volgende consequenties:
Als een examinator of surveillant voor of tijdens een toets vaststelt dat je je niet aan
de regels houdt, dan kan hij beslissen dat je niet mee mag doen aan de toets of dat je
de toets niet mag afmaken. De examencommissie beslist later welke maatregelen zij
neemt.
De examinator kan ook ná de toets vaststellen dat je je niet aan de regels hebt
gehouden. Hij moet dit melden aan de examencommissie. Die beslist later welke
maatregelen zij neemt.

4.6.1

Welke maatregelen kan de examencommissie nemen?

Op basis van de WHW is de examencommissie bevoegd maatregelen te nemen in geval van
geconstateerde fraude. Bij een vermoeden van onregelmatigheden, waaronder fraude, stelt
de examencommissie een onderzoek in. Bij het bepalen van de op te leggen maatregel
onderscheidt de examencommissie 5 categorieën. Een overzicht hiervan is opgenomen in
bijlage 4.
Los van de in bijlage 4 genoemde maatregelen kan de examencommissie aan het bestuur
vragen om te beslissen dat je moet stoppen met de opleiding.

4.6.2

Een gesprek met de examencommissie

Voordat de examencommissie een maatregel neemt, wil ze eerst met jou praten. Dit
noemen we het hoorrecht. Na het gesprek neemt de examencommissie een beslissing en
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krijg je hierover een brief of mail. De examencommissie informeert ook de directeur van
AdA. In hoofdstuk 5 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van
de examencommissie.

4.7

Hoe controleren wij plagiaat?

Het werk dat je maakt tijdens je opleiding is oorspronkelijk en authentiek. Wij gaan ervan
uit dat je dat werk helemaal zelf hebt gemaakt. Om dat goed te kunnen beoordelen,
vergelijken we alle werkstukken met elkaar en controleren ze op plagiaat.
Je levert je papers, werkstukken, verslagen, scripties en dergelijke digitaal in, onder andere
via Blackboard. Of dit ook van toepassing is bij jouw onderwijseenheden is afhankelijk van
de aard van het werk. Informatie hierover krijg je bij de start van de onderwijseenheid.
Door het inleveren van het werkstuk geef je toestemming om het werk te controleren op
plagiaat. Je mag je werkstuk er niet tegen beveiligen.
De examinator of surveillant legt een vermoeden van fraude of plagiaat altijd voor aan de
examencommissie. De examencommissie stelt dan een onderzoek in en besluit of er sprake
is van fraude of plagiaat. Als dat het geval is, besluit de examencommissie welke sanctie
wordt opgelegd. Welke vormen van fraude en plagiaat we onderscheiden en welke sancties
daarvoor gelden, lees je in bijlage 4.

4.8

Wie beoordeelt je toets?
Alleen een examinator mag jouw toets beoordelen.
De examencommissie wijst elke examinator aan. Meestal is dat een docent van je
opleiding.
Een deskundige die niet bij AdA werkt, kan de examinator adviseren over jouw
beoordeling. Deze deskundige kan jou alleen beoordelen als de examencommissie hem
als examinator heeft aangewezen.

4.9

Hoe beoordeelt de examinator je toets?

De examinator beoordeelt je toets als volgt:
Hij beoordeelt of je de leerdoelen hebt behaald die bij de onderwijseenheid horen.
Hiervoor gebruikt hij beoordelingscriteria en een beoordelingsnorm. Deze zijn vooraf
vastgesteld. De beoordelingscriteria geven aan waarop je wordt beoordeeld. De
beoordelingsnorm geeft aan hoe de beoordeling van de toets moet worden berekend.
Heeft de examinator een toets beoordeeld? Dan kan hij de toets analyseren.
Concludeert hij achteraf dat de beoordelingsnorm niet klopt? Dan vraagt hij de
examencommissie toestemming om de beoordelingsnorm te veranderen. Dit kan
alleen als het resultaat in Osiris in concept staat.

4.9.1

Welke beoordeling krijg je voor een toets?

Je examinator kan jouw toets als volgt beoordelen:
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Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10.
We ronden cijfers voor toetsen af met 1 cijfer achter de komma.
Een 5,5 is een voldoende. Een 5,4 is een onvoldoende.
Hieronder zie je hoe de beoordelingen zich tot elkaar verhouden.

Naast bovenstaande beoordelingen kunnen de volgende resultaten in Osiris worden
geregistreerd:
Niet aanwezig (NA), indien je wel was ingeschreven voor een toets, maar niet hebt
deelgenomen. De inschrijving telt wel als een gebruikte toetsmogelijkheid.
Niet beoordeelbaar (NB), indien je toets niet beoordeelbaar was, omdat je niet aan de
voorwaarden hebt voldaan (bijvoorbeeld vormvereisten of aanwezigheidsplicht). Ook
dit telt als een gebruikte toetsmogelijkheid.
Vrijstelling (VR), indien de examencommissie je vrijstelling heeft gegeven voor een
toets (zie paragraaf 4.14).

4.9.2

Als je het niet eens bent met je beoordeling

Als je het, na de inzage, niet eens bent met je beoordeling dan kun je in beroep gaan bij het
College van Beroep voor de Examens. Je moet dit doen binnen 6 kalenderweken na de
datum waarop de beoordeling aan je bekend is gemaakt.
Hoe je in beroep gaat en hoe het College van Beroep voor de Examens je beroep behandelt
lees je in het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens. Je vindt dit
document op ad-academie.nl.

4.9.3

Wanneer behaal je een tentamen?

Je kunt een tentamen behalen op de manieren hieronder. De directeur beslist per
onderwijseenheid en per toets welke manier geldt.
Je hebt voor alle toetsen van een onderwijseenheid één van de volgende
beoordelingen behaald:
het cijfer 5,5 of hoger;
de beoordeling ‘voldoende’ of hoger;
de beoordeling ‘voldaan’.
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4.9.4

We rekenen in het buitenland behaalde resultaten om naar een cijfer

Behaal je voldoende resultaten bij een buitenlandse instelling? Dan worden deze indien
mogelijk omgezet naar een cijfer. Bij de conversie wordt rekening gehouden met de
specifieke situatie van het land waar het resultaat is behaald, bijvoorbeeld het
beoordelingssysteem en culturele verschillen.
Een verzoek hiervoor kan je indienen bij de directeur.

4.9.5

Hoe berekenen we je tentamencijfer?

Voor tentamens die uit meer dan 1 toets bestaan, berekenen we het gemiddelde. Hierbij
tellen alleen cijfers en woordbeoordelingen mee. Woordbeoordelingen tellen mee als cijfer
op basis van de tabel hierboven. In het examenprogramma in bijlage 6 zie je in de kolom
‘Weging’ hoe zwaar jouw toetsen meetellen.

4.10

Wanneer krijg je je beoordeling?

Je krijgt je beoordeling binnen 3 weken nadat je hebt deelgenomen aan de toets. De
opleiding zet jouw beoordeling en studiepunten zo spoedig mogelijk na de inzage in Osiris.
De examinator die je toets beoordeelt, registreert je toetsresultaat in Osiris en maakt het
definitief. Alleen definitieve toetsresultaten worden opgenomen op je
studievoortgangsoverzicht. Je kunt geen rechten ontlenen aan voorlopige en
conceptresultaten die in Osiris of daarbuiten worden gepubliceerd.
Wij houden ons bij het registreren van beoordelingen aan de regels van het
Privacyreglement AdA. Deze regeling is een onderdeel van het Studentenstatuut. Je vindt
dit statuut op ad-academie.nl.
Je kunt een overzicht van je beoordelingen opvragen in Osiris.

4.11

Als je je toets wilt inkijken

4.11.1

Inzage

Vanaf de dag dat je je beoordeling krijgt, kun je binnen 4 weken de beoordeling van de
toets inkijken. Hiervoor gelden de volgende regels:
als een inzagebijeenkomst wordt ingeroosterd dan is de inzage alleen op dat moment;
tijdens de inzagebijeenkomst geeft de corrector elke aanwezige student zijn gemaakte
werk ter inzage;
je mag naast het ter inzage ontvangen werk alleen een groene pen op tafel hebben;
er mogen geen foto-, video- of geluidsopnamen tijdens de inzage worden gemaakt;
je mag alleen je eigen gemaakte werk inzien. Het twerk wordt niet aan anderen ter
inzage meegegeven;
je mag het gemaakte werk nooit meenemen;
je mag jouw beoordelingsformulier altijd inzien. Je kunt dit zelf opvragen bij de
docent.
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4.11.2

Bereid je je voor op een toekomstige toets?

Dan mag je de vragen, opdrachten en beoordelingscriteria van eerdere toetsen inkijken. En
je mag de beoordelingsnorm zien waarmee de examinator de cijfers heeft bepaald. Hiervoor
gelden de volgende regels:
Je maakt een afspraak met de docent om de toets te bespreken.
Op Blackboard vind je bij het cursusmateriaal de eisen van de opdrachten en de
beoordelingscriteria van de onderdelen uit de OER.
Je mag oefenen met de software die gebruikt wordt voor digitaal toetsen om je voor te
bereiden op een digitale toets.

4.12

Hoe vaak mag je een toets doen?

Per studiejaar heb je 2 mogelijkheden om een toets te behalen. De eerste mogelijkheid is in
het semester waarin we de onderwijseenheid aanbieden. De tweede mogelijkheid noemen
we de herkansing.
Voor herkansingen gelden de volgende regels:
Je mag zowel een voldoende als een onvoldoende beoordeling herkansen.
Als je niet meedoet met de eerste mogelijkheid, dan mag je wel meedoen met de
tweede mogelijkheid. Je hebt dan geen recht op een extra mogelijkheid. In bijzondere
situaties kan de examencommissie je hier toch toestemming voor geven. Hoe je
toestemming vraagt, lees je in hoofdstuk 5.
Als je een toets meer dan 1 keer maakt, geldt je hoogste beoordeling.
Alle laatste herkansingen van het examenprogramma van het eerste studiejaar vinden
voor de zomervakantie plaats, uiterlijk in week 21 van semester 2.

4.13

Hoe lang bewaren we toetsen en beoordelingen?

Toetsopgaven met bijbehorende beoordelingscriteria en normering
(antwoordmodellen) bewaren we 7 jaar.
De resultaten van beoordeling bewaren we minimaal 7 jaar.
Jouw beoordeelde toetsen en de beoordelingen die daarbij horen, bewaren we 7 jaar.
Eindwerkstukken die een voldoende hebben gekregen, bewaren we 7 jaar.
Getuigschriften en cijferlijsten bewaren we 50 jaar.

4.14

Vrijstelling vragen voor een toets

Je kunt vrijstelling vragen voor een toets als je kunt aantonen dat je al aan de eisen van de
toets voldoet. Je stuurt hiervoor een verzoek naar de examencommissie. Hoe je het verzoek
moet insturen, lees je in hoofdstuk 5.

4.14.1

Wat moet er in je verzoek staan?

Schrijf in je verzoek waarom je vrijstelling wilt krijgen en stuur de volgende gewaarmerkte
bewijsstukken mee:
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Kopie van een diploma, getuigschrift, akte of verklaring waarmee je aantoont dat je
aan de eisen van de toets voldoet.
Kopie van de lijst met kwalificaties die hoort bij dat diploma, getuigschrift, die akte of
verklaring.
Kopie van een lijst met documenten die je hebt bestudeerd. Bijvoorbeeld
studieboeken, readers of collegeteksten.
Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je vrijstelling zou moeten krijgen.

4.14.2

Wanneer beslist de examencommissie?

De examencommissie beslist binnen 4 weken nadat ze je verzoek heeft gekregen, of je
vrijstelling krijgt. Je krijgt hierover een brief of mail. De examencommissie bewaart een
kopie van de beslissing in je dossier. Krijg je de vrijstelling? Dan staat in Osiris dat je
vrijstelling hebt voor de toets.

4.14.3

Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt

Als je geen diploma, getuigschrift, akte of verklaring hebt waarmee je aantoont dat je
vrijstelling kunt krijgen, dan kan je de examencommissie vragen of je een vervangende
toets mag maken. Je krijgt vrijstelling als je een voldoende behaalt voor deze toets. Je
krijgt hierover een brief of mail. Daarnaast staat in Osiris dat je vrijstelling hebt voor de
toets.

4.14.4

Wanneer kun je geen vrijstelling vragen?

Je kunt geen vrijstelling vragen voor een eindwerkstuk.
Je kunt geen vrijstelling vragen voor een toets die je al een keer hebt gemaakt.

4.14.5

Ben je het niet eens met de examencommissie?

In hoofdstuk 5 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de
examencommissie.

4.15

Hoe lang is een beoordeling of vrijstelling geldig?

Beoordelingen die je behaalt tijdens de opleiding blijven altijd geldig, behalve als we voor
een onderwijseenheid een beperkte geldigheidsduur bepalen. Hetzelfde geldt voor
vrijstellingen.

4.15.1

Wanneer is de geldigheidsduur beperkt?

We vernieuwen ons onderwijs regelmatig. Ieder jaar wordt het examenprogramma opnieuw
vastgesteld. We vergelijken dan het oude examenprogramma met het nieuwe
examenprogramma. Als een onderwijseenheid is veranderd of verwijderd, dan bepalen we
of de inhoud van de oude onderwijseenheid verouderd is. Als dat het geval is, dan bepalen
we hoe lang de behaalde beoordelingen nog geldig zijn vanaf dat moment. Dit is altijd
minimaal 4 jaar.
Als je eenmaal je getuigschrift behaald hebt, kunnen je beoordelingen niet meer vervallen.
Ben je uitgeschreven zonder je getuigschrift behaald te hebben en schrijf je je na 4 of meer
jaren opnieuw in? Dan bepalen we bij je herinschrijving welke behaalde onderwijseenheden
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hun geldigheid hebben verloren.

4.15.2

Hoe weet ik of mijn beoordelingen vervallen?

Op dit moment zijn er binnen de opleiding geen onderwijseenheden waarvoor besloten is
dat de geldigheidsduur beperkt is. Zodra dit wel zo is, informeren we je hierover.

4.15.3

Ik heb bezwaar tegen het vervallen van mijn beoordeling

Je kan de examencommissie verzoeken om de beoordeling langer geldig te laten zijn. Daar
moet je wel goede redenen voor hebben. Hoe je dit verzoek indient, lees je in hoofdstuk 5.

4.16

Wanneer krijg je een getuigschrift of verklaring?

Hieronder lees je wanneer je een getuigschrift of verklaring krijgt. Welke titel je behaalt
voor de opleiding lees je in hoofdstuk 1.

4.16.1

Getuigschrift van de Associate degree

Je krijgt het getuigschrift van de Associate degree als de examencommissie vaststelt
dat je alle tentamens van het afsluitende examen hebt behaald.
Je moet ingeschreven zijn bij je opleiding op het moment dat de examencommissie in
haar vergadering vaststelt dat je bent geslaagd. De vergaderdata van de
examencommissie waarin de examencommissie vaststelt dat studenten geslaagd zijn,
worden aan het begin van het studiejaar gepubliceerd.
Bij het getuigschrift krijg je ook de cijferlijst die daarbij hoort. De cijfers op je cijferlijst
zijn afgerond op 1 decimaal nauwkeurig.
Bij het getuigschrift krijg je een supplement. Een supplement is een bijlage waarin
informatie staat over de opleiding die je hebt gedaan.
Op verzoek van de student wordt ook een Engelstalig diplomasupplement afgegeven
dat voldoet aan de regels van Unesco/Cepes en de Vereniging Hogescholen.
Heb je alle tentamens behaald, maar wil je het moment uitstellen waarop door de
examencommissie wordt vastgesteld dat je geslaagd bent? Dien dan uiterlijk 4 weken
voor de vergaderdatum waarop de examencommissie dit besluit een verzoek in. Hoe je
dit doet, lees je in hoofdstuk 5. Geef daarbij aan hoe lang je het wilt uitstellen.

4.16.2

Als je stopt met de opleiding zonder getuigschrift

Stop je voortijdig met de opleiding en heb je geen recht op een getuigschrift? Dan kun je de
examencommissie vragen om een verklaring waarin staat welke tentamens je hebt behaald.
Hoe je dit doet, lees je in hoofdstuk 5.

4.17

Wanneer slaag je cum laude?

Voor een cum laude-aantekening op het getuigschrift van de Associate degree moet je aan
de eisen hieronder voldoen.
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Het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten van alle onderwijseenheden in
het examenprogramma is een 8,0 of hoger.
We wegen de resultaten van de onderwijseenheden op basis van het aantal
studiepunten van de onderwijseenheden.
Je hebt nooit fraude gepleegd tijdens de opleiding.
De beoordeling ‘voldaan’ telt niet mee in het berekenen van je gewogen gemiddelde.
Woordbeoordelingen zoals opgenomen in paragraaf 4.9.1 tellen mee als cijfer, voor
het omrekenen wordt de tabel in paragraaf 4.9.1 gebruikt.
Vrijstellingen tellen niet mee in de cum laude regeling.
Je hebt niet meer dan 12 studiepunten vrijstelling gekregen.
Je hebt geen cijfer lager dan een 7,0 voor een onderwijseenheid behaald.
Je hebt voor de afstudeeropdracht ten minste een 8.0 behaald.
Je hebt het getuigschrift voor je Associate degree binnen 2 studiejaren behaald.
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5

Verzoek aan de examencommissie of in beroep

gaan
In dit hoofdstuk lees je wat je moet doen als je een verzoek hebt voor de
examencommissie. Ook lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met een
beslissing van de examencommissie of een examinator.

5.1

Heb je een verzoek of klacht aan de examencommissie?

In de andere hoofdstukken van deze OER lees je wanneer je een gemotiveerd verzoek naar
de examencommissie kunt sturen. Je mag bijvoorbeeld een verzoek sturen over de
volgende onderwerpen:
Je bent niet aangemeld voor een toets. Toch wil je meedoen (zie ook 4.4).
Je kan aantonen dat je al voldoet aan de eisen van de toets en wilt een vrijstelling (zie
ook 6.3).
Je wilt een extra mogelijkheid voor een toets en hebt daar goede redenen voor (zie
ook 4.12).
Je hebt een functiebeperking en je wilt de toets op een voor jou passende manier of
een ander moment doen. De regels hierover vind je op ad-academie.nl (zie ook 4.2.3).
Je doet aan topsport. Daarom wil je de toets op een voor jou passende manier of een
ander moment doen. De regels hierover staan in de Regeling faciliteiten
studenten/topsporters Avans Hogeschool en het Reglement Topsport HZ. Deze vind je
op ad-academie.nl.
Je hebt andere redenen waarom je de toets op een voor jou passende manier of een
ander moment wil doen. Bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden. Meld deze
altijd bij je decaan.
Je hebt een klacht over een toets, de manier waarop je een toets moest doen, of over
de examinator. Zit deze examinator ook in de examencommissie? Dan mag hij over
deze situatie niet meebeslissen.
Je wilt de uitreiking van je getuigschrift uitstellen (zie ook 4.16.2 en 4.16.3).
Let op: je moet binnen 6 weken na de gedraging of het voorval je verzoek aan de
examencommissie hebben gedaan.

5.1.1

Waar stuur je je verzoek naartoe?

Een verzoek aan de examencommissie dien je in via examencommissie@ad-academie.nl.

5.1.2

Hoe behandelt de examencommissie je verzoek?

Binnen 4 weken nadat de examencommissie je verzoek heeft ontvangen, krijg je een brief
of e-mail met de beslissing van de examencommissie. Hierna mag je niet nog eens een
verzoek sturen over hetzelfde onderwerp.
De examencommissie baseert zich voor haar besluit onder meer op de OER en het eigen
beleid. In het Huishoudelijk reglement van de examencommissie lees je welk beleid de
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examencommissie heeft geformuleerd rondom het behandelen van bijvoorbeeld
bovenstaande verzoeken. Je vindt het Huishoudelijk reglement op ad-academie.nl.

5.2

Onvoorziene omstandigheden

Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet in de OER zijn vastgelegd, dan
beslissen de examencommissie en de directeur daarover in onderling overleg. Je krijgt een
brief of e-mail waarin staat wat de examencommissie en directeur hebben beslist en
waarom. Er staat ook in wat je kunt doen als je het niet eens bent met deze beslissing. En
voor wanneer je dit moet doen.

5.3

Ben je het niet eens met een beslissing?

Als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of een examinator,
dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Je moet dit doen
binnen 6 kalenderweken na de datum die op de brief of e-mail van de beslissing staat.
Hoe je in beroep gaat en hoe het College van Beroep voor de Examens jouw beroep
behandelt, lees je in het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens.
Je vindt dit document op ad-academie.nl.
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6

De Associate degree opleiding

Dit hoofdstuk gaat over jouw Associate degree opleiding. Je doet de volgende opleiding:
Naam opleiding

Academie

Ad Bedrijfskunde Associate degrees Accademie

6.1

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Voor deze opleiding moet je 120 studiepunten behalen. Dit kan in 2 jaar.
De studielast van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. 1 studiepunt
staat voor 28 studiebelastingsuren.
De opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten.
Een studiejaar is 42 weken. Een studiejaar bestaat uit 2 semesters van 840
studiebelastingsuren. In het Jaarrooster zie je wanneer de semesters starten. Je vindt
het Jaarrooster op ad-academie.nl.
In bijlage 6 vind je het examenprogramma van jouw opleiding.

6.2

In welke taal is deze opleiding?

De voertaal van jouw opleiding is Nederlands.
Onderdelen van het onderwijs kunnen in een andere taal worden verzorgd, zoals het Engels.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat je de beroepsvaardigheden verwerft in een
andere taal of dat je je een andere taal eigen maakt door die taal te spreken, te lezen en te
schrijven.
In bijlage 6 lees je in welke taal jouw onderwijseenheden worden uitgevoerd en getoetst.

6.3

Met welke vooropleiding kun je vrijstelling krijgen?

Er zijn geen standaard vrijstellingen voor bepaalde vooropleidingen. Een verzoek voor
vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie. In hoofdstuk 5 lees je hoe dit
werkt.

6.4

Wanneer krijg je het studieadvies over je opleiding?

Uiterlijk een jaar nadat je bent gestart met de opleiding krijg je een studieadvies over je
opleiding. Het bestuur heeft de bevoegdheid om het studieadvies aan je af te geven
gemandateerd aan de examencommissie. De examencommissie bekijkt hiervoor de
resultaten van je toetsen. De examencommissie gebruikt het studieadvies om te beslissen
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of je wel of niet mag doorgaan met de opleiding. Als de examencommissie beslist dat je niet
door mag gaan met de opleiding, ontvang je een studieadvies met bindende afwijzing. Hoe
dat werkt, lees je in de volgende paragraaf.
Ben je in semester 1 gestart met de opleiding? Dan krijg je het studieadvies voor 1
september van het volgende kalenderjaar.

6.5

Wanneer moet je stoppen met de opleiding?

De examencommissie mag je een studieadvies met bindende afwijzing geven als ze vindt
dat je niet geschikt bent voor de opleiding. Een bindende afwijzing betekent dat je moet
stoppen met de opleiding. Het aantal studiepunten dat je hebt behaald, is bepalend. Wij
moeten je voldoende studiebegeleiding hebben gegeven. In hoofdstuk 3 lees je wat we
hiermee bedoelen. Ook moeten we je op tijd gewaarschuwd hebben voordat je het
studieadvies met de bindende afwijzing ontvangt. Op tijd betekent dat je de waarschuwing
krijgt op een moment dat je je studieresultaten nog kunt verbeteren. Je ontvangt de tijdige
waarschuwing van de examencommissie.

6.5.1

Wanneer ontvang je een studieadvies met bindende afwijzing?

De examencommissie beslist dat je moet stoppen met je opleiding als je aan het einde van
je eerste studiejaar te weinig studiepunten hebt behaald. Heb je minder dan 52
studiepunten uit het examenprogramma van het eerste studiejaar behaald? Dan heb je er te
weinig. Bij de berekening van het aantal studiepunten tellen de studiepunten van alle
behaalde toetsen mee. Als je vrijstellingen hebt, tellen we de studiepunten daarvan mee.
We houden bij het uitbrengen van het studieadvies met de bindende afwijzing rekening met
je persoonlijke omstandigheden.
De examencommissie neemt haar beslissing op basis van het aantal studiepunten dat in
Osiris staat. Ben je voor 1 februari ingeschreven voor de opleiding? Dan neemt de
examencommissie haar beslissing uiterlijk op 31 augustus.

6.5.2

Een gesprek met de examencommissie

Als de examencommissie van plan is te beslissen dat je moet stoppen met de opleiding, laat
ze dat aan je weten in een brief of mail. De examencommissie nodigt je uit voor een
gesprek. Dit noemen we het hoorrecht. In het gesprek krijg je de kans om uit te leggen
waarom je te weinig studiepunten hebt behaald. Daarna neemt de examencommissie een
definitieve beslissing.

6.5.3

Behaal je te weinig studiepunten door persoonlijke omstandigheden?

Als je te weinig studiepunten behaalt, kan dat komen door persoonlijke omstandigheden.
Als er kans is dat je door persoonlijke omstandigheden te weinig studiepunten behaalt,
moet je dit zo snel mogelijk vertellen aan de decaan van je opleiding. Hij gaat vertrouwelijk
met jouw verhaal om.
Met welke persoonlijke omstandigheden houden we rekening?
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Ziekte.
Functiebeperking.
Zwangerschap.
Bijzondere omstandigheden in je familie.
Lidmaatschap van de opleidingscommissie of de Medezeggenschapsraad.
Bestuurlijk werk voor AdA, Avans Hogeschool of HZ University of Applied Sciences.
Lidmaatschap van het bestuur van een actieve studentenorganisatie of een actieve
maatschappelijke organisatie. Deze organisatie heeft volledige rechtsbevoegdheid.
Status topsporter.
Andere uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden die aantoonbaar invloed hebben
gehad op jouw studieprestaties waardoor je te weinig studiepunten hebt behaald.
Zie het Studentenstatuut voor regelingen die van toepassing zijn op persoonlijke
omstandigheden.
In het geval van persoonlijke omstandigheden adviseert de decaan de examencommissie.
De examencommissie kan in dat geval beslissen dat zij het uitbrengen van het studieadvies
uitstelt. De examencommissie bepaalt de termijn van uitstel op basis van je persoonlijke
omstandigheden. De examencommissie kan steeds voor maximaal 12 maanden uitstel
verlenen.
Aan het eind van de door de examencommissie bepaalde uitsteltermijn, beslist de
examencommissie of ze opnieuw uitstel verleent of dat ze het studieadvies uitbrengt.
Wanneer de examencommissie het studieadvies uitbrengt, moet je aan de norm van 52
studiepunten uit het examenprogramma van het eerste studiejaar voldoen. Bij het
uitbrengen van het studieadvies beslist de examencommissie of je door mag gaan met de
opleiding of dat je een bindende afwijzing krijgt.

6.5.4

Wat gebeurt er als je moet stoppen met de opleiding?

Als de examencommissie beslist dat je moet stoppen met de opleiding, dan schrijven we je
uit bij de opleiding en ben je vanaf het begin van de maand na de beslissing geen student
meer van deze opleiding. We geven je zoveel mogelijk een passend opleidingsadvies mee.
Als je uitgeschreven bent, gelden de volgende regels voor jou:
Je kunt je in ieder geval het volgende studiejaar niet meer als student of extraneus
inschrijven voor de volgende opleiding(en) bij Avans Hogeschool of HZ University of
Applied Sciences:
Opleiding

Naam Studielink / Osiris
(formele ISAT naam)

Locatie

Academie Variant ISAT

Ad Bedrijfskunde Ad Bedrijfskunde

Roosendaal

Ad

Ad Bedrijfskunde Ad Bedrijfskunde

's Hertogenbosch AAAd

Voltijd

80074

Voltijd

80074

Na een jaar kun je je wel weer opnieuw inschrijven bij deze opleiding(en). Dat kan alleen
als de directeur het aannemelijk vindt dat je bij een nieuwe start wel genoeg studiepunten
kunt behalen voor deze opleiding. Je moet daarvoor goede argumenten hebben. Je hebt
bijvoorbeeld intussen ergens anders gestudeerd, of je hebt werkervaring opgedaan. Als de
directeur je toestemming geeft om je weer in te schrijven, dan gelden bij je nieuwe
inschrijving weer alle regels over stoppen met de opleiding. Als je wéér moet stoppen, dan
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kun je niet nog eens na een jaar toelating vragen.

6.5.5

Ben je het niet eens met de beslissing?

In paragraaf 5.3 lees je wat je moet doen als je het niet eens bent met de beslissing van de
examencommissie dat je moet stoppen met je opleiding.

6.5.6

Bijzondere situaties

Als je je voor 1 februari (als je bent gestart in semester 1) uitschrijft voor je
opleiding, dan krijg je geen studieadvies en ook geen bindende afwijzing.

6.6

Als de inhoud van jouw opleiding verandert

6.6.1

We evalueren ons onderwijs

Om de opleiding steeds te verbeteren, wordt het onderwijs geëvalueerd. Dit doen we als
volgt:
Tijdens het onderwijs of na afronding van opdrachten, toetsen of assessments onderzoekt
de Ad-academie met enige regelmaat de tevredenheid van studenten en de docenten. Dit
doen wij door middel van enquêtes of gesprekken, zoals:
Studentenevaluaties: je ontvangt regelmatig een evaluatie om te toetsen wat je van
het onderwijs hebt gevonden. De uitkomsten bespreken we met de studenten en
docenten. De docent verbetert hiermee het onderwijs, waar mogelijk al tijdens het
semester.
Docentevaluaties: ook evalueren we regelmatig de bevindingen van de docent. Dit
wordt binnen de teamgesprekken teruggekoppeld.
Opleidingscommissie: docenten en studenten evalueren regelmatig het onderwijs en
bespreken dit met het MT.
WAR: twee keer per studiejaar komt de werkveldadviesraad bij elkaar om het
onderwijs en de kansen in het werkveld te bespreken.
AdA brengt verslag uit van de bevindingen. De uitkomsten hiervan worden na afronding van
elk studiejaar met de studenten, docenten en de opleiding gedeeld via Blackboard.

6.6.2

Wat betekent het voor jou als onderwijseenheden veranderen of verdwijnen?

Wij vernieuwen regelmatig onze opleidingen. Dit betekent dat wij de inhoud van
onderwijseenheden veranderen en dat wij onderwijseenheden vervangen. Wat betekent dit
voor jou?
Je volgde een onderwijseenheid die nu vernieuwd is of die niet meer in de opleiding wordt
aangeboden en je hebt een toets nog niet gehaald. Dan krijg je in het eerstvolgende jaar 2
mogelijkheden om deze toch te behalen als het een schriftelijke of digitale toets betreft. Bij
een andere toetsvorm kan de opleiding ervoor kiezen om een vervangende toets aan te
bieden. Ook dan heb je 2 mogelijkheden. Het gaat hierbij dus alleen om de mogelijkheid
alsnog aan de toets deel te nemen. Het oude onderwijsprogramma, in de zin van
bijvoorbeeld lessen, wordt niet meer aangeboden.
Haal je de toets of toetsen van de oude onderwijseenheid niet? Dan moet je meedoen met
de toets van de vernieuwde of nieuwe onderwijseenheid. Welke vernieuwde of nieuwe
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onderwijseenheden dit zijn, lees je in de Overgangsregeling. Je vindt deze regeling in bijlage
5.

6.7

Kan de inhoud of de vorm van een toets veranderen?

De leerdoelen waarop de eerste toets is gebaseerd, vormen de basis voor de inhoud van de
tweede of volgende toets. Als de leerdoelen veranderen, kan er sprake zijn van verandering
van de onderwijseenheid. In 6.6.2 lees je wat dit betekent voor toetsen die je wel gemaakt
hebt maar nog niet gehaald hebt.
Als je een toets moet herkansen, dan moet deze herkansing dezelfde vorm hebben als de
eerste toets. Dit geldt alleen als de herkansing in hetzelfde studiejaar is. De toetsvorm van
de herkansing kan alleen in hetzelfde studiejaar veranderen als de examencommissie en de
student hiermee akkoord zijn.

6.8

De volgorde van je onderwijseenheden

Je opleiding mag een verplichte volgorde van onderwijseenheden bepalen. Dat betekent dat
het behalen van de ene onderwijseenheid een drempel is voor het starten met een andere
onderwijseenheid.
In jouw opleiding geldt het volgende:
In jaar 1 geldt een verplichte volgorde voor deelname aan de onderwijseenheden.
In jaar 2 geldt een verplichte volgorde voor deelname aan de onderwijseenheden.

6.9

Is aanwezigheid verplicht in mijn opleiding?

De opleiding mag aanwezigheid bij onderwijs verplicht stellen. Bij de start van een
onderwijseenheid informeren we je bij welke onderdelen je verplicht aanwezig moet zijn.

6.10

Doorstuderen na de Associate degree

Wil je na het behalen van je Associate degree-getuigschrift doorstuderen in een
bacheloropleiding? Dan kan je kerndocent je adviseren over de doorstroommogelijkheden
naar een bacheloropleiding.
Vanuit deze Associate degree-opleiding kun je na het behalen van je getuigschrift
doorstromen naar onderstaande bachelor:
Naam bachelor
opleiding

Naam bachelor op
getuigschrift

Locatie

ISAT-code Instelling

Bedrijfskunde
(Voltijd)

Bedrijfskunde

Vlissingen

34035
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Naam bachelor
opleiding

Naam bachelor op
getuigschrift

Commerciële
economie (Voltijd)

Locatie

ISAT-code Instelling

Commerciële
economieBachelor of
Science

Vlissingen

34402

HZ Universaty
of Applied
Sciences

International
Business (Voltijd)

International
Business

Vlissingen

50019

HZ Universaty
of Applied
Sciences

Tourism
Management
(Voltijd)

Tourism
Management

Vlissingen

35524

HZ Universaty
of Applied
Sciences

Bedrijfskunde
(Deeltijd)

Bedrijfskunde

's
Hertogenbosch
en Breda

34035

Avans
Hogeschool

Integrale
Veiligheidskunde
(Deeltijd)

Integrale
Veiligheidskunde

's
Hertogenbosch
en Breda

39268

Avans
Hogeschool

Bestuurskunde
(Deeltijd)

Bestuurskunde

's
Hertogenbosch
en Breda

34408

Avans
Hogeschool

Je kan dan in maximaal 120 studiepunten het hierboven genoemde bachelor-getuigschrift
behalen. In de OER van die bacheloropleiding vind je informatie over de instroom met een
Associate degree-getuigschrift in de bachelor. Informatie over de bacheloropleiding kan je
vinden op de websites van Avans of HZ.
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7

Het maken en aanpassen van de OER

In dit hoofdstuk lees je hoe we de OER maken. Je leest ook hoe we ervoor zorgen dat de
OER altijd overeenkomt met de afspraken over je opleiding.

7.1

Ieder studiejaar krijg je een nieuwe OER

Ieder studiejaar maken wij een nieuwe OER. Deze OER vind je op ad-academie.nl. We
maken de OER op de volgende manier:
Ieder jaar evalueert de directeur de OER.
Ook de opleidingscommissie doet dit. Haar resultaten stuurt ze naar de directeur.
Als het nodig is, past de directeur de OER aan. Hij gebruikt hierbij de adviezen van de
opleidingscommissie en de examencommissie.
Het nieuwe concept stuurt de directeur naar de opleidingscommissie. De
opleidingscommissie geeft een advies over het concept. De directeur beslist wat hij
met dit advies doet.
De opleidingscommissie en de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de
definitieve OER. Dit doen zij zoals staat beschreven in het
Medezeggenschapsreglement AdA.
De directeur stelt de definitieve OER vast.
De directeur zorgt ervoor dat de studenten en medewerkers voor 1 september weten
dat er een nieuwe OER is.

7.2

Soms moeten we de OER eerder aanpassen

Soms moeten we de OER tijdens een studiejaar aanpassen. We mogen dit alleen doen als
dit niet nadelig is voor onze studenten. We passen de OER op de volgende manier aan:
De directeur bespreekt de noodzakelijke aanpassing met de opleidingscommissie en de
examencommissie.
Hierna wordt gecontroleerd of de aanpassing klopt met de WHW en andere geldende
kaders.
Vervolgens legt de directeur de wijzigingen ter instemming voor aan de
opleidingscommissie en de medezeggenschapsraad. De regels hierover staan in het
Medezeggenschapsreglement AdA.
Na instemming door opleidingscommissie en medezeggenschapsraad stelt de directeur
de nieuwe OER vast.
De studenten en medewerkers van de opleiding krijgen een overzicht waarop staat wat
we hebben aangepast.
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7.3

Waar vind je de OER?

Je vindt de OER op ad-academie.nl en op Blackboard van je opleiding.
Deze OER is een onderdeel van hetStudentenstatuut van AdA. In dit statuut staan de
belangrijkste rechten en plichten van onze studenten.
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Bijlage 1 Begrippenlijst

Bij la ge 1

Be gr ippe nlij st

Associa t e de gr e e

Een t weej arige opleiding m et een afgebakend program m a van
t en m inst e 120 st udiepunt en ( EC) . De opleiding wordt
afgeslot en m et de wet t elij ke graad Associat e degree ( art ikel
7.10a lid 2 WHW) . Als j e alle t ent am ens van de Associat e
degree hebt behaald, krij g j e het get uigschrift van de
Associat e degree.

Be st uu r

Best uur van AdA.

Bla ck boa r d

De digit ale leerom geving van AdA. Hier kan j e inform at ie
vanuit de opleiding vinden.

Colle ge va n Be r oe p voor de
Ex a m e n s ( COBEX)

Elke inst elling voor hoger onderwij s heeft een COBEX, zoals
bedoeld in art ikel 7.60 WHW. Je kan hier als st udent ,
aankom end st udent , voorm alig st udent of ext raneus t erecht
wanneer j e het niet eens bent m et een beslissing van de
exam encom m issie of exam inat oren.

Cum la ude

Met lof ( Lat ij n) .

D igit a le t oe t s

Toet s waarbij de com put er een essent iële rol speelt bij het
ont wikkelen, beschikbaar st ellen, afnem en en verwer ken van
de t oet s.

D ir e ct e ur

De persoon die de leiding heeft over de Academ ie, voor zover
het best uur hem daart oe heeft gem andat eerd.

D r e m pe l

Een drem pel geeft een verplicht ing aan in de volgorde van
onderwij seenheden. Het beschrij ft welke onderwij seenheden
j e m oet hebben behaald om aan een bepaalde andere
onderwij seenheid deel t e nem en.

D ublin D e scr ipt or e n

De Dublin Descript oren beschrij ven de eindt erm en voor
st udies aan universit eit en en hogescholen in Europa.

Eindw e r k st uk

Met een eindwerkst uk t oon j e het eindniveau op de
leeruit kom st en aan. De vorm van een eindwerkst uk kan
verschillen. Het kan bij voorbeeld een afst udeerwerk, port folio,
beroepsproduct of een ( reeks van) schrift elij ke t oet s( en) zij n.

Ex a m e n

Het geheel van t ent am ens van de Associat e degree;

Ex a m e ncom m issie

De exam encom m issie is het orgaan dat op obj ect ieve en
deskundige wij ze vast st elt of een st udent voldoet aan de
voorwaarden die de Onderwij s- en exam enregeling st elt t en
aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zij n
voor het verkrij gen van een graad. De exam encom m issie
wordt ingest eld door het Best uur.

Ex a m ina t or

Een persoon die t oet sen m aakt , afneem t en beoordeelt . Hij
wordt door de exam encom m issie aangewezen voordat hij zij n
t aak kan uit voeren.

Ex a m e n pr ogr a m m a

Opleiding
Onderwijseenheid (OE)
Tentamen

Toets

Toets

Toets

OE
Tentamen

Toets

OE
Tentamen

Toets

Toets

Een opleiding is een sam enhangend geheel van
onderwij seenheden. Elke onderwij seenheid wordt afgeslot en
m et een t ent am en. Dit t ent am en best aat uit 1 of m eer
t oet sen. Alle t ent am ens van de onderwij seenheden sam en
noem en we het exam enpr ogram m a. De Associat e degreeopleiding best aat uit 1 exam en.
Ex t r a ne us

Een persoon die st aat ingeschreven aan AdA, m aar geen
lessen m ag volgen. Hij m ag alleen t oet sen afleggen ( art ikel
7.32 j o. 7.36 WHW) .

Fr a ude

Elk handelen, nalat en, pogen, aanzet t en t ot of t oelat en van
gedrag dat het vorm en van een j uist oordeel over iem ands
kennis, inzicht of vaardigheid geheel of gedeelt elij k
onm ogelij k m aakt . Onder fr a ude wordt in ieder geval
verst aan:
a. wanneer t ij dens of na een t oet s geconst at eerd wordt
dat de st udent gebruik m aakt , gebruik heeft gem aak t
van hulpm iddelen ( andere dan door de
exam encom m issie t oegest ane rekenm achine, m obiele
t elefoon, boeken, syllabi, aant ekeningen en
dergelij ke) waarvan de raadpleging niet uit drukkelij k
is t oegest aan;
b. wanneer t ij dens of na een t oet s geconst at eerd wordt
dat de st udent kij kt of gekeken heeft naar/ op/ in het
werk van ( een) andere st udent ( en) ;
c. wanneer t ij dens of na een t oet s geconst at eerd wordt
dat de st udent aanleiding/ m ogelij kheden heeft
gegeven aan andere st udent en zij n of haar werk in t e
zien;
d. wanneer t ij dens of na een t oet s geconst at eerd wordt
dat de st udent t ij dens de t oet s inform at ie geeft of
heeft gegeven aan andere st udent en over de inhoud
en uit werking van de t oet s;
e. wanneer t ij dens of na een t oet s geconst at eerd wordt
dat de st udent t ij dens de t oet s onj uist e of valse
inform at ie geeft of heeft gegeven over zij n of haar
ident it eit ;
f. wanneer t ij dens of na een t oet s geconst at eerd wordt
dat de st udent zich door iem and anders heeft lat en
vert egenwoordigen;
g. het zich voor de dat um of het t ij dst ip waarop de t oet s
zal plaat svinden, in het bezit t e st ellen van de vragen
of opgaven van de desbet reffende t oet s.

Ge w a a r m e r k t e
be w ij sst uk k e n

De exam encom m issie m oet kunnen herleiden wie het
bewij sst uk heeft afgegeven.

Gr a a d

De t it el die aan de st udent wordt t oegekend als hij geslaagd
is, zij nde de graad Associat e degree.

H oge r be r oe pson de r w ij s

Onderwij s dat gericht is op de overdracht van t heoret ische
kennis en op de ont wikkeling van vaardigheden in nauwe
aansluit ing op de beroepsprakt ij k.

H oge r on de r w ij s

Wet enschappelij k onderwij s en hoger beroepsonderwij s.

I SAT

I SAT is de opleidingscode van j e opleiding. Deze code st aat
geregist reerd in het Cent raal Regist er Opleidingen Hoger
Onderwij s ( CROHO) .

Ka ndida a t

De st udent of ext raneus die deelneem t aan een t oet s,
t ent am en of exam en.

M e de z e gge nscha psr a a d

De m edezeggenschapsraad best aat uit m edewerkers en
st udent en van AdA. De m edezeggenschapsraad oefent
t egenover het best uur en de direct eur van AdA het
inst em m ingsrecht en het adviesrecht uit , voor kwest ies die
AdA aangaan ( art ikel 10.25 WHW) .

N om ina le ( st udie - ) duu r

De duur van de opleiding zonder vrij st ellingen en zonder
st udievert raging.

Onde r w ij se e nhe id ( OE)

Een sam enhangend geheel van de leerst of dat zowel
present at ie, verwerking als t oet sing om vat . I edere
onderwij seenheid wordt afgeslot en m et een t ent am en ( art ikel
7.3 WHW) .

Ople iding

Een sam enhangend geheel van onderwij seenheden, m et een
nom inale om vang van 120 st udiepunt en voor de Associat e
degree, gericht op het behalen van doelst ellingen op het
gebied van kennis, inzicht en vaardigheden ( art ikel 7.3.
WHW) .

Ople idingscom m issie

Het advies- en m edezeggenschapsorgaan van de opleiding,
best aande uit vert egenwoordigers van st udent en en docent en
van de opleiding ( art ikel 10.3c. WHW) . Dit orgaan brengt
advies uit aan de direct eur en de m edezeggenschapsraad
over het bevorderen van de kwalit eit van de opleiding en ( de
uit voering van) de OER. Op een aant al zaken in de OER heeft
zij inst em m ingsrecht .

Se m e st e r

Het schoolj aar is opgedeeld in 2 sem est ers van 20 of 21
weken Sem est er 1 st art in sept em ber. Het j aarroost er kun j e
vinden op ad- academ ie.nl.

Pla gia a t

Plagiaat is een vorm van fr aude. Onder pla gia a t wor dt in
ieder geval verst aan:
a.

b.

c.

d.
e.

f.

het gebruikm aken dan wel overnem en van
anderm ans t ekst en, gegevens, ideeën,
beeldm at eriaal, prot ot ypen en dergelij ke, zonder
volledige en correct e bronverm elding;
het present eren als eigen werk of eigen gedacht en
van de st ruct uur dan wel het cent rale gedacht egoed
uit bronnen van derden, zelfs als een verwij zing naar
andere aut eurs is opgenom en;
het parafraseren van ( passages uit ) de inhoud van
anderm ans t ekst en zonder voldoende
bronverwij zingen;
het weergeven van cij fers, grafieken, t abellen en
illust rat ies zonder het verm elden van de bron;
het indienen van een eerder ingediende of daarm ee
vergelij kbare t ekst voor opdracht en van andere
opleidingsonderdelen;
het overnem en van werk v an m edest udent en en dit
lat en doorgaan voor eigen werk.

Pr a ct ica / pr a k t ische
oe fe ning

Hieronder wordt verst aan: het m aken van script ies en
werkst ukken, het uit voeren van onderzoeksopdracht en, het
deelnem en aan veldwerk en excur sies, het doorlopen van
st ages, het deelnem en aan andere onderwij sleeract ivit eit en
die zij n gericht op het bereiken van specifieke
handelingsvaardigheden ( art ikel 7.13 2d WHW, t oelicht ing) .

Schr ift e lij k e t oe t s

Toet s waarbij een groep st udent en groepsgewij s gelij kt ij dig,
dezelfde t oet svragen schrift elij k m oet beant woorden. De
organisat ie van deze t oet sen wordt vaak onderst eund door
RET.

St ude nt

Degene die volgens art ikel 7.32 e.v. WHW is ingeschreven
aan AdA. Met st udent wordt ook st udent e bedoeld.

St udie be ge le iding

Syst eem van begeleiding van de st udent gericht op het
voorkom en en het t ij dig signaleren van st udieproblem en en
het onderst eunen bij het oplossen hiervan. St udiebegeleiding
richt zich ook op het onderzoeken van de m at ch t ussen
st udent en en de opleiding en biedt st eun bij de gevolgen van
de genom en keuze. Hierover worden in ieder geval individuele
gesprekken gevoerd, event ueel aangevuld m et groepsles of
andere act ivit eit en.

St udie j a a r

Het t ij dvak dat begint op 1 sept em ber en eindigt op 31
august us van het daarop volgende j aar ( art ikel 1.1 WHW) .

St udie la st

De st udielast voor een st udiej aar is 60 st udiepunt en voor de
volt ij d opleiding. 60 st udiepunt en st aan gelij k aan 1.680 uren
st udie. De st udielast van iedere Associat e degree is 120
st udiepunt en.

St udie punt

De st udielast van de opleiding en van elke onderwij seenheid
wordt uit gedrukt in st udiepunt en. 1 st udiepunt st aat gelij k
aan 28 uren st udie ( art ikel 7.4, 7.4b WHW) . 1 st udiepunt is 1
EC. Het st udiepunt voldoet aan de eisen van het European
Credit Transfer Syst em ( ECTS) .

Te nt a m e n

Een t ent am en geeft het eindresult aat op een
onderwij seenheid weer. Door het inzet t en van 1 of m eerdere
t oet sen als m eet inst rum ent , worden de kennis, het inzicht en
de vaardigheden van de st udent m et bet rekking t ot de
onderwij seenheid bepaald ( zie WHW art . 7.10) . Een t ent am en
best aat alt ij d uit een of m eer t oet sen.

Toe t s

Een t oet s is een m eet inst rum ent om de ont wikkeling naar de
beoogde beroepsbekwaam heid in kaart t e brengen. Een t oet s
is een onderdeel van een t ent am en. Er zij n verschillende
t oet svorm en. Aangezien de exam encom m issie beslissingen
kan nem en op het niveau van ‘t oet sen’ zij n t oet sen het
uit gangspunt bij het schrij ven van de OER.

Toe t svor m

De m anier van t oet sen waarop de beheersing van kennis
en/ of vaardigheden en/ of at t it ude wordt gem et en.
Voorbeelden zij n het werk st uk, de schrift elij ke en de
m ondelinge t oet s, de casust oet s, het groepsassessm ent en de
port foliobespreking.

Va r ia nt

Een opleiding kan in 3 variant en worden aangeboden,
nam elij k Volt ij d, Deelt ij d en Duaal.

Volt ij d

Volt ij donderwij s bet ekent onderwij s dat t en m inst e 16
klokuren of 19 lesuren per week en gedurende m inst ens 7
m aanden wordt gegeven aan st udent en die zich vooral
bezighouden m et het volgen van onderwij s.

Vr ij st e lling

Door een besluit van de exam encom m issie kan j e worden
vrij gest eld van 1 of m eer t oet sen behorende bij een
onderwij seenheid. Je hoeft deze t oet s( en) niet m eer t e
m aken, om dat j e hebt aanget oond dat j e de bet reffende
leeruit kom st en al beheerst .

W AR

Werkveldadviesraad.

W eken

Met ‘weken’ worden ‘onder wij sweken’ bedoeld zoals
opgenom en in het AdA- j aarroost er ( zie ad- academ ie.nl) .
De niet - onderwij sweken t ellen niet m ee voor de periode die in
de OER is aangegeven. Een uit zondering hierop zij n de
verzoeken aan de exam encom m issie in de zom ervakant ie.
Met de exam encom m issie heeft het best uur afspraken
gem aakt over bereikbaarheid.

W e r k st uk

( Schrift elij ke) uit werking van een opdracht die beoordeeld
wordt om t e onderzoeken of de st udent de leeruit kom st en
beheerst . Opdracht kan zij n: st age- of afst udeeropdracht ,
proj ect , reflect ieopdracht , uit werken casus et c.

W HW

Wet op het Hoger onderwij s en Wet enschappelij k onderzoek;
St aat sblad 1992, 593 en alle bij behorende wij zigingen.

Bijlage 2 WHW-artikelen en Avans-beleid

Bij la ge 2

W H W a r t ik e le n

De wet sart ikelen van de Wet op het hoger onderwij s en wet enschappelij k onderzoek ( WHW) en het
AdA beleid geven de basis voor deze OER. I n deze t abel vind j e t erug welke art ikelen uit de WHW
van t oepassing zij n bij welke art ikelen in de OER, dan wel welke beleidsregels hebben geleid t ot de
bet reffende bepaling in de OER.
Nr.

H oofdst uk

1

Over de Onderwij s- en
exam enregeling

2

Leeruit kom st en van de
opleiding en
beroepseisen

Pa r a gr a a f

Ar t ik e l in de W H W / AdA be le id
art . 7.13 lid 1

1.1

art . 7.10a en 7.19a

2.1.1

art . 7.24, 7.25 en 7.26

2.1.2

art . 7.28 en 7.29

2.2

art . 7.13 lid 2 c
Besluit en CvB 2014- 190 en 2015- 161

3

St udiebegeleiding

art . 7.34 lid 1 e, art . 7.13 lid 2 u;
De Regeling facilit eit en
st udent en/ t opsport ers Avans Hogeschool
resp. het Reglem ent Topsport HZ bet reft
Avans resp. HZ beleid.
Het Prot ocol st uderen m et een
funct iebeperking bet reft AdA beleid.

4

Toet sen, t ent am ens en
exam ens

4.1

art . 7.3, 7.8 en 7.10

4.2

art . 7.59 j unct o art . 7.13 lid 2

4.3

art . 7.3, 7.10 lid 1

4.3.2

art . 7.13 lid 2 n

4.3.3

art . 7.13 lid 2 l en lid 2 m ;
De Regeling facilit eit en
st udent en/ t opsport ers Avans Hogeschool
resp. het Reglem ent Topsport HZ bet reft
Avans resp. HZ beleid.
Het Prot ocol st uderen m et een
funct iebeperking bet reft AdA beleid.

4.4

Toet sregeling en ander AdA beleid

4.5

Toet sregeling en ander AdA beleid

4.6

art . 7.12b

4.7

AdA beleid

4.8

art . 7.12c

4.9

AdA beleid

1

5

Verzoek aan de
exam encom m issie of in
beroep gaan

4.10

art . 7.13 lid 2 o

4.11

art . 7.13 lid 2 p en lid 2 q

4.12

art . 7.13 lid 2 h en lid 2 j

4.13

art . 7.3 lid 5

4.14

art . 7.12b lid 1 d en 7.13 lid 2 r

4.15

art . 7.13 lid 2 k

4.16

art . 7.11, 7.10a en 7.19a

4.17

AdA beleid

5.1

art . 7.11, lid 5, art . 7.12b, art . 7.13;
De Regeling facilit eit en
st udent en/ t opsport ers Avans Hogeschool
resp. het Reglem ent Topsport HZ bet reft
Avans resp. HZ beleid.
Het Prot ocol st uderen m et een
funct iebeperking bet reft AdA beleid.

6

11

Opleidingsgebonden
hoofdst uk

5.2

AdA beleid

5.3

art . 7.60 en 7.61
art 7.13 lid 2 i

6.1

art . 7.4, 7.4b, 7.7 en 7.13

6.2

art . 7.2

6.3

art . 7.13, lid 2 r

6.4

art . 7.8b

6.5

art . 7.8b

6.6

art . 7.13 lid 2 a1 en AdA beleid

6.6.1

art . 7.13 lid 2 a1

6.6.2

AdA beleid

6.7

AdA beleid

6.8

art . 7.13, lid 2 h

6.8.1

AdA beleid

Het m aken en aanpassen
van de OER

art . 7.13, 7.14, 10.3c en 10.20

2
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Bijlage 3 Leeruitkomsten
1. Signaleert knelpunten
AD Business signaleert op eigen initiatief knelpunen en risico's, bespreekt deze met de
relevant betrokkenen en maakt (in samenwerking) een verbeterplan.
AD Business bewaakt systematisch de voortgang van de gemaakte afspraken en
verbeteringen.
2. Analyseert managementinformatie, processen en risico's
AD Business levert input voor de jaarplanning (opstellen jaarplan met acties en
doelstellingen).
AD Business verzamelt en analyseert management informatie op gebied van commercie,
efficiency en risico's, gerelateerd aan eigen taakgebied.
AD Business brengt processen of risico's in kaart en maakt (onder begeleiding) een
verbeterplan.
3. Plant en werkt systematisch
AD Business bewaakt voortgang van dagelijkse werkzaamheden.
AD Business werkt systematisch aan verbeteringen.
AD Business gebruikt verschillende ICT vaardigheden om systematisch te werken en te
plannen.
4. Werkt samen en verbindt
AD Business werkt samen met collega's aan verbeter- en verandertrajecten.
AD Business verbindt collega's van diverse afdelingen en externe partijen. Hij legt
contacten binnen en buiten de organisatie en weet wat er speelt.
5. Reflecteert en kent zijn omgeving
AD Business reflecteert op zijn eigen handelen en is in staat dit te verbeteren.
AD Business kent de belangen van de organisatie(onderdelen) en past het eigen handelen
daarop aan.
AD Business kent belangen van samenleving en kan ethisch handelen.

Bijlage 4 Maatregelen die de examencommissie
kan nemen bij onregelmatigheden waaronder
fraude

Bij la ge 4

M a a t r e ge le n die de e x a m e ncom m issie k a n ne m e n bij
onr e ge lm a t ighe de n w a a r onde r fr a ude

I n paragraaf 4.6.1 is bepaald dat de exam encom m issie m aat regelen kan opleggen bij een
geconst at eerde onregelm at igheid, fraude of plagiaat . Bij een verm oeden van onregelm at igheden,
waaronder fraude, st elt de exam encom m issie een onderzoek in. Uit het onderzoek m oet blij ken of
er sprake is van fraude, plagiaat dan wel een onregelm at igheid. I n bij lage 1 van de OER zij n zowel
bij het begrip fraude als bij plagiaat verschij ningsvorm en opgenom en aan de hand waarv an de
exam encom m issie kan vast st ellen of er sprake is van fraude of plagiaat . Uit de om schrij ving is af
t e leiden dat dit geen uit put t ende lij st bet reft en dat fraude of plagiaat ook andere
verschij ningsvorm en kan hebben. I ndien een verm oeden van fraude best aat in een andere
verschij ningsvorm dan die welke genoem d st aan in bij lage 1 OER, t oet st de exam encom m issie de
gebeurt enis aan onderst aande definit ie van fr aude:
Fraude is elk handelen, nalat en, pogen, aanzet t en t ot of t oelat en van gedrag dat het vorm en van
een j uist oordeel over iem ands kennis, inzicht of vaardigheid geheel of gedeelt elij k onm ogelij k
m aakt .
Als is vast gest eld dat er sprake is van een onregelm at igheid, fraude of plagiaat , bepaalt de
exam encom m issie aan de hand van cat egorieën volgend uit onderst aande t abel welke m aat regel
passend is bij de geconst at eerde fraude. Los van deze m aat regelen kan de exam encom m issie aan
het Best uur vragen om t e beslissen dat j e m oet st oppen m et de opleiding.
Ca t e gor ie

M a a t r e ge l

Ca t e gor ie 1 : H e t zich nie t houde n a a n de r e ge ls
Hieronder verst aan we in ieder geval het
overt reden van regels in verband m et t oet sing.
Die vind j e in de Toet sregeling. Ook
aanwij zingen op het voorblad van de t oet s en
aanwij zingen van surveillant en zij n regels waar
j e j e aan m oet houden.

M inim a a l: Een berisping.
M a x im a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s.

Ca t e gor ie 2 : Pla gia a t
Alle verschij ningsvorm en zoals opgenom en in
bij lage 1.

M inim a a l: Het ongeldig verklaren van j e werk.
M a x im a a l: Het ongeldig verklaren van j e werk en
het uit sluit en van deelnam e aan t oet sen gedurende
1 j aar.

Ca t e gor ie 3 : Fr a ude
Fraude bij een t oet s.
Hieronder vallen o.a. afkij ken, het lenen van
het werk van j e buurm an en het doorgeven
van inform at ie. Laat j e een ander afkij ken, dan
ben j e ook schuldig aan fr aude. Ook valt het
ongeoorloofd sam enwerken bij opdracht en in
deze cat egorie. Zie bovenst aande definit ie en
die in de begrippenlij st , bij lage 1.

M inim a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s.
M a x im a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s en
het uit sluit en van deelnam e aan de eerst volgende
( zelfde) t oet s.

Ca t e gor ie 4 : Er nst ige fr a ude
Deze vorm van fraude bet ekent dat j e
frauduleuze handelingen hebt verricht en/ of
voor be r e id. Hieronder verst aan we onder
andere:

M inim a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s en
het uit sluit en van deelnam e aan de eerst volgende
( zelfde) t oet s.

1

- het in bezit hebben en/ of gebruiken van
spiekm at eriaal op papier en/ of digit aal
- het gebruik van com m unicat iem iddelen
t ij dens de t oet s.

M a x im a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s en
het uit sluit en van deelnam e aan alle t oet sen
gedurende een half j aar.

Ca t e gor ie 5 : Re cidive
Recidive is het opnieuw plegen van een
onregelm at igheid, plagiaat of fraude in een
van de cat egorieën 1 t ot en m et 4. De t weede
overt reding hoeft niet in dezelfde cat egorie t e
vallen om gezien t e worden als recidive.

M inim a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s.
M a x im a a l: Het ongeldig verklaren van j e t oet s en
het uit sluit en van deelnam e aan alle t oet sen
gedurende een periode van m axim aal 1 j aar.

De exam encom m issie heeft bovenst aande regeling in de OER lat en opnem en.
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Bijlage 5 Overgangsregeling

Bijlage 5 Overgangsregeling
2018-2019

2019-2020
Maak een keuze: nog 2 mogelijkheden van de oude toets (er wordt geen
onderwijs aangeboden) of neem direct deel aan het nieuwe onderwijs incl.
de daarbij behorende toetsing.

Code Osiris in 20182019

Laatste
mogelijkheden
oude toets (geen
onderwijs)

Vervangend onderwijs + toets

ADBDK-ORG-18

Organisaties van

n.v.t.

binnen bekeken 1

ADBDK-STA-18

Meet the manager

ADBUS-BS119

Organisatie van

n.v.t.

buiten bekeken 1
Meet the stakeholder

ADBUS-BS2-19

ADBDK-PRO-!8

Bedrijfsvoering in de
praktijk 1

n.v.t.

ADBDK-BP-18

Organisatie & klant

n.v.t.

Klantgesprek

ADBUS-BS4-19

Bijlage 6 Examenprogramma

Bijlage 6 examenprogramma
Academie:
Opleiding:
Cohort:
Examenprogramma:

Associate degree Academie
Ad Business
2019-2020
Studiejaar 1

Gebruikte afkortingen:
OE = onderwijseenheid, SP = studiepunten, NL = Nederlands, EN = Engels
Bij beoordeling: Cijfer = cijferbeoordeling, Woord = woordbeoordeling, VLD/NVD = voldaan/niet voldaan, NC/C = niet compensabel/compensabel.
Bij toetsvorm: CGI=Criteriumgericht interview - ESSAY=Essay - FB=360 Feedback - KT=Kennistoets - ODP=Observatie in dagelijkse praktijk - OV=Onderzoeksvoorstel - PAPER=Paper - PEER=Peer-assessment - PERF=Performance assessment -PORT=Portfolio PRC=Practicum - PRS=Presentatie - RAP=Rapport - REF=Reflectie - SCR=Scriptie - SA=Self-assessment - VER=Verslag - VGT=Voortgangstoets - WS=Werkstuk.

Semester 1

Onderwijs-eenheid

Toets

Code OSIRIS
Naam

ADBDK-ORG-19
ADBDK-STA-19

SP OE

Organisatieanalyse
Omgevingsanalyse

ADBDK-PER1-19 Drijfveren 1
ADBDK-BS1-19
Business Skills 1
Studiepunten totaal semester

Naam

Semester 2

Toetsvorm

Taal van
SP toets
de toets

Resul-taatschaal

Weging

NC / C

1

2

3

X
X

X

4

5

NL
NL

RAP/PERF NL
RAP/PERF NL

7 Cijfer
7 Cijfer

1
1

NC
NC

8 Drijfveren 1

NL

PORT

NL

8 Woord

1

NC

X

X

X

7 Business skills 1

NL

PORT

NL

7 Woord

1

NC

X

X

X

Studiepunten totaal semester

29

SP OE

X

29

Beoordeling

Toets

Code OSIRIS

ADBDK-ENG1-19

Taal van de
onderwijsuitvoering

Leeruitkomsten

7 Organisaties van binnen bekeken
7 Organisatie van buiten bekeken

Onderwijs-eenheid

Naam

Beoordeling

Naam

Taal van de
onderwijsuitvoering

Toetsvorm

Taal van
SP toets
de toets

Resul-taatschaal

Weging

Leeruitkomsten

NC / C

1

2

Engels 1

2

Engels 1

EN

PERF

EN

2

Cijfer

1

NC

ADBDK-PRO-19
ADBDK-PRO-19

Brown paper sessie

2

Brown paper sessie

NL

VER

NL

2

Cijfer

1

NC

X

Procesontwerp

7

Bedrijfsvoering in de praktijk

NL

RAP/PERF

NL

7

Cijfer

1

NC

X

ADBDK-BP-19
ADBDK-PER2-19
ADBDK-BS2-19

Projectplan

7

Organisatie binnestebuiten

NL

RAP/PERF

NL

7

Cijfer

1

NC

Drijfveren 2

6

Drijfveren 2

NL

PORT

NL

6

Woord

1

NC

X

7

Business Skills 2

NL

PORT

NL

7

Woord

1

NC

X

Studiepunten totaal semester

31

Studiepunten totaal semester

31

60

Totaal studiepunten leerjaar 1

60

4

5

X

Business Skills 2

Totaal studiepunten leerjaar 1

3

X

X

X

X

X

Academie: Associate degree Academie
Opleiding:
Cohort:
2019-2020
Examenprogramma Studiejaar 2

Ad Business

Gebruikte afkortingen:
OE = onderwijseenheid, SP = studiepunten, NL = Nederlands, EN = Engels
Bij beoordeling: Cijfer = cijferbeoordeling, Woord = woordbeoordeling, VLD/NVD = voldaan/niet voldaan, NC/C = niet compensabel/compensabel.
Bij toetsvorm: CGI=Criteriumgericht interview - ESSAY=Essay - FB=360 Feedback - KT=Kennistoets - ODP=Observatie in dagelijkse praktijk - OV=Onderzoeksvoorstel - PAPER=Paper - PEER=Peer-assessment - PERF=Performance assessment PORT=Portfolio - PRC=Practicum - PRS=Presentatie - RAP=Rapport - REF=Reflectie - SCR=Scriptie - SA=Self-assessment - VER=Verslag - VGT=Voortgangstoets - WS=Werkstuk.
Onderwijs-eenheid

Toets

Naam

SP OE

Naam

ADBDK-ENG2-19

Engels 2

2

Engels 2

EN

ADBDK-FA-19

Financiele analyse

11

Management accounting & control

NL

RAP/PERF

NL

7

Cijfer

1

NC

X

X

Kredietwaardigheidscheck

NL

RAP/PERF

NL

4

Cijfer

1

NC

X

X

Semester 3

Toetsvorm

Taal van
de toets

PERF

EN

SP toets

Resultaatschaal

Weging

NC / C

2

Cijfer

1

NC

1

2

3

4

X

5

ADBDK-PVA-19

Plan van aanpak afstuderen

3

Plan van aanpak afstuderen

NL

OV

NL

3

Cijfer

1

NC

X

X

ADBDK-VP-19

Veranderplan

7

Onderzoek plan van aanpak

NL

RAP/PERF

NL

7

Cijfer

1

NC

X

X

ADBDK-PER3-19

Drijfveren 3

4

Drijfveren 3

NL

PORT

NL

4

Woord

1

NC

X

X

Business Skills 3

3

Business Skills 3

NL

PORT

NL

3

Woord

1

NC

X

X

ADBDK-BS3-19

Studiepunten totaal semester

Semester 4

Leeruitkomsten

Beoordeling

Taal van de
onderwijsuitvoering

Code OSIRIS

Studiepunten totaal semester

30

Onderwijs-eenheid

Naam

ADBDK-AFST-19

Afstudeerperiode

30

Toets

Code OSIRIS
SP OE

30

Naam

Taal van de
onderwijsuitvoering
NL

Leeruitkomsten

Beoordeling
Toetsvorm

Taal van
de toets

RAP/PERF NL

X

SP toets

Resultaatschaal

30 Cijfer

Studiepunten totaal semester

30

Studiepunten totaal semester

30

Totaal studiepunten leerjaar 2

60

Totaal studiepunten leerjaar 2

60

Weging

1

NC / C

NC

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

